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NEJ, CORONA ER IKKE FARLIG. 
DER ER TALE OM FORKØLELSE. 
DET VED DU DA GODT 
IKKE ER FARLIGT. 
IKKE SANDT?
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Er corona farlig, eller er der tale 
om en almindelig forkølelse som 
sære interesser har pustet op til 
at se ud som et monster? 

For almindelige mennesker, der har 
samfundssind og tillid til politikere 
og embedsværk, er bare tanken om 
at COVID-19 IKKE skulle være farlig 
en sær idet. Når Dronningen, stats-
ministeren, sundhedsministeren og 
en hærskare af politikere og em-
bedsmænd har udtalt, at Corona vi-
rus COVID-19 er farlig, og hele sam-
fundet er lukket ned og 
sundhedsvæsenet midlertidigt om-
struktureret for at klare belastnin-
gen af alle de COVID-19 syge, ja så 
MÅ COVID-19 jo være farlig. Ellers 
skulle hele verden jo kollektivt og 
på en gang have mistet forstan-
den!!!

Jeg forstår at du gerne vil have at 
verden er fornuftig. Jeg forstår at du 
gerne vil have at det sker, sker af en 
god grund, ud fra fornuftige og vel-
overvejede motiver, baseret på solid 
og robust videnskabelig dokumen-
tation. Naturligvis vil du det. Det vil-
le jeg også gerne have. 

I 1991 blev jeg leder af et stort forsk-
ningsprojekt på Rigshospitalet i det 
gode liv – Livskvalitetsundersøgelsen 
af 10000 danskere. Det tog mere 
end 10 år at komme til konklusioner. 
Vi opdagede at lykkelige mennesker 
næsten altid er raske både fysisk og 
psykisk. Jeg forstod dengang at vi ik-
ke behøver at blive syge, hvis vi bare 

forstår at leve lykkeligt. Næsten al 
sygdom kan forebygges. Vi behøver 
ikke de mange piller, som sjældent 
hjælper og ofte skader. 

Jeg talte dengang om det i medierne. 
Mere end 1000 gange var jeg og vo-
res forskning i de store medier. Jo 
mere jeg forstod om at vi kan holde 
os raske og helbrede os selv når vi er 
syge, og jo mere jeg talte om det, jo 
mere upopulær blev jeg hos de læ-
ger og psykiatere der ønsker at be-
handle med kemiske lægemidler, i 
stedet for med medmenneskelighed 
og forståelse – eller kald det bare for 
kærlighed, for det er jo det det er. 

Jeg fik så en meget stor bevilling – 
og et hus på 4 etager – stillet til rå-
dighed af IMK Almene Fond, der 
støtter forskning i alternativ be-
handling. Sundhedshuset i Tegl-
gårdstræde blev skabt. Forskningen 
tog fart, og snart havde vi mere end 
200 videnskabelige publikationer fra 
min internationale forskergruppe.  

Samtidig voksede modstanden til 
det helt ufattelige. Jeg udtalte til Jyl-
lands Posten at jeg var bange for at 
blive skudt. For det var jeg. Men jeg 
blev ikke skudt. Jeg blev framet, 
hængt ud som sex forbryder. Og det 
på trods af at jeg aldrig havde fået 
en klage fra en patient. Politiet talte 
med alle mine kvindelige patienter, 
og der var ikke en eneste af dem 
der ville klage over mig. Alle fortalte 
politiet at de havde fået en god be-
handling. 



Jeg mistede min lægeautorisation i 
2005, fordi jeg lavde vaginal massa-
ge på kvinder med kroniske smerter 
i underlivet og andre kvindeproble-
mer. Jeg fik min lægeautorisation 
igen i 2020 efter at jeg kunne doku-
mentere over for landsretten at va-
ginal akupressur er den rigtige be-
handling for kroniske smerter. Det 
tog 15 år. 

I de 15 år forskede jeg stadig. Men 
jeg lavede nu systemkritisk forsk-
ning. Jeg undersøgte hvorfor alle læ-
ger brugte lægemidler, som det uaf-
hængige Cochrane institut og 
mange andre forskere fandt var 
skadelige og ikke gavnlige. Jeg for-
stod det i lang tid ikke. Hvordan kan 
Sundhedsstyrelsen finde på at bru-
ge industriens data og ikke de data 
der kommer fra uafhængig forsk-
ning af langt højere kvalitet? Så fik 
jeg øje på WHO. WHO har anbefalin-
ger af de kemiske lægemidler, og 
det viste sig at Sundhedsstyrelsens 
data var i overensstemmelse med 
de data der kom fra WHO. Jeg var 
chokkeret da den danske leder af 
WHO da han gik af fortalte til Politi-
ken at medicinalindustrien fuld-
stændigt har taget magten over 
WHO. Jeg var endnu mere chokeret 
over at ingen reagerede på det. Som 
om at ingen forstod hvad det betød 
at dem der laver den kemiske medi-
cin selv tester den. Det er det som 
Peter Gøtzsche og så mange andre 
af de uafhængige forskere har kriti-
seret i så voldsomme vendinger: De 
industrielle studier er ren markeds-

føring. De har intet med videnskab 
at gøre. Så enkelt kan det sige. Og 
det sagde Gøtzsche allerede da han 
tog sin doktordisputats netop i kritik 
af industrielle studier. 

I 2009 havde vi så den store svine 
influenza skandale hvor det blev af-
sløret at det udvalg der rådgav WHO 
om influenza vaccine har 5 personer 
der havde modtaget mere end 7 
millioner dollars fra medicinalindu-
strien. Det var for resten dagbladet 
Information der var med til at afslø-
re det. WHO blev afsløret som kor-
rupt. Som dybt korrupt. WHO blev 
kritiseret af hele verden. Men det 
har vi åbenbart glemt på 11 år. 

Og så kommer COVID-19 pandemi-
en. Jeg skrev til alle de store aviser 
som følger nedenfor, og fik alle ste-
der mit indlæg afvist:

Fra: Søren Ventegodt [mailto:ventegodt@livskvalitet.org]  
Sendt: 05 February 2020 10:19 
Til: debat@berlingske.dk 
Emne: Et læserbrev om virus-vandvid

debat@berlingske.dk
 
Til debatredaktøren
 
Kære debatredaktør, 
 
jeg har skrevet denne lille tørre notits til jeres gode avis, som jeg håber I vil bringe. 
 
Med venlig hilsen
Søren Ventegodt
 

 
Søren Ventegodt, forsker, forfatter til artiklen “Why the Corruption of the World  
Health Organization (WHO) is the Biggest Threat to the World’s Public Health of  
Our Time”
  

Virus-vandvid

Verden er gået amok – igen. WHO står bag balleden, med sin erklæring om at verden 
er i en international sundhedskrise, pga. et virus i Kina. 

Vi ved fra tidligere virusalarmer, at WHO er fuldstændigt styret af kommercielle inte-
resser i medicinalindustrien. Svineinfluenza skandalen fra 2009 er sådan et godt ek-
sempel på en international sundhedskrise, der blev blæst op, så der kunne sælges 
uvirksom og utestet vaccine for milliarder, selv om der slet ikke var ikke var nogen 
farlig virus på færde, som det senere viste sig. Hele verden var ført bag lyset, og medi-
cinalfirmaernes kontoer bugnede, fordi stort set alle stater i verden opkøbte håblåst 
store mænger af den uvirksomme og til med skadelige vaccine. 

Nu har der faktisk aldrig været et virus, der har truet verdenssundheden, og det kom-
mer der derfor nok heller aldrig til at være. Selv de hårdeste vira der har eksisteret, 
har hovedsageligt taget livet af de allerede syge og svage. 



Så nu kan vi vælge vores kamp for sundheden: Vi kan gå med på WHOs kampagne 
med isolation af virussen, herunder lukning af flyruter og grænser og så meget glo-
balt kaos, at det truer hele verdensøkonomien. Og en efterfølgende multimilliardreg-
ning til vacciner, naturligvis.
Eller vi kan bruge vores energi, penge og opmærksomhed på at skabe reel sundhed 
for alle og give omsorg til de syge og svage. 

Sundhed hænger sammen med egenomsorg og lykke, og lykke hænger sammen med 
bevidsthed. Personlig sundhed hænger sammen med selverkendelse, selvforståelse, 
altså dybden af vores bevidsthed. Men dybden af vores bevidsthed hænger også 
sammen med vores generelle adfærd, og vores evne til at tage os af hinanden og af 
miljøet og det globale økosystem. Det er altså den vej vi skal gå, hvis vi skal redde 
planeten og sikre verdenssundheden. 

At medicinalindustrien kan hjælpe os mod en global viral sundhedstrussel med vacci-
ner osv. er en myte, som ingen der kender fakta – og ingen der kender WHOs allerede 
sorte historie fuld af bedrag og manipulation i pengenes tjeneste - kan tro på.  

Måske synes du, at det er hårde ord jeg bruger, men så er det fordi du ikke kender nok 
til historien om svineinfluenza-skandalen fra 2009. Jeg vil tillade mig at citere konklusi-
onen fra min artikel, der analyserede ikke bare denne skandale, men også kvaliteten af 
de generelle anbefalinger, der konstant kommer fra WHO om medicinen: 
 

Konklusion

I dag efter svineinfluenceskandalen ser det ud til, at lægemiddelindustrien har fået 
kontrol over WHO-systemet, hvilket har ført til en ekstrem bias mod brugen af   ikke 
kun ineffektive og unødvendige influenza-vacciner og medicin, men også mod brugen 
af   antipsykotika, antidepressiva, antianxiety og andre psykofarmakologiske lægemid-
ler, cytotoksisk kemoterapi mod kræft og en række andre medikamenter, som ifølge 
uafhængige metaanalyser og Cochrane-undersøgelser viser sig at være uden væsent-
lig gavnlig virkning - og ofte skadelige.

Vi anbefaler en grundlæggende revision af WHO-systemet, der har vist sig svagt over 
for medicinalindustriens interesser.

For mig var der ikke noget nyt under 
solen. Jeg vidste at corona virus er 
forkølelsesvirus og helt ufarlige. Jeg 
vidste at WHO altid forsøger at ska-
be marked for den medicin der pro-
duceres af den medicinalindustri, 
der i al væsentlighed financierer 
WHO. Jeg vidste ganske enkelt fra 
starten af pandemien hvor dumt 
det hele var. 

Mit problem var, at jeg ikke er viro-
log. Mit område er livskvalitet, psy-
kosomatik og selvhelbredelse. Så 
jeg udtaler mig ikke med vægt om 
virus. 

Jeg rystede på hovedet og opgav at 
tænke mere på det. 

Men tingene udviklede sig, og ver-
den blev mere og mere vanvittig. 
Blimrende vanvittige optællinger af 
gamle mennesker med kræft og 
dårligt hjerte der døde og som til-
fældigt også havde fået en forkølel-
se blev til lange lister over ”coro-
na-døde”. Tossede politiske 
beslutninger i Italien der fik samlet 
alle de døde i overfylde hospitalska-
peller blev pludselig beviset på at 
Corona COVID-19 var gået i gang 
med at slå Italien ihjel. (Det viste sig 
naturligvis senere at der slet ikke 
var overdød i Italien i foråret 2020, 
og at de døde i gennemsnit var 82 
år gamle og havde en til tre dødeli-
ge sygdomme i forvejen.) 
Verden gik grassat i angst og alle de 
store medier bragte disse forfærde-
lige historier – om massegrave i 

New York City osv. - som senere na-
turligvis viste sig at være helt hen i 
vejret. 

Så begyndte verdens førende for-
skere og eksperter at lægge videoer 
op på youtube og andre steder med 
appeller til befolkningen, politikerne 
og regeringerne om at komme til 
fornuft og forstå at WHO løber med 
et rygte der ikke har nogen saglig-
hed og ingen grund i realiterne. 
Snart var 50 professor og institutle-
dere ved verdens førende universi-
teter trådt frem individuelt og uaf-
hængigt af hinanden med opråb til 
verden om at komme til fornuft og 
stoppe den falske pandemi og det 
politiske vanvid. 

Samtidig begyndte regeringstro læ-
ger at gå i medierne over hele ver-
den og fortælle hvad de personligt 
havde oplevet af frygteligt syge 
corona patienter der måtte i respi-
rator og ikke kunne komme ud af 
respiratoren igen osv. Og der kom 
patienter der havde haft COVID-19, 
og det havde været en forfærdelig 
omgang, skulle de lige hilse og sige. 

Verden eksploderede i angst og 
mundbind, afstand mellem menne-
sker, frygt for smitte, isolation af de 
ældre, infektionsmidler osv. – og så 
kom nedlukningen af samfundet, 
med nedlukning af al kulturlig for-
samlingsforbud og lange lister af 
anbefalinger fra myndighederne. 
Som ekspert i psykosomatik – jeg er 
vel den der har forsket med i psyko-



somatik i Danmark med over 250 vi-
denskabelige artikler i den gade – 
var det ikke svært at se hvad der 
foregik. Masser af mennesker var 
bange, og frygten forstærkede alle 
symptomer. Lægerne var totalt obse 
på COVID-19, så alt nyt og skrække-
ligt blev forklaret med COVID-19, selv 
om man naturligvis ikke kan kende 
de mekanistiske sammenhænge ud 
fra en klinisk observation. 

Noget som jeg sørgeligt lærte af mi-
ne år som forskningschef på Rigsho-
spitalet var, at overlægerne er politi-
ske, og at de er meget 
opmærksomme på at opføre sig po-
litisk korrekt, altså at tjene syste-
met, også offentligt, så de får stjer-
ner, gode positioner og 
forfremmelser. Jeg forstod derfor 
også det politiske spil i at overlæ-
gerne gik ud med meldinger om 
HVOR farligt COVID-19 er, og HVOR 
SYGE COVID-19 patienterne bliver. 
Det er jo præcist hvad en regering 
der lukker samfundet ned har brug 
for, så det der er fuldstændig irrati-
onelt ikke ser irrationelt ud i befolk-
ningens øjne. Politik er bare så 
grimt nogle gange. 

Jeg havde holdt mig lagt væk fra alt 
med COVID-19 indtil denne situati-
on blev for meget for mig. Jeg for-
stod, at kun en person der kendte 
systemet indefra, kunne forstå og 
forklare det som skete. En fuldstæn-
dig ufarlig og uskadelig virus får rol-
len som superskurk, så sorte inte-
resser kan få frit spil. 

Sammen med to venner stiftede jeg 
så OOC – Organisationen til Oplys-
ning om Corona COVID-19. Organi-
sationens formål var enkelt: Vi skul-
le finde den videnskabelige sandhed 
om COVID-19 og få den ud til be-
folkningen. Vi skulle ganske enkelt 
rydde op. Og vi skulle bruge lejlighe-
den til at synliggøre, hvordan medi-
cinalindustrien bruger WHO som 
markedsføringsplatform. For så 
kunne folk måske begynde at forstå 
hvorfor vi har den ineffektive og far-
lige, kemiske medicin i Danmark 
som vi har, i stedet for en god gam-
meldags menneskelig medicin, hvor 
det er lægen opgave at hjælpe pa-
tienten. 

Det er den Hippokratiske medicin, 
som er den eneste medicin der efter 
de statistikker jeg kender virkelig 
virker (fraset nogle få virkelig gode 
kemiske lægemidler som fx penicil-
lin, det må jeg hellere huske at sige 
så du ikke tror jeg er religiøs tilhæn-
ger af Jesus-healing), og som bare 
går i glemmebogen, fordi de kemi-
ske lægemidler bliver pushet så 
utrolig hårdt. 

Det du sidder med i hånden er 
OOCs første bog om Corona CO-
VID-19. Den er ikke særlig god. For 
den er lavet alt for hurtigt. Men den 
er god nok til at komme ud nu, fordi 
verden har brug for handling. 
Den har kapitler, der er til at læse 
og kapitler der næsten ikke er det. 
Jeg vil gerne sige undskyld for det. 
De videnskabelige kapitler er bare 



meget tunge. Det er der ikke noget 
at gøre ved. Jeg har allerede smidt 
masser af tungt videnskabeligt stof 
ud, som bare ville skræmme folk til 
ikke at købe bogen. Men videnskab 
er bare meget svært. Det har taget 
mig 40 år at lære det lidt jeg nu kan 
i dag. Og tro mig, jeg har været ret 
flittig. Bare det at læse en videnska-
belig artikel og finde fejlene i den 
tog mig 20 år at lære. 

Så jeg ved ikke hvad jeg stiller op, 
når jeg nu skal formidle det jeg ved 
til dig. Så jeg har valgt at gøre det 
på denne måde: Jeg siger hvad jeg 
ved først, på en enkel måde. Og så 
giver jeg dig noget debat og lidt 
fest og ballade. Og så får du viden-
skaben, råt for usødet. Læs den el-
ler lad være. 

Jeg håber, du forstår at jeg er oprig-
tig og ærlig, når jeg siger til dig, at 
jeg forstår godt hvad der sker og 
det er ikke rart. Corona er forkølel-
ser og slet ikke farlig. COVID-19 er 
bare den almindelige årlige mutati-
on af Corona, som vi har haft hver 
år i mange år. Vi er derfor helt og al-
deles immune over for corona. Vi 
bliver ikke syge når vi bliver smittet. 
Vi får ingen symptomer. Vi smitter 
andre, der heller ikke får sympto-
mer. Og meget hurtigt er alle smit-
tede og immune, både over for den 
aktuelle virus og over for den næste 
mutation af samme virus, der ram-
mer os om 6-12 måneder, uden at 
det gør noget som helst. 

Kan du tro på det? Sikkert ikke lige 
nu. Men måske tror du på det, når 
du har læst bogen. Gør du det har 
jeg lykkedes med min formidling af 
videnskaben om corona. Jeg be’r til 
min Gud at det kan lade sig gøre. 

Frederiksberg 2020-06-21

Søren Ventegodt, 
Formand for OOC – Foreningen til 
Oplysning om Corona

 



INTRODUKTION
HVAD ER CORONA VIRUS,  
HVORDAN SER COVID-19  
SYGDOMMEN UD,  
HVORDAN SMITTER 
CORONA, HVORDAN  
FUNGERER  
IMMUNSYSTEMET -  
OG ER COVID-19 FARLIGT? 

Hvad er Corona Virus?

En virus er en lille fedtboble med 
lidt arvemateriale - DNA eller RNA - 
i, som kan trænge ind i en levende 
celle og kopiere sig selv ved at over-
tage cellens stofskifte. 

Corona er en af omkring 100 for-
skellige virus, der konstant muterer 
og som angriber menneskers luftve-
je. Der er andre 100 virus, der angri-
ber mave-tarm kanalen, og så er der 
yderligere et stort antal virus der 
angriber specielle cellegrupper i 
kroppen, fx den berømte HIV-virus, 
der overføres med blod, sæd og an-
dre kropsvæsker og som angriber 
T-hjælper celler. 

En corona virus hedder corona fordi 
den har sk. spikes, altså nogle spid-
ser af proteiner (integrale mem-
branproteiner), som sidder i boblen 
og hjælper virussen til at komme 
ind den epitelcelle i luftvejene, som 
den er specialiseret i at angribe. Dis-
se spikes sidder som en corona (be-
tyder: krone) omkring virus (sml. so-
lens corona). 

Hver angreben celle laver – hvis den 
da ikke skaffes af vejen af immunsy-
stemet først - tusindvis af virus, indtil 
den er helt fyldt op af virus og dør, 
hvorefter virussen spredes til nabo 
cellerne, der så også inficeres osv. 

Hvordan ser COVID-19 
sygdommen ud?

Mange forkølelser giver stoppede 
næser og overproduktion af slim; 
COVID-19 er mere fredelig og er 
kendetegnet ved hoste, stakåndet-
hed, evt. lidt feber og ondt i halsen. 
Nogle beskriver lidt af den muske-
lømhed som kendetegner influenza, 
og COVID-19 er derfor blevet kaldt 
”influenzalignende”. 

Det er vigtigt at forstå at i langt de 
fleste tilfælde kommer der slet ikke 
nogen sygdom, fordi vi er immune 
over for en lang række forskellige 
corona virus. 

Hvordan smitter  
corona virus?

Smitten sker ved at en portion (bo-
lus) af virus – formentlig omkring 20 
virus – overføres fra et smittet men-
neske, til et andet. Langt de fleste 
der smittes bliver ikke syge, fordi 
immunsystemet bekæmper infektio-
nen før den når at blive så stor at 
den skaber problemer for værten. 
Det sker normalt i løbet af få dage. 
Når man er smittet med ikke er syg, 
smitter man selv ved at sprede vi-
russen i de små væskedråber vi alle 
udånder, fordi alveolesækkene i 
lungene åbner og lukker sig. Der er 



Hvordan fungerer  
immunsystemet?

Immunsystemet har to linjer, det 
uspecifikke (innate) og det specifik-
ke (aquired immunsystem). Det før-
ste bruger levende celler der patrul-
jerer vævet; det sidste antistoffer. 
Hvordan det uspecifikke immunsy-
stem fungerer ved vi meget lidt om, 
fordi vi ikke forstår hvordan celler 
fungerer og kan identificerer smitte-
de celler når de ikke kan ”se” de mo-
lekyler som virus har afsat på den 
inficerede celle. Det uspecifikke im-
munsystem virker i stedet ved at læ-
se om cellen er ”forstyrret”, altså om 
den orden der er i vævet er brudt. 
Dette forklarer mange videnskabs-

tale om meget små dråber (4-
0,01µm, altså ned til 0,00001 mm). 
Disse dråber er så små at de ikke 
kan fanges i et mundbind/ansigts-
maske. Nye studier tyder som vi 
skal se i det videnskabelige afsnit 
på, at 80-90% af alle mennesker ikke 
får symptomer når de bliver smitte-
de. 

Hvis man ikke har et stærkt immun-
system kan man blive syg, og så ud-
skiller man pludselig dråber der er 
meget større, typisk over 2µm. Dis-
se dråber kan til dels fjernes med 
mundbind (ansigtsmaske) og da 
tyngdekraften tager fat i dem og 
trækker dem til jorden virker det og-
så beskyttende mod smitten at hol-
de afstand. 

mænd i dag ved hjælp af begrebet 
”biologisk information” – men dette 
begreb er i sig selv så uklart at ingen 
rigtig ved hvad det er. Der er feltte-
orier og mange andre teorier der 
forsøger at forklare det biologiske 
informationssystem, men en god 
model mangler stadig. 

Det specifikke immunsystem laver 
receptormedierede angreb på virus 
og virus-inficerede celler. Antistoffer 
er store proteinmolekyler der er 
specielt designet til at binde sig til 
de store molekyler, der sidder på vi-
rus, typisk ved corona til spikes. 

Når der er antistoffer mod corona 
kan man finde disse ved en anti-
stof-basseret test. Denne test viser 
naturligvis ikke om en person har 
bekæmpet virussen med det uspeci-
fikke immunsystem. Derfor er den 
test vi normalt bruger ikke viden-
skabelig gyldig til at måle, hvor man-
ge mennesker der har haft corona. 
Når denne test bruges kan man ikke 
se 80-90% af alle de smittede, hvor-
ved det såkaldte ”mørketal” bliver 
alt for lille, og virussen derfor i reg-
nestykket mange gange farligere 
end den er. 

Er COVID-19 farligt? 

Der er kun to måder at finde ud af 
COVIUD-19 er farligt. Enten må vi se 
på dødelighedstallene, eller vi må un-
dersøge de døde ved obduktion for at 

finde ud af om de døde af COVID-19.
Der er meget pålidelige og gode dø-
delighedsstatistikker fra næsten he-
le verden, og de viser samstemmen-
de at COVID-19 IKKE forårsager 
overdødelighed. Det betyder at CO-
VID-19 ikke er farlig. 

De systematiske studier der er gjort 
ved obduktion af COVID-19 døde fx i 
Hamburg som er en by med 2 milli-
oner indbyggere viser at der ikke er 
nogen der er døde af corona, skal 
man tro den ledende professor der 
har stået for obduktionerne. 

Der er også en række data, som 
man ikke kan lægge til grund for 
COVID-19s farlighed, fx kliniske tolk-
ninger af COVID-19s skadelige virk-
ninger. Det foregår på den måde at 
man har en patient der er testet po-
sitiv for CIVID-19, som udviser en 
række uforståelige og alvorlige 
symptomer, som man så tillægger 
COVID-19, uden at man faktisk ved 
at det er CIVD-18 der vitterligt har 
forårsaget symptomerne. Det er 
meget let at lave fejl ved en sådan 
FORTOLKNING af de kliniske fund, 
som det har vist sig igen og igen i 
den medicinske historie. 

Når vi nu med sikkerhed kan slå fast 
at COVID-19 ikke er farlig, så må 
man jo undrer sig over hvad den 
globale COVID-19 pandemi egentlig 
handler om. For den handler ikke 
om at nogle dør eller bliver syge af 
Corona. Så meget ved vi med sikker-
hed ud fra de foreliggende data. 







ER CORONA FARLIG? 
NEJ, COVID-19 ER SLET 
IKKE FARLIG, VISER DEN 
NYESTE FORSKNING. 

DØDELIGHEDEN 
ER 3,4% - DEN 
SLÅR OS IHJEL !

I dette lille kapitel bringer jeg tung 
videnskabelig dokumentation for at 
dødeligheden (IMR) for COVID-19 
kun er 0,02%, hvilket er langt min-
dre end dødeligheden for influenza 
(IMR=0,1%). Hermed er det viden-
skabeligt bevist, at også Corona CO-
VID-19 kun er en uskyldig og harm-
løs forkølelse, og intet andet. 

WHO og regeringen som af uransa-
gelige grunde har valgt at følge 
WHO har gjort COVID-19 til et 
skrækkeligt monster, med frygteligt 
manipulerede statistikker og mani-
pulerede forkerte konklusioner. 
Man har testet de døende for CO-
VID-19 og når de døde har man så 
sagt at de døde af COVID-19, hvilket 
de ikke gjorde. Pga. WHO’s magt har 
mange lande optalt ”COVID-19 dø-
de” på den måde, og vi har fået ind-
tryk af at en dødbringende pandemi 
har rullet over planeten. Samtidig 
har alle de store medier købt ind i 
fortællingen og har bragt forfærdeli-
ge historier med frygtelige billeder, 
som har overbevist verden om at 
der var en dødbringende pandemi. 

Men det var der ikke. I kapitlet med 
medie kritik vil du se at historierne 
er fabrikerede; det er historier på 
Ekstra Blads niveau, hvor der ikke er 
hold i noget af det, men hvor alting 
præsenteres som den endelige og 
skinbarlige sandhed. Det som er 
overraskende ved Corona pandemi-
en er at selv medier som normalt 
forholder sig seriøst og kritisk, som 
de store aviser, DR og så videre, 

hopper med på den. Det er helt 
ufatteligt for mig at selv Dronnin-
gen, der burde være fornuftens 
stemme i en tid med manipulation 
og vanvid, er gået på TV og har 
medvirket til at piske en stemning 
op og få folket til at købe ind i illusi-
onen om den farlige COVID-19 virus. 

Jeg ved at du vil sidde med en tvivl 
om det jeg siger kan være rigtigt, 
når du nu 100 gange har stået i køer 
med 2 meter mellem menneskene, 
når du har sukket over at din ynd-
lingscafe og det lokale teater har 
været lukket, når du ikke længere 
har kunnet gå i byen, danse eller få 
en øl… Eller måske endnu værre, 
har siddet og grædt på en bænk 
mens din gamle far døde alene i en 
hospitalsseng fordi du ikke måtte 
sidde ved hans side ”pga. corona”. 

Politiet, sundhedsstyrelsen, alle læ-
ger osv. har samstemmende sunget 
sangen om den farlige virus. Rege-
ringen har holdt alvorlige pressemø-
der, og fortalt befolkningen om 
hvordan myndighederne har anbe-
falet nedlukning af samfundet (det 
gjorde de så ikke, men det er en an-
den og mere politisk historie). Du 
har fået sms-er direkte på telefo-
nen, og hver gang du har åbnet din 
smartphone eller PC er du blevet 
præsenteret for information om 
hvordan du skal forholde dig under 
corona pandemien. I alt er du man-
ge tusinde gange i løbet af foråret 
2020 blevet fortalt historien om den 
farlige corona virus, og om hvordan 



vi skal passe på hinanden ved at 
holde afstand og undgå at smitte 
hinanden. 

Og nu siger jeg til dig, at det hele 
har været meningsløst, uden saglig 
begrundelse, og at der overhovedet 
ikke har været en farlig corona virus 
på færde. Hvordan skal du kunne 
tro på det? 

Her må du bruge din fornuft. Du 
kender godt forkølelse. Du ved godt 
at forkølelse ikke er farlig. Påstan-
den om at forkølelsesvirus pludselig 
muttere til en farlig virus er ikke tro-
værdig. Virusser skifter ikke radikal 
karakter, så de går fra at være fuld-
stændig uskyldige til at være død-
bringende monstre – og slet ikke 
samtidig med at industrien udvikler 
en test for corona, så man nu kan 
påvise virus og om lidt og vaccinere 
imod corona. Når man holder de to 
ting sammen, så kommer man som 
forsker og fagmand umiddelbart til 
den konklusion at der er nogen der 
ønsker at bilde én en historie på ær-
met, i den hensigt at sælge tests og 
vacciner. 

Det er naturligvis lidt vanskeligere 
for lægmand at drage den konklusi-
on. Det er svært ikke at tro på 
sundhedsstyrelsen, regeringen og 
dronningen, det forstår jeg, men 
helt ærligt: når der ikke er overdø-
delighed, og når alle de der arbej-
der med obduktioner siger at de ik-
ke finder nogen der er døde af 
corona, er det så ikke værd at over-

veje den mulighed at corona slet ik-
ke er farlig?

Hvis du og resten af befolkningen 
ikke tænker over det er det let at 
forudsige hvad det er for en verden 
vi er på vej ind i: Hvert eneste af de 
hundredvis af virusser der hvert år 
angriber os – uden at vi overhove-
det så meget som opdager det fordi 
vi er immune – et efter et skal påvi-
ses, med efterfølgende ”forsigtig-
hed” vil vi se konstant sam-
funds-nedlukning, kampagner om at 
hole fysisk afstand og ikke røre ved 
hinanden, vi vil se mange flere af-
skedigelser og fallitter, og massiv 
menneskelig elendighed. Der vil ik-
ke være overskud til at passe på pla-
neten og miljøet, eller til at tage os 
af andre vigtige spørgsmål. Uddan-
nelse og mange andre ting der ko-
ster penge vil blive nedprioriteret. 
Kulturen vil forsvinde og blive er-
stattet af elektronisk underhold-
ning. Er det den verden du gerne vil 
leve i? 

Så jeg beder dig mindeligt om at gå 
de kedelige videnskabelige fakta 
igennem. Check også gerne kilderne 
hvis du skulle være i tvivl om rigtig-
heden af det jeg bringer til dig her. 
Jeg har været så omhyggelig og or-
dentlig jeg har kunnet være med da-
ta og konklusioner basseret på data. 
Og jeg siger til dig: Jeg VED på bag-
grund af denne forskning at corona 
COVID-19 ikke er farligere end en al-
mindlig forkølelse. Det er det som 
forskningen helt entydigt viser. Hvil-



ken som helst influenza er farligere 
end Corona COVID-19. 

Vi har oplevet en vildledning, som vi 
aldrig har set magen til. Hele verden 
er blevet ført bag lyset af WHO, der 
samarbejder tæt med medicinalin-
dustrien – alt for tæt, så tæt at det 

igen og igen er blevet kaldt kor-
ruption. Jeg skal fortælle dig om 
svineinfluenza skandalen fra 
2009 i et andet kapitel, så du for-
står hvor grelt det står til med 
WHO. Det er en sørgelig historie. 
Men nu først – fakta om CO-
VID-19s dødelighed. 

Gennemgang af alle større videnskabelige undersøgelser af 
Covid-19s dødelighed (pr. 19 maj 2020)

Kilde: Fakta om Covid-19 (1)

Her gennemgås alle de vigtigste videnskabelige kilder til viden om Corona 
COVID-19s dødelighed: 

1) Immunologiske undersøgelser; 
2) Antistofundersøgelser; 
3) PCR-undersøgelser; 
4) Modelleringsundersøgelser; 
5) Andre undersøgelser; 
6) Opgørelser over dødsalder
7) Opgørelser over hospitaliseringsrate 
8) Opgørelser over døde fra plejehjem 
9) Overordnet dødelighed 
10) Udvikling af corona pandemien. IFR: Infektionsdødelighed (populations-
justeret) (OBS: også somme tider kaldt Infektions Mortalitets Rate, IMR).

1) Immunologiske undersøgelser

”Immunologisk undersøgelse” betyder her en serologiske antistofundersø-
gelser, der måler antistoffer i blodet (IgG og IgM); typisk findes populations-
baserede IFR-værdier mellem 0,1% og 0,5% (se nedenfor); imidlertid kan 
disse metoder højst detektere 20% af alle COVID-19 infektioner, fordi langt 
de fleste mennesker neutraliserer coronavirus allerede ved virus møde 
med slimhinden (IgA) eller ved brug af det uspecifikke cellulære (Innate, 
med T-celler) immunsystem, hvor der kun udvikles milde symptomer eller 
for det meste slet ingen symptomer. Dette betyder, at de serologiske 
IFR-værdier falde med en faktor på fem, og kommer ned på værdier vi ser i 
denne tabel på under 0,1%, globalt helt ned på 0,02%.

Country Published Population IFR (%) Source

Global May 23 Global ≤0.02 2,3

 

2) Antibody seroprevalens studier(Population-based antibody 
seroprevalence studies).

(Population-based antibody seroprevalence studies).
 

Country Published Population IFR (%) Source

Global June 8 23 studies 0.04¹ 4

Germany May 4 Heinsberg Cluster <0.08² 5

Iran May 1 Guilan province <0.02 6

USA April 30 Santa Clara County 0.04 7

Denmark April 28 Blood donors (<70y) 0.02 8

USA April 24 Miami-Dade County <0.04 9

USA April 21 Los Angeles County <0.05 10

Notes: 1) Median value; 2) The adjusted IFR is 0.27% (page 9). Note 1: Some 
of these studies are preprints (11). Note 2: The original numbers have been 
divided with 5 because at least 80% of the infected have no antibody re-
sponse. In areas with a generally healthy population this number might be 
higher.  



3) Controlled PCR studier

Døden tillægges her corona COVID-19, selv om de 60-80 årige formentlig er 
døde af anden sygdom jf. obduktionsrapporterne. Resultatet er derfor for-
mentlig mindst en faktor 10 for højt. 

(Controlled PCR studies in population subgroups.)

Country Date Population IFR (%) Source

France May 21 Health workers 0.05 12

USA May 10 MLB employees 0.00 13

France May 10 Aircraft carrier 0.00 14

USA May 10 Aircraft carrier 0.09 15

USA May 1 Tennessee prison 0.00 16

Italy April 28 Health workers 0.30¹ 17

USA April 17 Boston homeless 0.00 18

USA April 17 Boston blood donors 0.00 19

Greece April 16 Repatriations 0.00 20

USA April 13 NYC pregnant women 0.00 21

Ship March 17 Diamond Princess 0.13² 22

 
1) See table below; 2) Age-adjusted IFR based on US population.

Deaths in Italian health care workers by age group (ISS (22), May 20)

4) Epidemiologiske modeller

Covid-19 IFR baseret på epidemiologiske modeller eller forudsigelser. Disse 
værdier er ofte noget højere end de faktiske værdier baseret på serologiske 
antistofundersøgelser (se ovenfor). I maj 2020 offentliggjorde US CDC et 
bedste estimat IFR på 0,26% (baseret på 35% asymptomatiske tilfælde). 
Dette tal er formentlig 10 gange for højt, pga. fejl i modellernes grundanta-
gelser. 

Country Published Population IFR (%) Source

USA May 20 CDC estimate 0.26¹ 24

France May 13 France 0.70 25

Switzerland May 11 Switzerland 0.40 26

UK May 7 UK 0.08² 27

France May 7 France 0.80³ 28

Global May 6 Metastudy 0.64 29

Global May 5 Global 0.17 30

India May 3 India 0.41 31

Italy 
USA April 20 Lombardia 

New York City
>0.84 
>0.50 32

China March 30 Mainland China 0.66 33

China March 13 Wuhan city 0.12 34

China March 9 Mainland China 0.50 35

1) 0.4% symptomatic CFR and 35% asymptomatic cases; 2) Based on 29% 
prevalence and 50,000 deaths; 3) The IFR is 0.50 excluding nursing homes.

French model: IFR (x100) per age group (24)



5) Additional antibody and PCR studies

Disse undersøgelser bestemmer forekomsten af   nylige eller aktuelle Co-
vid-19-infektioner i en befolkning eller region. I de fleste tilfælde finder de, 
at Covid-19 er meget mere udbredt end tidligere antaget, hvor de fleste 
mennesker ikke har haft nogle eller kun milde symptomer.

Immunologisk undersøgelse (se ovenfor) indikerer, at antistof-prævalen-
sværdierne skal multipliceres med en yderligere faktor på op til fem eller 
mere for at få de faktiske coronavirus-prævalensværdier, fordi mange mil-
de tilfælde neutraliserer virussen med deres slimhinde-immunsystem.

Country Published Population Prev. Factor Source

Russia June 10 Russia 14% 40x 37

USA May 15 Boston 12.5% 8x 38

Czech Rep. May 15 South Bohemia 5% 10x 39

USA May 13 Indiana 2.8% 11x 40

Spain May 13 Spain 
Madrid

5% 
11.3% 10x 41

UK May 8 UK 29% 200x 42

Switzerland May 6 Geneva 9.7% 10x 43

Global May 5 < 65 years old     44

Japan May 5 Kobe City 2.7% 396x 45

USA May 2 New York State 
New York City

12.3% 
19.9%

8x 
10x 46

Spain May 2 Health workers 11.2%   47

Netherlands April 29 Blood donors 2.7%   48

France April 23 Northern France 3%   49

USA April 19 Chelsea MA 32% 16x 50

Iceland April 14 Iceland (PCR) 0.8%   51

6) Middel alle af de Covid-19 døde efter land

(Half of all deaths were below, half were above the median age.)

Country Median age Source

Austria 80+ years 52

Canada ~86 years 53

England 80+ years 54

France 84 years 55

Germany 82 years 56

Italy 81 years 57

Spain ~82 years 58

Sweden 86 years 59

Switzerland 84 years 60

USA ~80 years 61

 
 Example: Death rate by age group in Massachusetts (58)

7) Hospitaliserings rate

De oprindelige skøn baseret på kinesiske data (59) antog en meget høj 
(20%) hospitaliseringsgrad, hvilket førte til strategien om at ”udflade kur-
ven” for at undgå overbelastning af hospitaler. Imidlertid har populations-
baserede antistofundersøgelser (se ovenfor) siden vist, at de faktiske ind-
læggelsesniveauer er tæt på 1%, hvilket er inden for intervallet af 
indlæggelsesgrader for influenza (1 til 2%) (60).

Den amerikanske CDC fandt (61) at Covid-19 hospitaliseringsrater for folk 
over 65 år er ”inden for intervallet af influenzaindlæggelse”, med priser, der 
er lidt højere for folk i alderen 18 til 64 år og ”meget lavere” (sammenlignet 
med influenza) for mennesker under 18 år.

I lokale hotspots som New York City er den samlede indlæggelse på hospi-
taler baseret på antistofundersøgelser ca. 2,5% (19,9% eller 1,7 millioner 



mennesker med antistoffer (43) og 43.000 hospitaliseringer (62) inden 2. 
maj).

Den meget lavere hospitaliseringsgrad end forventet kan forklare, hvorfor 
de fleste Covid-19 ’felthospitaler’, selv i hårde ramte lande som USA, Stor-
britannien (63) og Kina, stort set forblev tomme (64).

8) Procentdel af Covid-19 dødsfald på plejehjem

I mange lande udgør dødsfald i plejehjem 30 til 60% (65) af alle yderligere 
dødsfald. I Canada (66) og nogle amerikanske stater (67) tegner plejehjem 
sig for op til 80% af alle ”Covid19-relaterede” dødsfald. Care home deaths: 
absolute numbers (bars, left scale) and percentages (dots, right scale)

Source: 65 (LTC Covid, May 21, 2020)

 

Source: 67 (Freopp, May 12, 2020)

9) Samlet dødelighed

I lande som USA, Storbritannien og også Sverige (uden lockdown) ligger den 
samlede dødelighed siden begyndelsen af   året inden for hvad man ser ved 
en kraftig influenzasæson; i lande som Tyskland, Østrig og Schweiz ligger den 
samlede dødelighed inden for hvad man ser ved  en mild influenzasæson. 
 



Kilder: US (68), UK-1 (69), UK-2 (70), Sweden (71), Switzerland (63), Germany(72)

10) Udvikling af epidemien

Selv i lande uden lockdown nåede epidemien sit højeste inden for et par 
uger efter udbruddet. Imidlertid viste mange medier kumulative dødsfald 
pr. Rapporteringsdag (venstre) i stedet for daglige dødsfald pr. Dødsdag 
(højre), hvilket falsk skaber billedet af en stadigt eskalerende situation. 
Cumulative deaths per day of report vs. daily deaths per day of death. 

(OWD/FOHM; April 24)

Se også: 
 • Additional Covid-19 Antibody Serological Studies  
  (Dr. Henrik Jarlov) (73)
 • Global Covid-19 Case Fatality Rates    
  (Oxford Center for Evidence-Based Medicine) (74)
 • Rate of positive Covid-19 tests per    
  country over time (SPR) (75)
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Sammendrag 

Vi er i dette øjeblik midt i Corona 
COVID-19 (SARS-CoV-2) pandemien, 
hvor vi står over for en global kata-
strofe, som efter sigende er forårsa-
get af en ny dødbringende virus, 
med en dødelighed på omkring 3,4 
%, som hele verden prøver at hånd-
tere, efter advarsel fra Verdens-
sundhedsorganisationen (WHO) Tre 
førende eksperter i infektionssyg-
domme, Wolfgang Wodarg, Sucharit 
Bhakdi og John PA Ioannidis, mener, 
at vi fortolker statistikken fejlagtigt 
og at vi ikke står over for en ny og 
farlig virus men overfor en misinfor-
mationskampagne. WHO tæller 
dødstallene forkert, ignorerer store
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 mængder raske smittede, og igno-
rerer både alt det vi allerede ved om 
Corona-virussen, og alle statistikker 
om almindelig forkølelse og influen-
za, som fx de statistiske oplysninger 
om dødelighed i befolkningen som 
vi har adgang til, og skaber derved 
et billede af en pandemi med et dø-
deligt Corona virus. Desværre har 
verdens politikere reageret på 
WHO-kampagnen, som om den var 
sand, hvilket skaber massiv frygt; 
befolkningen har af sundhedsmyn-
dighederne fået at vide, at vi står 
over for en ny dødbringende infekti-
on. Massiv frygt øger symptomerne 
på Corona infektionen. Dette ses 
især hos mennesker som er særligt 
sårbare af individuelle psykosomati-
ske årsager. Hvis du mener, du har 
en dødelig infektion, og alle, herun-
der din egen læge og hospitalet be-
kræfter dig i opfattelsen, er det kun 
naturligt, at du føler dig dårligt tilpas. 
Og hvis du har det dårligt på hospita-
let, ja, så bliver du behandlet. Både 
indlæggelse, medicin og respiratorer 
kan give infektioner, bivirkninger og 
øge dødeligheden. På den måde har 
verden bekræftet sig selv i illusionen 
om en dødelig pandemi, der til at be-
gynde med simpelt hen ikke eksiste-
rer. COVID-19 har en dødelighed på 
omkring 0,01 % ifølge statistikkerne 
fra mange lande.

Nøgleord

Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, 
pandemi, psykosomatisk teori, dø-



enig om, at en ny Coronavirus, CO-
VID-19, spreder sig over hele verden.

Men der er altid nye vira, der spre-
der sig, hvilket ikke er et problem, 
hvis de ikke er farlige. Ledende for-
skere inden for medicin og infekti-
onsbiologi, som Professor Bhakdi 
(10-15), Professor John PA Ioannidis 
(16-20), og Professor Jay Bhattachar-
ya (21, 22) siger alle det samme: at 
der ikke er videnskabelige beviser til 
at bakke påstanden op om, at den 
nye Corona COVID-19 skulle være 
farlig; derfor må vi antage, at den er 
lige så ufarlig som den forkølelse vi 
havde sidste år, året før, året før 
det, og hvert år forinden… Ja, altid! 
Det er videnskabens logik: Hvis du 
ikke ved noget konkret, er du nødt 
til at gå med den simpleste forkla-
ring, som er, at hvad du står med i 
dag, blot er det helt normale, lige-
som det du stod med i går. Dette 
kommer fra det berømte princip om 
“Occam’s ragekniv” (23).

Hvis dette er sandt, hvad så med 
den forfærdelige statistik, vi hver 
dag ser i medierne? Dokumenterer 
alle disse dødstal ikke den forfærde-
lige dødelighed? Nej, siger Wodarg, 
Bhakdi og Ioannidis, igen i perfekt 
enighed: Disse forfærdelige tal er 
skræmmende, men når man ser 
nærmere på dem, er de blot et pro-
dukt af den forkerte måde statistik-
ken laves på, af den dårlige kvalitet 
af de indsamlede data, og af alvor-
ligt manipulerede fortolkninger af 
statistikken (1-22).

delighed, dødsfald, Verdenssund-
hedsorganisationen, korruption, fej-
linformation, politik, økonomi

Introduktion

I øjeblikket er hele verden lukket 
ned, under pres fra den nye død-
bringende Corona-virus, COVID-19, 
som rapporteres, at dræbe tusind-
vis af mennesker. Medierne giver os 
hver dag nye Corona dødstal fra he-
le verden. Nødlovgivning vedtages 
dagligt overalt, og de fleste europæ-
iske lande har lukket grænserne, 
skoler, arbejdspladser, restauranter 
og offentlige mødesteder ned, næ-
sten stoppet produktionen og sendt 
millioner af arbejdere hjem. Over 
tre milliarder mennesker på ver-
densplan har været sat i karantæne. 
Mennesker lider, økonomien lider, 
og den personlige frihed er generelt 
begrænset. Dette er den triste ver-
denssituation den 26. marts 2020.  

Ifølge den tyske lungespecialist Wol-
fgang Wodarg er den nye Coronavi-
rus, COVID-19 (SARS-CoV-2) ufarlig 
og giver kun en almindelig forkølel-
se (1-9). Den eneste grund til, at vi 
kender til denne virus, er en ny 
Corona-test, der for nylig blev taget 
i brug, hvilket gør spredningen af   vi-
rus sporbar. Men det er en test, 
som ikke er videnskabeligt valideret, 
og den ser ud til at være alvorligt 
mangelfuld, uspecifik og upræcis. Ik-
ke desto mindre er videnskaben 

Alle normale videnskabelige indika-
torer for almindelig forkølelse og in-
fluenza, som stadig er til rådighed i 
de fleste lande viser, at der ikke er 
tegn på et unormalt virusangreb. 
Der er ingen dokumenteret overdø-
delighed, heller ikke i Italien, hvor 
Corona-rapporterne siger, at 7 % af 
de Coronasmittede er døde (19). 
Når Wogard, Bhakdi, og Ioannidis 
beregnede dødeligheden fra de til-
gængelige tal, fandt de alle den 
samme lave dødelighed for Corona 
COVID-19 på 0,01 % (1-22). Dette er 
10 gange mindre end en normal in-
fluenza. Der er intet at bekymre sig 
om overhovedet!

Oplysningerne om en dødbringende 
COVID-19-pandemi kommer fra Ver-
denssundhedsorganisationen 
(WHO) som hævder, at den nye vi-
rus har en dødelighed på 3,4 % (24, 
25) og fra de nationale statistikker, 
hvor WHO også har været vejleder 
for udarbejdelsen (26). WHO har ad-
varet verden om, at vi står over for 
århundredets største medicinske 
katastrofe. Politikere over hele ver-
den har taget WHO’s advarsel me-
get alvorligt og reageret i overens-
stemmelse hermed. ”Better safe 
than sorry” har været mottoet.

Hvis dette var hele historien, ville 
det der sker nu være forståeligt, 
måske endda rimeligt. Men proble-
met er, at der allerede har været 
enorme problemer med de oplys-
ninger, der kommer fra WHO om 
pandemier. Enhver, der husker svi-

neinfluenza skandalen fra 2009, vil 
straks reagere på denne måde (27-
70): Tør vi overhovedet stole på 
WHO i denne situation?

Svineinfluenza

I H1N1-influenzaen kaldet ”Svinein-
fluenza” gav en pandemi i 2009, 
hvor WHO gjorde influenzaen meget 
værre end den var. Til sidst viste det 
sig, at Svineinfluenzaen var en af   de 
mildeste influenzaer, vi nogensinde 
har haft, og at alt panik var ube-
grundet. Problemet var, at WHO 
pushede Svineinfluenza-vaccinen i 
en sådan grad, at næsten alle lande 
købte unødvendig vaccine til hele 
befolkningen, som senere skulle 
sendes til destruktion -  vaccine for 
milliarder af dollars (27-70). 

Undersøgende journalister under-
søgte efterfølgende WHO og opda-
gede et alt for tæt samarbejde med 
medicinalindustrien, som fik journa-
listerne til at konkludere, at WHO er 
blevet offer for korruption. Medici-
nalindustrien havde fået sine egne 
folk ind i WHO’s centrale rådgivende 
udvalg, og på denne måde havde 
medicinalindustrien kunnet kontrol-
lere og bruge WHO (27-70). Korrup-
tionen af   WHO blev fordømt af 
mange lande og af mange nationale 
og internationale organisationer 
(27-70). 

Wolfgang Wodarg var formand for 
PACE Health Committee under svi-



neinfluenza-pandemien og sagde 
dengang: ”WHO’s ”falske pandemi” 
influenzakampagne er en af   år-
hundredets største medicinske 
skandaler” (37). I 2010 sagde han 
også, at: ”Erklæringen af pandemi 
alarmer må ikke være under påvirk-
ning af medicinsælgere” (37).

Når Wodarg, Bhakdi og Ioannidis si-
ger, at dødeligheden af Corona CO-
VID-19 er meget lav, omkring 0,01 
%, får de støtte af de seneste døde-
lighedsstatistikker fra USA (17), Dan-
mark (71), Østrig (72) (se figur 1), 
Tjekkiet og Italien (2,8) - hvilke alle 

viser, at der ikke har været nogen 
overdødelighed her i foråret 2020 
i nogen af   disse lande. Hvis der 
var tale om at en skadelig virus 
spredte sig, burde der være  
nogen som døde af den, hvilket ik-
ke er tilfældet ifølge disse stati-
stikker.

Så dette bliver en mærkelig histo-
rie, hvor WHO påstår at COVID-19 
er 340 gange mere dødelig end 
hvad Wodarg, Bhakdi og Ioannidis 
siger. Forskellen mellem de to 
estimater er ekstrem. Hvem har 
ret, og hvem tager fejl her?

Figur 1. Et nyt studie af Corona COVID-19-dødelighed i Østrig (72) har undersøgt forskellen i  
dødelighed for personer med og uden en positiv Corona COVID 19-test; undersøgelsen viser overho-
vedet ingen forskel i dødelighed, uanset hvor gammel man er. Dette fund er i overensstemmelse 
med Wodarg, Bhakdi og Ioannidis estimat af en dødelighed på 0,01 % for COVID-19.

Billedet er mere komplekst

Mange klinikere præsenteres for 
usædvanlig stærke symptomer fra 
patienter inficeret med Corona CO-
VID-19 virus; symptomerne ligner 
underligt nok symptomer fra hjer-
nen, og ikke fra kroppen; de ligner 
neurologiske symptomer (73,74). Et 
generelt mønster er, at patienterne 
kan føle sig meget dårlige; i nogle 
tilfælde kan COVID-19 vise sig som 
utilpashed, desorientering eller ud-
mattelse (73). Disse symptomer er 
ikke en del af den almindelige forkø-
lelse, som vi kender den, så måske 
har vi trods alt alligevel at gøre med 
en farlig, ny virus? 

Det store antal tilsyneladende neu-
rologiske symptomer er sandsynlig-
vis snarere psykologiske sympto-
mer; disse peger på det bizarre i det 
kliniske billede af COVID-19, som 
bestemt afviger fra den almindelige 
forkølelse.

Her præsenterer vi en psykosoma-
tisk hypotese for COVID-19. Folk er 
udsat for massiv misinformation fra 
medierne, der igen og igen bringer 
forkerte fortolkninger af kritisable 
statistikker for Corona-dødelighe-
den, som giver samme forkerte bil-
lede af en dødelig virus, som WHO 
fortæller os om. Kombineret med 
myndighedernes gentagne advars-
ler mod Corona-virussen, der be-
kræftes af strenge forholdsregler 
mod smitte overalt i samfundet, for-
stærket af nærmest hysteri i sund-

hedssektoren, får patienter der 
kommer på hospitalet en tro på, at 
COVID-19 virkelig er en dødbringen-
de ny sygdom.

De dramatiske forholdsregler der er 
truffet i mange lande, for at forhin-
dre spredning af Corina-infektionen, 
skaber en tilstand af offentlig panik. 
Denne panik har en ekstrem stærk 
indflydelse på sårbare sjæle, hvilket 
er nøjagtigt hvad der skal til, for at få 
en forkølelse til klinisk at ligne en al-
vorlig sygdom hos disse mennesker.

Dette er i overensstemmelse med 
den rapporterede polaritet som CO-
VID-19 patienterne har vist (73,74). 
De fleste mennesker mærker ikke 
engang infektionen, fordi den er 
subklinisk, eller får kun milde 
symptomer. Andre får vilde og eks-
treme reaktioner, hvor de hurtigt 
går ind i en alvorlig klinisk tilstand; 
de sælsomme er her at de mange 
stærke symptomer synes at komme 
fra hjernen (sindet), og ikke fra 
kroppen.

Teorien er, at de mennesker, der 
har en mild reaktion, har genkendt 
infektionen som en almindelig, 
harmløs forkølelse, og de reagerer 
derfor hensigtsmæssigt, i overens-
stemmelse med deres tidligere erfa-
ringer med almindelig forkølelse. De 
følsomme og modtagelige menne-
sker lægger deres angst for at dø og 
en generel tendens til frygt og be-
kymring til deres tilstand, og de rea-
gerer derfor meget kraftigt, når de 



bliver klar over, at de er blevet infi-
ceret med Corona virus. Disse men-
nesker er overdrevent opmærksom-
me på alle deres symptomer, hvilket 
gør symptomerne væsentligt stær-
kere. Frygten og desorienteringen 
ses som et resultat af infektionen, 
men kommer i virkeligheden fra sin-
det, som en reaktion på den situati-
onen, at patienten tror at have fået 
en dødelig, viral infektion.

Til sidstnævnte gruppe hører de 
mennesker, som er alt for villige til 
at følge deres læges forslag om be-
handling og hospitalisering. Der er 
endda en gruppe mennesker, også 
yngre mennesker, der insisterer på 
at blive indlagt på intensivafdelin-
gen, i det lille håb, at de herved kan 
overleve denne forfærdelige, død-
bringende COVID-19 infektion, som 
de allerede har hørt så meget 
skrækkeligt om og nu sørgeligt selv 
har pådraget sig.

Hvis Wodarg, Bhakdi og Ioannidis 
har ret, og Corona COVID-19 er lige 
så ufarlig som enhver anden almin-
delig forkølelse, kan Corona CO-
VID-19 stadig se ud som en ny, me-
get alvorligere sygdom end 
forkølelse, netop på grund af de helt 
specielle, ekstreme omstændighe-
der. Dette er meget vigtigt at huske. 

Der sker noget underligt

Der sker helt bestemt noget meget 
mærkeligt og usædvanligt i CO-
VID-19-pandemien. Folk bag WHO, 
bag forskning i Corona-virus vacci-
ner, altså folk som Bill Gates, der 
har investeret milliarder af Dollars i 
vaccine industrien og samtidigt givet 
milliarder til WHO (75 ,76), har of-
fentligt udtalt, at virus er en større 
trussel for helbredet end atomkrig 
(76) og dermed den nye trussel mod 
menneskeheden.

Ifølge Wodarg, Bhakdi og Ioannidis 
er det ikke sandt, at vi står over for 
en ny dødbringende virus, og det er 
også yderst usandsynligt, at en 
Corona-virus muterer til en farlig vi-
rus, fordi vores krop allerede er så 
bekendt med denne type virus, at 
den har en ekstremt god immunitet 
over for dem. Dette er grunden til, 
at de fleste inficerede ikke engang 
bemærker, at de er blevet inficere-
de.

I stedet står vi over for et “Coro-
na-hysteri”, der meget vel bare kan 
være endnu en gigantisk 
WHO-skræmmekampagne, med al-
vorlige konsekvenser for hele det 
globale samfund. Men denne gang 
er det gjort så godt, at vi ikke så let 
kan afsløre bluffet. Hvis det er tilfæl-
det, at der er tale om skjult mar-
kedsføring, kan man sige, at WHO 
har lært af sine fejl fra 2009. Der ik-
ke er nogen vaccine klar på marke-

det, hvilket er rigtig smart, for så er 
forbindelsen til medicinalindustrien 
jo ikke så synlig; om industrien også 
er bag denne gang må jo undersø-
ges, før vi kan udtale os om det. 
Formålet med WHO’s ekstreme 
overdrivelse af Corona-virussets dø-
delighed er ikke altså tydeligt, også 
fordi der er så mange forskellige in-
teresser, som kan påvirke WHO. 

Noget at tænke over

Den indlysende hypotese er, at vi 
står over for en skrækkampagne, 
der igen skal få hele verden til at kø-
be unødvendige vacciner til milliar-
der dollars, denne gang som en kur 
mod den nye ”dødbringende” CO-
VID-19-virus - og naturligvis også 
mod de mange, mange andre farlige 
vira, der kommer i fremtiden. Den-
ne mistanke er oplagt på baggrund 
af det, der skete i 2009 med svinein-
fluenza-skandalen (27-70).

En alternativ hypotese er, at WHO, 
der nu fungerer som en privat insti-
tution, simpelthen er ude efter me-
re finansiering og mere magt til sig 
selv, og derfor laver sine egne for-
tolkninger og vejleder fabrikationen 
af   statistikker, der dokumenterer 
WHO´s egen vigtighed. Præsident 
Trump i USA så dette og stoppede 
den årlige finansiering af WHO for 
400 millioner dollars.

En tredje hypotese er, at problemet 
ikke så meget ligger hos WHO i sig 

selv, men hos politikerne, som naivt 
stoler på WHO, i stedet for at følge 
verdens førende eksperter inden for 
lægevidenskaben og deres viden og 
forståelse for sygdomme og deres 
behandling. Det er meget bemær-
kelsesværdigt, at politikerne følger 
WHO, i lyset af den tidligere Svinein-
fluenzaskandale. 

Vi har set over hele verden, at politi-
kere har været meget hurtige med 
at træde frem og benytter sig af den 
absolutte magt, som en frygt for en 
ny, superdødelig pandemi giver 
dem. Problemet kan simpelthen væ-
re, at politikere generelt elsker at 
træde ind i rampelyset og spille hel-
te, der redder verden fra en død-
bringende pandemi. Politikerne el-
sker muligvis dette skuespil så 
meget, at de helt glemmer at give si-
tuationen den fornødne, grundige 
analyse, og helt åbenlyst er det, at 
de glemmer at analysere de alvorli-
ge konsekvenser deres handlinger 
har for mennesker og samfund. 

Grundlæggende er det altså politi-
kerne, som i kampens hede undla-
der at tage det nødvendige skridt til-
bage og danne sig overblik; derfor 
ser de ikke at hele virakken omkring 
Corona-virussen handler om at red-
de de allerede meget syge, gamle 
mennesker fra at dø måske i gen-
nemsnitligt et par uger tidligere end 
forventet. For det er det, vi efter 
eksperterne vurdering taler om. Og 
det er det de ofre vores alles velbe-



findende for, det er det de lukker 
hele samfundet ned for.

Vores whistle-blowers anfører såle-
des at gennemsnitsalderen for men-
nesker der opføres som ”døde af 
Corona” i COVID-19-statistikkerne, 
selv i Italien, der er det land i verden 
der siges at være hårdest ramt af 
den nye Corona-virus, er 81 år; de 
statistiske opgørelser viser at hele 
99% af de døde patienter allerede 
havde 1, 2 eller endda 3 alvorlige 
sygdomme i forvejen (8,10,18-22).  

Tænker vi over medicinalindustrien 
rolle kan det være, at branchen har 
placeret sine folk overalt, for at 
hjælpe politikerne med kigge mod 
WHO. Er det, vi ser i COVID-19-pan-
demien, simpelthen indflydelsen fra 
de samarbejdende farmaceutiske 
industrier (kaldet “Big Pharma”)? Vi 
ved, at medicinalindustrien beskæf-
tiger millioner af mennesker over 
hele verden; med en årlig omsæt-
ning på cirka to tusinde milliarder 
dollars er medicinalindustrien ble-
vet mere magtfulde end visse natio-
nalstater. På grund af dens størrel-
se, accumulation af penge, køb af 
akademisk status og andre aktiver, 
kombineret med massiv markedsfø-
ring og verdensomspændende lob-
byisme, har medicinalindustrien en 
enorm indflydelse. Den farmaceuti-
ske industri handler ofte gennem 
lægerne, der har fordele fra samar-
bejdet med industrien på mange 
måder; kritikken af branchens brug 
af læger i det ”medico-industrielle 

kompleks” er ikke noget nyt (77). 
Måske handler Corona-hysteriet 
overhovedet ikke om WHO, men om 
allestedsnærværende Big Pharma’s 
skjulte indflydelse.

Og igen, måske er det ikke den far-
maceutiske industri, der står bag 
dette, men folk med direkte interes-
ser, som Bill Gates, der har investe-
ret milliarder af dollars i vaccinein-
dustrien og samtidig giver milliarder 
af dollars til WHO? Hvad vi ser i dis-
se dage kan være en ny verdensor-
den, hvor store kommercielle inte-
resse og enkeltpersoner med 
endeløse mængder af penge, men 
uden sund fornuft og demokratisk 
sans, styrer verden?

Hvad prøver vi at sige?

I dette dokument vil vi kort se på 
mange af de ovennævnte aspekter. 
Det er simpelthen umuligt i en en-
kelt artikel at gå nok i dybden; hvad 
vi håber at gøre, er at starte en de-
bat og tilskynde til efterforskning af 
de mange ukendte og uklare for-
hold, vi står over for. 

Wodarg, Bhakdi og Ioannidis holder 
sig i deres analyser til det videnska-
belige; de taler ikke om politik. Men 
de kritiserer alle stærkt WHO for at 
have sagt, at COVID-19 er farlig, 
med en dødelighed på 3,4%, uden 

overhovedet at have noget, der vi-
denskabeligt underbygger denne 
påstand. Whistleblowernes analyser 
er klare og stringente, og deres kon-
klusioner synes at være i overens-
stemmelse med hinanden: Vi over-
reagerer alle sammen - mennesker, 
patienter, læger og politikere. Hele 
verden er gået ind i en hysteri-til-
stand; hvad sociologer og psykolo-
ger kalder massehysteri eller mas-
sepsykose (78). Det var også hvad vi 
så i 2009 (31,32).  

I dette fænomen overføres kollekti-
ve illusioner om trusler, hvad enten 
de er reelle eller imaginære, gen-
nem en befolkningsgruppe til hele 
samfundet, som et resultat af rygter 
og frygt. I medicinen bruges udtryk-
ket til at beskrive den spontane ma-
nifestation af de samme eller nær-
liggende hysteriske, fysiske 
symptomer, hos mere end en per-
son; en almindelig type massehyste-
ri opstår, når en gruppe mennesker 
kollektivt mener, at de lider af den 
samme sygdom eller lidelse, også 
selv om denne lidelse slet ikke fin-
des medicinsk set; dette er blevet 
set utallige gange gennem historien 
(78). Sådanne overbevisninger har 
ofte en vis grund i virkeligheden; 
der er et gran af sandhed, hvilket 
gør det meget sværere at indse den 
illusoriske natur af massehysteriet - 
som i dette tilfælde, hvor der faktisk 
er en Corona-virus, der spreder sig.              

De tre whistleblowers, som vi har 
valgt at fokusere på i denne artikel, 

står ikke alene med budskabet om, 
at vi laver et skræmmemonster ud 
af en ufarlig forkølelse; et stort antal 
læger og akademikere i mange lan-
de siger det samme (se listen neden-
for). Vi har valgt disse tre mennesker 
ud, på grund af deres klarhed i tale, 
deres store videnskabelige eksperti-
se og deres mod til at tale direkte 
imod en hel verden i panik.

Husk, at protesten mod det, der 
sker overalt i verden under Corona 
COVID-19 pandemien, ikke kommer 
fra et par skøre forskere, men fra en 
meget betydelig del af det videnska-
belige samfund. Mange flere kunne 
råbe op, men tør ikke. Som vi skal 
se, kan det, selv i vores moderne 
demokrati, nemt koste dig dit job, 
hvis du taler imod politikerne.  

I denne artikel vil vi først undersøge, 
hvad disse tre informanter har at si-
ge, og derefter vil vi diskutere nogle 
af de mange spørgsmål, dette fører 
med sig.

 

Wolfgang Wodarg (1)

Wolfgang Wodarg (se figur 2 ) (født 
2. marts 1947) er en tysk læge spe-
cialiseret i lungesygdomme med 
subspeciale i virologi. Han er også 
politiker for SPD (Sozialdemokratis-
che Partei Deutschlands), det social-
demokratiske parti i Tyskland. Og 
som formand for den Parlamentari-



ske forsamling for Europarådets 
sundhedsudvalg (Parliamentary As-
sembly of the Council of Europe He-
alth Committee), foreslog Wodarg 
en resolution om at undersøge 
WHO den 18. december 2009, som 
blev drøftet januar 2010 i en krise-
debat: “Falske pandemier, en trussel 
for sundhed.” (PACE Plenary session 
social affairs Council of Europe to 
investigate WHO Jan 25-29, 2010”). 
Wodarg opfordrede på dette tids-
punkt til en undersøgelse af påstået 
urimelig indflydelse udøvet af far-
maceutiske virksomheder på Ver-
denssundhedsorganisationens glo-
bale H1N1 influenza-kampagne. 
(27,28,37) WHO blev undersøgt af 
flere forskellige grupper og dette 
førte siden til fordømmelse af kor-
ruptionen af WHO overalt i verden. 

Uddannelse og profession  
(1, 3-8) 

Wodarg er fra Slesvig-Holsten. Han 
studerede medicin i Berlin og Ham-
borg og fik sin lægelicens i 1973, og i 
1974 modtog han sin doktorgrad 
Dr. Med. fra Hamborg Universitet. 
Siden 1983 har han været ansat 
som medicinsk regionsdirektør 
(“Amtsarzt”) i sundhedssektoren i 
Flensborg og som lektor ved univer-
sitetet i Flensborg. Wodarg har givet 
kurser på Charité Berlin og på andre 
europæiske universiteter om emner 
som forskning og etik, European po-
licy, sundhed og sociologiske pro-

blemstillinger i sundhedssektoren, 
politik og naturvidenskab.

Han er lungespecialist, læge i statens 
sundhedssystem, arbejdsmediciner 
og tidligere leder af Sundhedssekto-
ren i byen Flensborg, hvor han var le-
der af afdelingen for lungesygdomme 
(Department of Pulmonary and Bron-
chial Medicine). Han var medlem af 
“examination boards of the Schleswig 
Holstein Medical Association for en-
vironmental medicine, pulmonary 
and bronchial medicine and for social 
medicine”. I 1991 modtog Wolfgang 
Wodarg et stipendium til at studere 
epidemiologi og sundhedsøkonomi 
ved Johns Hopkins University i Balti-
more, USA.

Partitilknytning (1)

Wodarg har været medlem af det 
socialdemokratiske parti (SPD) siden 
1988. Fra 1992 til 2002 var han leder 
af SPD’s distrikt Slesvig-Flensborg. 
Fra 19. november 2005 til 1. decem-
ber 2007 var Wodarg formand for 
SPD-distriktet Flensborg. Siden 1990 
har Wodarg været medlem af ekse-
kutivkomiteen for den nationale 
sammenslutning af socialdemokra-
ter i sundhedssektoren og siden 
1994 den føderale næstformand, og 
i 2002 blev han valgt til formand for 
det føderale udvalg.
 

Parlamentsmedlem (1)

Fra 1986 til 1998 var Wodarg med-
lem af sin fødeby Niebys’ sogneråd. 
Fra 1994 til 2009 har han været 
medlem af Forbundsdagen. Her var 
Wodarg fra 2003 til 2005 talsmand 
for SPD og har siddet i undersøgel-
seskommissionen for etik og love 
vedrørende medicin. Siden 1999 har 
Wodarg også tilhørt den parlamen-
tariske forsamling for Europarådet. 
Siden 2002 har han været næstfor-
mand for den socialistiske gruppe 
og siden 2006 præsident for de ty-
ske socialdemokrater og næstfor-
mand for den tyske delegation. 

Nogle af hans kendte citater: 

”WHO’s ”falske pandemi” 
influenza-kampagne er en 
af århundredets største  
medicinske skandaler.” 
(37)

”Erklæringen af pandemi 
alarmer må ikke være  
under påvirkning af  
medicinsælgere” (37)

Hvad siger Wolfgang Wodarg 
om Corona COVID-19-
pandemien?

Figur 2. Wolfgang Wodarg sammenligner Coro-
na-situationen med HC Andersens eventyr om 
kejseren, som blev narret af to smarte hustlers 
til at tro, at han havde tøj på. Først når et lille 
barn siger: ”Kejseren er nøgen” kan alle se be-
draget. Wodarg ser sig selv som det lille barn (8).

Ifølge avisen “Lokalheute” (17 marts 
2020), udtrykker Wodarg et klart 
synspunkt om Corona COVID-19 pan-
demi, her er teksten fra en video, 
hvor Wodarg præsenterer sine syns-
punkter (8): 

”Den nuværende panik har intet at 
gøre med sygdom eller epidemier”, 
hævder Dr. Wolfgang Wodarg - ikke 
er en konspirationsteoretiker, men 
som lungespecialist og tidligere leder 
i sundhedssektoren med eget over-
vågningssystem for influenzasyg-
domme en, der ved hvad han taler 
om. Han er overbevist om, at: ”Alle 
influenza overvågnings-indikatorer 
viser normale værdier. Ingen ekstra-
ordinære tilfælde af alvorlig sygdom 
er registreret, hverken i Kina, Italien 
eller nogen andre steder.”.



Lægen fra Kiel stiller spørgsmål og 
forsøger at forstå, hvorfor opfattel-
sen af sygdommen er anderledes i 
politik og i samfundet. Han vil ikke 
underspille Covid-19 - ligesom man-
ge andre vira skal den ikke under-
vurderes.

Kina chokerede befolkningen i 
Wuhan gennem to måneder og de-
monstrerede for verden, hvordan 
man kan spore en epidemi, hype 
den op og derefter bekæmpe den 
autoritært. De europæiske lande 
følger nu dette teater og isolerer 
hinanden. I Europa er økonomien 
ved at kollapse, og menneskerettig-
hederne glemmes, alt imedens Kina 
lige er færdig med disse ubrugelige 
COVID-19-tests og hurtigt har erklæ-
ret krisen for at være et udenlandsk 
problem”, siger lungelægen. 

Covid-19 - en reel fare, eller er vi alle 
netop blevet blinde? Form din egen 
mening på www.LOKALHEUTE.TV

Det bemærkes derefter, at ”avisen 
“Lokalheute” ikke tager side, hver-
ken pro eller contra, og vi taler hel-
ler ikke imod formodede nødvendi-
ge forholdsregler - vi mangler 
specialviden. Men selvfølgelig har vi 
verificeret udsagnene”.

Wodarg’s hjemmeside (2)

Wolfgang Wodarg kommunikerer 
også til offentligheden via sin websi-

de (2). Her har han følgende udsagn 
om Corona COVID-19 pandemien:

Sundhedsvurdering: Der er ingen 
gyldige data og ingen beviser for 
ekstraordinære sundhedsmæssige 
trusler.

Ubestridte kendsgerninger: Den of-
ficielle dødelighedsstatistik, som 
stadig er tilgængelig, og flere for-
skellige nationale influenzaovervåg-
ningsinstitutter viser at kurverne 
har et normalt forløb.  Der er tale 
om sæsonbestemt ”influenza” som 
sædvanlig.

Corona-vira er der og har altid væ-
ret der. Corona-vira, influenzavirus 
og andre vira ændres kontinuerligt. 
Så ”nye” vira er normale.

Betydningen og anvendelsen af   
[Corona COVID-19] PCR-test: De an-
vendte tests er ikke officielt valide-
ret, men er kun godkendt af samar-
bejdende institutter. Testene er ofte 
selektivt anvendte (Wuhan og Itali-
en), f.eks. alene anvendt på kritisk 
syge mennesker og data er derfor 
ubrugelige til vurdering af sygdoms-
risiko. Uden disse tests, der er tvivl-
somme med hensyn til deres infor-
mative værdi, og giver et 
vildledende billede af situationen, 
ville der ikke være indikation for no-
gen nødforanstaltninger.

Andre risici ved forkerte fortolknin-
ger: WHO er økonomisk afhængig af 
Gates Foundation.

De ikke-verificerbare pande-
miscenarier, er billeder, der bruges 
til at skræmme offentligheden.
 
Wuhan og Italien bruges til at frem-
stille uhyggelige billeder. I Italien vil-
le du uden de nye tests, kun se den 
årlige influenza skade.

På Wodarg’s webside finder man en 
lang række dokumenter og kilder til 
støtte for hans udsagn ovenfor (2).

Wodarg i radioen (6)

I et radiointerview i Radio München 
den 27. marts 2020 ” Covid 19 - Test 
ist unspezifisch - Dr. Wolfgang Wod-
arg” forklarer Wodarg yderligere sin 
hypotese; at hvis vi ikke havde den 
nye Coronatest, ville vi ikke have 
haft nogen varsel om Corona virus 
COVID-19 overhovedet, og heller ik-
ke noget som helst problem med 
nogen pandemi. Dette års globale 
Corona-infektion ville bare være 
endnu en almindelig forkølelse med 
en ufarlig virus.

Problemerne med testen er, at den 
er uspecifik; hvis nogen tidligere 
havde haft en Corona-infektion, vil 
den vise sig positiv, og ofte har test-
personerne tre forskellige Coro-
na-vira i sig, der reagerer på testen. 
Opfinderen af   testen lavede en pro-
tokol, der blev forelagt WHO; alle 

kan downloade den. Protokollen vi-
ser, at testen finder alle asiatiske 
SARS, ikke kun en enkelt. Testen vi-
ser kun, at de testede mennesker 
på et tidspunkt har haft kontakt 
med en af   disse SARS-vira.

Wodarg peger også her på, at i Itali-
en, det land, hvor Corona siges at 
dræbe flest mennesker, var 99% af 
de patienter, der blev testet positive 
for Corona og efterfølgende døde, 
allerede diagnosticerede med en el-
ler flere alvorlige sygdomme, hvilket 
er den sande dødsårsag, og altså ik-
ke Corona-virussen (10-12). Der er 
ikke flere mennesker der døde i Ita-
lien i år, end på samme tidspunkt 
sidste år, så der er ingen dødelig 
pandemi, ikke engang i Italien (2-8). 
De forfærdelige dødelighedstal 
kommer fra den måde statistikken 
laves på; det har intet at gøre med 
en farlig infektion.

Om de mennesker, der dør af Coro-
na i statistikken, uden at have en 
farlig sygdom før infektionen, for-
klarer Wodarg, at Spanien, Italien og 
Grækenland er kendte for at have 
en meget høj antibiotikaresistens. 
På hospitaler har disse lande en 
meget høje frekvens af sygehusin-
fektioner. Hvis du kommer på ho-
spital i Italien, er du i livsfare. Hvis 
du kommer i respirator, er risikoen 
for at få en sådan hospitalsinfektion 
igen meget højere. Wodarg under-
streger det faktum, at de fleste in-
fektioner er subkliniske så man slet 
ikke bemærker dem, fordi Coro-



na-virusser er så almindelige, at næ-
sten alle mennesker har god im-
munologisk resistens mod dem. 
Wodarg er bekymret over at mange 
af navnene på forskerene, der er in-
volveret i den nye Corona forskning, 
også var involveret i den forskning, 
der blev brugt af WHO i forbindelse 
med svineinfluenza pandemien i 
2009.

Teksten til Radio-programmet siger: 
”Corona - COVID-19: Intet emne har 
bragt samfundet til [et så ekstremt] 
handlingsniveau og på samme tid 
stoppet så meget på kortest mulig 
tid som nyheden om denne lille vi-
rus. Klimakrisen har ikke gjort det, 
terrorangreb har ikke gjort det ... Al-
le mødes for at stå imod denne nye 
fjende. En af de første til at tage of-
fentlig modstand fra den panik var 
Dr. Wolfgang Wodarg og måske blev 
han derfor behandlet dårligt i medi-
erne. Knap nogen kontrovers om 
hans teser forblev faktuelle og over 
bæltestedet. Så her er en liste over 
hans ekspertise… ”

 
Kan vi stole på  
Wolfgang Wodarg?

Den kendsgerning, at Wodarg også 
er politiker, og det gør det nødven-
digt at stille dette spørgsmål, da poli-
tiske interesser kunne influere hans 
synspunkter. Wodarg’s videnskab ser 
ud til at være i orden, og han taler 
som lungespecialist inden for sit eks-

pertiseområde. Spørgsmålet er, om 
han som politiker søger rampelyset 
med en konstrueret kontroversiel 
holdning til Corona COVID-19-pande-
mien for at få opmærksomhed. Wod-
arg’s holdning om, at det hele er ”hy-
pet”, og ikke er en farlig virus, synes 
at være en meget vanskelig position 
at have i det offentlige rum, hvor så 
mange mennesker virkelig er bekym-
rede på grund af de oplysninger, de 
har modtaget fra medierne og de ty-
ske sundhedsmyndigheder, om at 
Corona-virussen har en meget høj 
dødelighed.

Wodarg er en erfaren politiker med 
mange år i det tyske parlament. Han 
er også 73 år gammel. Derfor ser 
det ikke ud til, at han er efter hurtig 
berømmelse og popularitet og en 
karriere. Wodargs position er heller 
ikke en ny position; han havde sam-
me indstilling i 2009 med svineinflu-
enza-pandemien, hvor det viste sig, 
at han havde ret.

Han er ikke på nogen måde ekstre-
mist, men en politiker tæt på det 
politiske centrum; Derfor har vi in-
gen grund til at tro, at han har en 
forkærlighed for ekstreme positio-
ner. Alt i alt finder vi Wolfgang Wod-
arg troværdig.

Sucharit Bhakdi (9)

Professor Sucharit Bhakdi er mikro-
biolog og forsker. Han har ydet be-

tydelige videnskabelige bidrag til vo-
res viden om proteiner, vores 
immunsystem, vores blodkomple-
ment-system, bakteriologi og pato-
logi. Bhakdi er en af   de mest citere-
de medicinske forskere i Tyskland. 

Bhakdi er født 1. November 1946 i 
Washington DC, USA, søn af thai-
landske forældre i den diplomatiske 
tjeneste. Han studerede humani-
stisk medicin ved universitetet i 
Bonn 1963-1970, 1966-1970 som 
medlem i den tyske Academic Ex-
change Service. I februar 1971 mod-
tog han sin ph.d. Fra 1972 til 1974 
modtog han et stipendium fra Max 
Planck Society på Max Planck Insti-
tut for Immunbiologi i Freiburg. Fra 
1974 til 1976 modtog han et stipen-
dium fra Alexander-von-Hum-
boldt-stiftelsen ved Max Planck-in-
stituttetet. Efter et års ophold på 
Københavns Universitet arbejdede 
han fra 1977 til 1990 ved Institut for 
Medicinsk Mikrobiologi ved Ju-
stus-Liebig-Universitetet i Giessen, 
Tyskland. Han blev udnævnt til 
C2-professor i 1982 og 1987 som 
C3-professor i medicinsk mikrobio-
logi, før han blev indkaldt til Univer-
sity of Mainz i 1990.
Fra 1991 underviste han som pro-
fessor ved Institut for Medicinsk Mi-
krobiologi og Hygiejne. Bhakdi var 
medlem af ”Special Research Area 
of   the German Research Communi-
ty - Proteins as Tools in Biology” ved 
Universitetet i Giessen (1987-1909), 
Deputy Speaker of the Special Re-
search Area ”Immunopathogenesis”  

(1990-1999) og Speaker of the Spe-
cial Infection Area in Mainz (2000–
2011). 

Sucharit Bhakdi har for nylig offent-
liggjort en række åbne videobreve 
(se figur 3 til 7), hvor han siger, at 
Corona COVID-19 infektion blot er 
en almindelig forkølelse, men som 
på grund af nye testmetoder og nye 
måder at lave statistikker på, er ble-
vet fremstillet som farlig (9-15).

Figur 3 . Bhakti fortæller os, at COVID-19 slet ik-
ke er farlig 

Figur 4 . Bhakti fortæller os, at de vedtagne  
foranstaltninger er  ”meningsløse”.



  

Figur 5 . Bhakti fortæller os, at karantænen kan 
forkorte folks liv.

Figur 6 . Bhakti advarer mod forfærdelige kon-
sekvenser af at skade verdensøkonomien

Figur 7 . Bhakti kalder hele panikken omkring 
Corona-pandemien for ”et spøgelse”.

Bhakdis analyse via et inter-
view ( 10-15 )

Interviewer: Professor Dr. Sucharit 
Bhakdi, du er specialist i infektions-
sygdomme. Du er en af   de mest ci-
terede medicinske forskere i Tysk-

land. I dag vil vi tale om 
Corona-virussen. Denne virus spre-
der frygt over hele verden. Også i 
Tyskland indføres der pga. nødsitu-
ationen ekstreme restriktioner. 
Hvad er Corona-vira?

Bhakdi: Disse virusser eksisterer 
sammen med mennesker og dyr 
over hele kloden. Virusserne er år-
sagen til meget almindelige, mindre 
sygdomme i luftvejene. Meget ofte 
forbliver infektioner subkliniske, alt-
så uden symptomer. Svære tilfælde 
forekommer næsten udelukkende 
hos ældre patienter med andre un-
derliggende sygdomme, især lunge- 
og hjertesygdomme. Nu er der imid-
lertid et nyt medlem [af Corona 
virus gruppen] på banen, der spre-
der frygt over hele verden.

Hvorfor? Den nye COVID-19 stam-
mer fra Kina og spredte sig hurtigt. 
Den så ud til at være ledsaget af et 
uventet stort antal dødsfald. Efter-
følgende kom alarmerende rappor-
ter fra Norditalien, som var enig i 
den kinesiske oplevelse. Det skal 
dog påpeges, at det store flertal af 
andre udbrud i andre dele af verden 
så umiddelbart ud til at have en la-
vere dødelighed, og høje tal på 4, 5 
eller 6% sås ikke.

For eksempel var dødeligheden i 
Sydkorea tilsyneladende på 1%. 
Hvorfor ”TILSYNELADENDE” dødelig-
hed? Når patienter samtidig har an-
dre sygdomme, må ét smittestof ik-
ke alene holdes ansvarligt for et 

dødeligt resultat. Dette sker for CO-
VID-19, men en sådan konklusion er 
falsk og giver anledning til faren for, 
at andre vigtige faktorer overses.

Forskellige dødeligheder kan godt 
skyldes forskellige lokale situationer. 
Hvad har for eksempel Norditalien til 
fælles med Kina? Svar: Forfærdelig 
luftforurening. Den højeste i verden. 
Norditalien er Europas Kina. Indbyg-
gernes lunger er blevet kronisk ska-
det i årtier, og af denne enkle grund, 
er situationen muligvis ikke sam-
menlignelig med andre steder.

Hvad med Tyskland - virussen har 
også spredt sig til os? Ja. Det spre-
der sig i Tyskland. Den vigtigste kon-
sekvens er, at vi nu har tilstrækkeli-
ge data til at måle den virkelige fare 
for virussen i vores land. Hvilket er 
hvad, de tyske eksperter og politike-
re har bidraget med. Det højeste 
alarmerings niveau er blevet erklæ-
ret, og der er installeret ekstreme 
forebyggende foranstaltninger i et 
desperat forsøg på at forsinke 
spredningen af   virussen.

Ja, og det er den utrolige tragedie. 
Fordi alle de vedtagne foranstaltnin-
ger faktisk er meningsløse. I det føl-
gende bliver de presserende 
spørgsmål besvaret.

For det første: Forårsager virussen 
generelt mere alvorlig sygdom, også 
hos unge mennesker og dræber den 
patienter, der ikke har nogen sam-
eksisterende sygdomme? Dette ville 

gøre dette virus forskelligt fra alle 
andre daglige Corona-virus i verden. 
Svaret er klart: NEJ!

Vi har rapporteret 10,000 infektio-
ner (18 marts 2020). 99.5 % har in-
gen eller kun milde symptomer. Her 
kan vi allerede se, at det er falskt og 
farligt at påstå at der findes 10.000 
”patienter”! For de er ikke alvorligt 
syge. ”Infektion” er ikke identisk 
med ”sygdom”. Ud af 10.000 infice-
rede, var kun 50-60 alvorligt syge. 
Og 30 døde indtil i dag. I løbet af 30 
dage.

Så vi har en tilsyneladende dødelig-
hed på ét positivt tilfælde af CO-
VID-19 pr. Dag. Indtil nu. Det værst 
tænkelige og truende scenarie, der 
ifølge myndighederne må forhin-
dres, ville således være 1,000,000 
tilfælde og måske 3,000 dødsfald i 
løbet af 100 dage.

Dette ville betyde 30 dødsfald om 
dagen. Målet er at forhindre dette 
”worst case scenario”. Alle nuværen-
de nødsituationer har til formål at 
bremse virusspredningen for at red-
de liv. Ja. Men vi ser allerede på det 
værst tænkelige scenarie - 30 døds-
fald på en dag. 30 dødsfald på en 
dag kan lyde som meget. Husk, at 
hver dag forlader 2,200 over-65-åri-
ge os i Tyskland. Husk, at mange af 
disse har almindelige Corona-virus-
ser i sig. Hvoraf mange ikke er 
kendt, så lad os bare antage 1% 
(hvilket helt sikkert er for lavt). Dette 



ville oversættes til 22 om dagen. Og 
disse dør hver dag.

Den eneste forskel er, at vi ikke taler 
om ”Corona-døde”. Fordi vi ved, at 
disse vira normalt ikke er den væ-
sentlige dødsårsag. Så det vi gør i 
øjeblikket er at forhindre, at disse 
22 erstattes af 30 COVID-19 positive 
patienter. Det er hvad der sker.

Vi er bange for, at 1,000,000 infekti-
oner med den nye virus vil medføre 
30 dødsfald om dagen i løbet af de 
næste 100 dage. Men vi er ikke klar 
over, at 20 eller 30 eller 40 eller 100 
patienter, der ville teste positive for 
normale Corona-vira, allerede dør 
hver dag. For at undgå, at COVID-19 
kommer ind på scenen i stedet for 
de andre Corona-vira, installeres 
der ekstreme foranstaltninger.

Interviewer: Så hvad synes du om 
alle disse foranstaltninger?

Bhakdi: De er groteske, absurde og 
meget farlige. Vores ældre borgere 
har til enhver tid ret til at gøre en 
indsats for ikke at tilhøre de 2,200, 
der dagligt tager på deres sidste rej-
se. Sociale kontakter og sociale be-
givenheder, teater og musik, rejser 
og ferier, sport og hobbyer osv. osv. 
er alle med til at forlænge deres op-
hold på jorden. Forventet levealder 
for millioner mennesker reduceres. 
Den forfærdelige indvirkning på ver-
densøkonomien truer eksistensen 
af   utallige mennesker.

Konsekvenserne for den lægelige 
behandling er alvorlig. I øjeblikket 
reduceres behandlinger til patienter 
der er i nød, operationer aflyses, kli-
nikker står tomme, hospitalets per-
sonale svinder ind. Alt dette vil på-
virke vores samfund meget.
Jeg kan kun sige: Alle disse foran-
staltninger fører til selvdestruktion 
og kollektivt selvmord på grund af 
intet andet end et spøgelse.

I en række videopræsentationer ud-
dyber Bhakdi sine synspunkter og 
kommer med yderligere argumen-
ter (10-15 ).
 

John PA Ioannidis (16 )

John PA Ioannidis er professor i me-
dicin og professor i epidemiologi og 
befolkningssundhed samt professor 
i biomedicinsk datavidenskab ved 
Stanford Universitet School of Medi-
cine, ydermere professor i Statistik 
ved Stanford Universitet School of 
Humanities and Sciences og meddi-
rektør af Meta-Research Innovation 
Center i Stanford (METRICS) ved 
Stanford Universitet (se figur 8).

Han blev født i New York i 1965. 
Han uddannede sig som den bedste 
i sin klasse på Athens Medicinske 
Universitet og gik derefter på Har-
vard Universitet og uddannede sig i 
intern medicin. Han fik et stipendi-

um ved Tufts Universitet for infekti-
onssygdom. Han var formand ved 
Institut for Hygiejne og Epidemiolo-
gi, Ioannina Universitet / School of 
Medicine og adjunkt ved Tufts Uni-
versitet / School of Medicine. Han 
har også været præsident for “So-
ciety for Research Synthesis Met-
hodology” og er en af   de mest cite-
rede medicinske forskere.

Siden 2010 har Ioannidis været pro-
fessor i medicin, sundhedsforsk-
ning, politik og biomedicinsk datavi-
denskab ved Stanford Universitet / 
School of Medicine og professor i 
statistik ved Stanford Universitet / 
School of Humanities and Sciences. 
Han er direktør for Stanford Preven-
tion Research Center og meddirek-
tør sammen med Steven N. Good-
man, for “Meta Research Research 
Innovation Center” i Stanford (ME-
TRICS). Han er chefredaktør for 
“European Journal of Clinical Investi-
gation“. Ioannidis har modtaget ad-
skillige priser og ærestitler, og han 
er medlem af “US National Academy 
of Medicine”, “European Academy of 
Sciences and Arts” og til sidst er han 
en “Einstein Fellow”.

Ioannidis’ videoer og skrifter 
(17-20)

Vi citerer (17) in extenso: ”Den nu-
værende corona virus sygdom, Co-
vid-19, er blevet kaldt århundredets 

pandemi. Men det er muligvis år-
hundredet fiasko.

På et tidspunkt, hvor alle har brug 
for bedre information, fra sygdoms-
modeller og regeringer til personer, 
der er i karantæne eller blot i social 
afstand, mangler vi pålidelige bevi-
ser for, hvor mange mennesker, der 
er blevet inficeret med SARS-CoV-2, 
eller som fortsætter med at blive in-
ficeret. Bedre information er nød-
vendig for at vejlede beslutninger og 
handlinger af monumental betyd-
ning og for at overvåge deres ind-
virkning.

Drakoniske modforanstaltninger er 
blevet vedtaget i mange lande. Hvis 
pandemien spredes - enten alene 
eller på grund af disse foranstaltnin-
ger - kan ekstrem social distance-
ring og nedlukninger på kort sigt 
være tålelige. Hvor længe skal så-
danne foranstaltninger dog fortsæt-
te, hvis de pandemiske bekymringer 
over hele kloden fortsætter ufor-
mindsket? Hvordan kan beslutnings-
tagere vide, om de gør mere gavn 
end skade?

De hidtil indsamlede data om, hvor 
mange mennesker der er inficeret, 
og hvordan epidemien udvikler sig, 
er fuldstændig upålidelige. I betragt-
ning af den hidtil begrænsede test, 
bliver nogle dødsfald og sandsynlig-
vis langt de fleste infektioner på 
grund af SARS-CoV-2 overset. Vi har 
en usikker på, om vi formår at opda-
ge infektioner, der ligger på en fak-



tor 3 til 300. Tre måneder efter at 
udbruddet opstod, mangler de fle-
ste lande, herunder USA, evnen til 
at teste et stort antal mennesker, og 
ingen lande har pålidelige data om 
udbredelsen af   virussen i en repræ-
sentativ tilfældig prøve af den gene-
relle befolkning.

Denne bevisfiasko skaber enorm 
usikkerhed omkring risikoen for at 
dø af COVID-19. De rapporterede til-
fælde af dødsfald, ligesom det offi-
cielle tal på 3,4 % fra Verdenssund-
hedsorganisationen (WHO), 
forårsager rædsel - og er menings-
løst. De patienter, der er testet for 
SARS-CoV-2, er uforholdsmæssigt 
dem med de alvorligste symptomer 
og det giver dårlige resultater. Da 
de fleste sundhedssystemer har be-
grænset testkapacitet, kan valg af 
bias endda forværres i den nærme-
ste fremtid. Ved tilføjelsen af disse 
ekstra usikre kilder, varierer et for-
nuftigt skøn for dødsfaldskvoten i 
den generelle amerikanske befolk-
ning fra 0,05 % til 1%.

Denne enorme forskel påvirker 
markant, hvor alvorlig pandemien 
er, og hvad der skal gøres.  Dødsfald 
målt på den brede befolkning på 
0,05 % er lavere end sæsonbetonet 
influenza. Hvis det er de sande tal, 
kan det, at lukke verden ned, med 
potentielt enorme sociale og økono-
miske konsekvenser, være totalt ir-
rationelt. Det er som, hvis en elefant 
blev angrebet af en huskat. Frustre-
ret og i et forsøg på at undgå katten, 

kommer elefanten til at hoppe ud 
fra en klippe og dør.

Kunne dødsfaldet i Covid-19 være 
så lavt? Nej, er der nogle der siger, 
og peger på den høje sats hos æl-
dre. Dog kan nogle såkaldte milde 
eller almindelige forkølelses coro-
navira, der har været kendt i årtier, 
have dødstal helt op på 8 %, når de 
inficerer ældre på plejehjem. Faktisk 
inficerer sådanne ”milde” Coronavi-
ra millioner af mennesker hvert år, 
og tæller som 3 % til 11 % af dem, 
der indlægges i USA med mindre 
luftvejsinfektioner hver vinter.

Disse ”milde” Coronavirus kan være 
impliceret i flere tusinder af døds-
fald hvert år over hele verden, skønt 
langt de fleste af dem ikke er doku-
menteret med præcis testning. I ste-
det går de tabt som støj blandt 60 
millioner dødsfald af forskellige år-
sager hvert år. Selvom succesrige 
overvågningssystemer længe har 
eksisteret til influenza, bekræftes 
sygdommen af   et laboratorium i et 
lille mindretal af tilfældene. I USA er 
for eksempel indtil videre i denne 
sæson 1.073.976 prøver blevet te-
stet, og 222.552 (20.7 %) er testet 
positivt for influenza. I samme peri-
ode ligger det anslåede antal influ-
enzalignende sygdomme mellem 
36.000.000 og 51.000.000, med et 
estimeret antal af dødsfald fra 
22.000 til 55.000 af influenza.

Bemærk usikkerheden omkring in-
fluenzalignende sygdomsdødsfald: 

en 2,5 gange rækkevidde, svarende 
til titusinder af dødsfald. Hvert år 
skyldes nogle af disse dødsfald in-
fluenza og nogle andre virus, lige-
som almindelig forkølelses-coro-
navira.

I en obduktionsserie, der testede for 
åndedrætsvirus i prøver fra 57 ældre 
personer, der døde i influenza-sæso-
nen 2016 til 2017, blev influenzavirus 
påvist i 18 % af prøverne, mens en-
hver form for åndedrætsvirus blev 
fundet hos 47 %. Hos nogle af de 
mennesker der dør af virale respira-
toriske patogener, findes der mere 
end én virus ved obduktion, og bak-
terier overlejres ofte. En positiv test 
for coronavirus betyder ikke nødven-
digvis, at denne virus altid primært 
er ansvarlig for en patients død.

Figur 8. Prof Ioannidis fra Stanford University 
taler om usikkerheden omkring corona og situ-
ationen i Italien (19)

 

Hvad siger videnskaben om 
 Corona  COVID-19?
Coronavira er indhyllede, positive 
enkelstrengede store RNA-vira, der 
inficerer mennesker, men også en 
lang række dyr (79, 106 ). Coronavira 

blev først beskrevet i 1966 af Tyrell 
og Bynoe , som dyrkede vira fra pa-
tienter med forkølelse. Baseret på 
deres morfologi som sfæriske virio-
ner med en kerneskal og overflade-
projektioner, der ligner en solcoro-
na, blev de betegnet som 
coronavirus (latin: corona = krone). 
Genstørrelsen varierer mellem 26 kb 
og 32 kb. De største fire strukturelle 
gener koder for nukleocapsidprotei-
net (N), spyd proteinet (S), et lille 
membranprotein (SM) og mem-
branglycoproteinet (M) med et yder-
ligere membranglycoprotein (HE), 
der forekommer i HCoV-OC43 og 
HKU1 beta-coronavira. SARS-CoV-2 er 
96% identisk på hele genom-niveauet 
med et flagermus coronavirus.

Vi ved fra erfaring meget om faren 
og dødeligheden ved Corona-virus, 
da det er en af   de mest almindelige 
årsager til forkølelse. Meget lidt vi-
des på et videnskabeligt grundlag 
om dødeligheden af   Corona-virus, 
fordi der aldrig er foretaget store 
kontrollerede studier. En grundig 
gennemgang fra 1974 af Monto (79) 
konkluderer, at ingen nogensinde 
døde af en Corona-virusinfektion. 
Dette er, hvad enhver medicinstu-
dent i verden har lært indtil i dag: 
Corona-virus er kun farligt for men-
nesker med alvorligt kompromitte-
ret immunitet og et meget dårligt 
helbred; og omkring 100 forskellige, 
almindelige vira er farlige for dem. 

En ny undersøgelse i The Lancet (80) 
konkluderer, at Corona Covid-19 har 



en dødelighed på omkring 1%, men 
undersøgelsen er modelbaseret, 
med et meget lavt gæt på antallet af 
smittede raske mennesker (et lille 
mørketal), og antallet af døde pa-
tienter kommer samtidig fra tællin-
gen af   allerede dødeligt syge patien-
ter, der også testede positivt for 
Corona. Så denne undersøgelse li-
der af præcis de samme grundlæg-
gende problemer som Wodarg, 
Bhakdi og Ioannidis alle peger på (1-
2 2): Det er baseret på statistik for 
antal konkrete døde (”case fatality”) 
for Corona COVID-19, der er taget 
for at være dødeligheden (”mortality 
rate”); hvordan denne artikel der 
åbenbart er alvorligt fejlbehæftet, 
har kunnet finde vej til offentliggø-
relse med status som en videnska-
belig undersøgelse i Lancet forbliver 
et dybt mysterium. Når man ser på 
finansieringen af   dette arbejde, fin-
der man, at WHO og Bill Gates Fon-
den er involveret, hvilket rejser mis-
tanken om, at dette arbejde er 
alvorligt biased (partisk) og ikke en 
objektiv videnskabelig analyse af 
Corona COVID-19-dødeligheden. 

Desværre giver offentliggørelsen af 
denne   undersøgelse lægfolk så vel 
som fagfolk og myndigheder grund 
til at tro, at Corona COVID-19 er et 
farligt viser, hvilket er med til at øge 
verdens forvirring.
Nye undersøgelser har vist os, at 
mindst 4 ud af 5 Corona-inficerede 
personer er asymptomatiske (81), 
formentlig ligger tallet snarere på 
99% som nævnt ovenfor, og at de 

asymptomatiske bærere spreder 
Corona-virusset gennem mikrodrå-
ber fra normal vejrtrækning (82,83, 
se nedenfor). 

Figur 9. Slide fra professor for medicin ved 
Stanford Universitet, Jay Bhattacharya, hvor 
han citerer sin egen artikel i World Street Jour-
nal (22), hvor han præsenterer sin konklusion 
om, at Corona COVID-19-virussen har en døde-
lighed på 0,01 %.

Figur 10. Professor for medicin ved Stanford 
Universitet, Jay Bhattacharya, præsenterer sin 
konklusion om at Corona COVID-19-virus har en 
dødelighed på 0,01 % (22)

Offentlig debat

Wolfgang Wodarg’s holdning er ble-
vet debatteret i Tyskland, også i Der 
Spiegel (84), men her er WHO’s på-

stande og råd blot blevet gentaget 
ukritisk, imens den dokumentation 
for COVID-19s farlighed, som Wod-
arg har efterspurgt, ikke er blevet 
leveret - fordi den ikke findes. I ste-
det for at bringe en seriøs debat om 
de vigtige medicinske forhold Wod-
arg peget på, bragte Spiegel i stedet 
et angreb på Wodarg’s person, og 
skrev at han var indirekte forbundet 
med både nazisme og satanisme. Vi 
finder intet, der knytter Wodarg 
hverken til nazisme eller Satan-dyr-
kelse; hvordan sådanne mærkelige 
beskyldninger kan blive en del af 
debatten i Der Spiegel forbliver et 
mysterium, men viser, hvor emotio-
nel debatten er.

Efter Wodarg’s whistleblowing har 
andre eksperter i Tyskland og andre 
steder sagt det samme som Wod-
arg. Det er ukendt, om dette er rela-
teret til Wodarg’s offentlige frem-
træden og den debat, denne har 
skabt. 

I Danmark sagde den tidligere direk-
tør i Sundhedsstyrelsen, Speciallæ-
ge, formand, Dansk Selskab for Me-
dicinsk Prioritering, Else Smith til 
avisen Politiken: ”Der var og er intet 
reelt sundhedsfagligt belæg for at 
lukke hele landet ned” (85). 

Dr. Else Smith er en af   de førende 
eksperter indenfor infektionssyg-
domme i Danmark. Hun har arbej-
det med smitsom medicin siden 
1980’erne, forebyggelse af spred-
ning af infektionssygdomme og 

håndtering af epidemier, herunder 
på Statens Serum Institut, hvor hun 
arbejdede med HIV/AIDS-epidemi-
en. I 2009 var hun ansvarlig for for-
valtningen af   H1N1 svineinfluen-
za-pandemien i Danmark. Hun er 
også en erfaren leder inden for 
sundhedsvæsenet med en god for-
ståelse af, hvordan tingene funge-
rer. Smith understregede i Politiken 
15. marts 2020, at politik, og ikke 
sunde sundhedsfaglige vurderinger 
lukkede Danmark ned. I Politiken 
forklarede hun det på denne måde:
 
”Hvert andet til tredje år oplever 
Danmark en sæsoninfluenza, hvor 
op mod 1.500 mennesker dør.
»Det accepterer vi uden stort ståhej 
og nedlukninger, men det er jo net-
op de samme persongrupper, som 
nu er i risiko for smitte og alvorlig 
sygdom samt død – de ældre, de 
svækkede, de kronisk syge. De til-
tag, vi tager nu, ville hvert an-
det-tredje år måske også beskytte 
mange af de 1.500 borgere. Men det 
gør vi ikke«, siger Else Smith.

Det er eksempelvis også frivilligt, 
om borgere i risikogrupper og sund-
hedspersoner lader sig vaccinere, 
forklarer hun. For influenza er jo ba-
re noget, man risikerer. Også selv-
om mange svækkede hvert år dør.

 
Sundhedsstyrelsen har anslået, at 
mellem 1.680 og 5.600 vil dø inden 
for de kommende 2-3 måneder af 
covid-19. Alt efter smittespredning 



og hospitalernes evne til, at håndte-
re de mest kritisk syge.

Danmark lukker ned i det største 
indgreb i fredstid, folk fyres, hele 
brancher frygter konkurser, økono-
mien vakler, så vi kommer gennem 
en sygdomsepidemi, der i bedste 
fald tager livet af lige så mange sær-
ligt udsatte borgere som ved en al-
mindelig alvorligere sæsoninfluen-
za. I værste fald tre-fire gange så 
mange.

»Det er derfor, jeg kalder det poli-
tisk. Der står jo altså også en, to, tre 
ministre til hvert pressemøde. Hvad 
laver de der, hvis det skulle være 
rent sundhedsfagligt? Kan man 
spørge.«, siger hun.
Spredningen af   infektionen sker ef-
ter bogen ...
 
»Spørgsmålet er, om denne vold-
somme indgriben i samfundet, der 
kan ødelægge vores økonomi, hjæl-
per. Det er jo et virus, der skal finde 
en balance med os mennesker, og 
nok vil ende som et sæsonvirus, 
som vi har så mange andre af i for-
vejen«, siger Else Smith.”
 

Et år tidligere, efter kritik af hvordan 
tingene var i sundhedssektoren, 
blev hun tvunget til at forlade sit job 
som viceadministrerende direktør 
for Hvidovre Hospital (86), hvilket 
beviser hendes pointe på det tids-
punkt: Hvis du udtaler din mening 
imod myndighederne i Danmark, 

hvor vi har et offentligt sundheds-
væsen, og hvor næsten alle læger 
derfor er direkte ansat i staten, har 
det alvorlige konsekvenser.

Dette kan være årsagen til at meget 
få læger deltager i den offentlige de-
bat i Danmark og andre lande med 
et nationaliseret sundhedsvæsen. 
På trods af, at læger ofte deler den 
opfattelse privat, at den politiske 
håndtering af Corona COVID-19 
pandemien er irrationel, fordi vi har 
at gøre med en Corona-virus, som 
jo efter alt hvad vi ved, er den sam-
me som almindelig forkølelse, og 
derfor mindre farlig end influenza, 
vælger man at forblive tavs offent-
ligt (44).

Spørgsmål til Wodarg, 
Bhakdi og Ioannidis  
analyser af Corona  
COVID-19-pandemien

Rækken af spørgsmål har vi inddelt i 
fire sektioner. Den første handler 
om faren for den nye Corona CO-
VID-19; den anden handler om den 
psykosomatiske karakter af CO-
VID-19 i betragtning af de specielle 
sociale og psykologiske omstændig-
heder; den tredje sektion handler 
om de politiske handlinger, der blev 
truffet under pandemien; og den 
fjerde sektion handler om de politi-
ske og økonomiske interesser, der 
kunne have indflydelse på omstæn-

dighederne omkring Corona-pande-
mien.

Det kan også være vigtigt at under-
strege, at ordet ”pandemi” i sig selv 
ikke siger noget om faren ved syg-
dommen, kun om området den bre-
der sig i, nemlig et helt land eller i 
dette tilfælde med Corona-virussen, 
i hele verden. ”Pandemi”, der er ble-
vet et negativt ladet ord i det offent-
lige rum, betyder derfor ikke noget 
dårligt; ordet bruges ofte om forkø-
lelse. 

Spørgsmålene er beregnet til at rej-
se debat og tilskynde til yderligere 
undersøgelser og analyser; vi er ikke 
i stand til at give endelige svar på de 
mange spørgsmål. 

1. Kan det være, at den nye Corona 
Virus COVID-19 bare er en alminde-
lig forkølelse og overhovedet ikke 
er farlig?

a) Er Corona virussen COVID-19 me-
get farlig, som WHO siger, eller giver 
den bare en almindelig forkølelse 
som overhovedet ikke er farlig?                         

b) Er Corona COVID-19 testen brug-
bar - dvs. specifik og præcis? Er den 
blevet videnskabeligt valideret in-
den brug?                         

c) Hvis Corona COVID-19 statistik-
ken er lavet videnskabeligt, og efter 
den samme formel, hvorfor er de så 
forskellige fra land til land? Hvordan 

er den nye Corona statistik i forhold 
til den normale nationale overvåg-
ning af influenza og almindelig for-
kølelse? Hvordan sammenlignes de 
med den normale dødelighedsstati-
stik, dør der flere mennesker nu 
end normalt?                         

d) Kan vi stole på statistikken over 
Corona COVID-19 dødeligheden? 
Hvem regnes som døde af Corona, 
og kender vi det samlede antal af in-
ficerede mennesker? Godtager vi, at 
de talte dødsfald er Corona CO-
VID-19 dødstal? Hvis vi gør det, 
hvorfor gør vi det så, når vi ved at 
det er videnskabeligt forkert?                        

e) Stopper vi med at tænke selv-
stændigt, når vi konfronteres med 
mediernes og/eller myndighedernes 
magt? Eller er vi blevet svage, så vi 
følger autoriteter, selv når vi ved, at 
det er forkert?                         

f) Hvis Corona COVID-19 bare er en 
almindelig forkølelse, hvorfor er der 
så ikke flere videnskabsfolk og læ-
ger, som siger noget om det offent-
ligt, når myndighederne overreage-
rer og lukker samfundet ned?                          

g) Konklusion: Er Corona COVID-19 
infektion farligere end en normal, 
ufarlig almindelig forkølelse?                         

2. Er der tale om en helt ny, unik og 
farligere Corona-virus, eller er det 



nye kliniske billede vi ser overalt et 
produkt af de sjældne og særlige 
omstændigheder, hvori patienterne 
mener, at en almindelig forkølelse 
er en dødelig ny sygdom, og hele 
samfundet er gået i panik?

a) Er der en simpel psykosomatisk 
forklaring på det usædvanlige klini-
ske billede, sommetider med massi-
ve neurologiske symptomer, som vi 
ser hos nogle patienter med Corona 
COVID-19-infektion?                         

3. Kunne de handlinger, der er truf-
fet for at begrænse spredningen af   
infektionen i sig selv, være mere 
skadelige end sygdommen og end-
da øge Corona-dødeligheden?

a) Er det muligt at forhindre spred-
ning af Corona-virus, og er det øn-
skeligt?                         

b) Har vi brug for Corona-infektio-
ner for at forblive resistente mod 
Corona-virus?                         

c) Hvad sker der, når folk, der ikke 
har brug for at blive indlagt, bliver 
indlagt? Hvad sker der med de pa-
tienter, der ikke modtages på hospi-
taler, fordi sengene er forbeholdt 
Corona-patienter?                         

d) Vildleder medierne os til at tro, at 
Corona er farlig og således skaber 
stærk frygt hos mennesker for Coro-
na COVID-19 virussen?                        

e) Er de politiske handlinger vedrø-
rende Corona COVID-19-pandemien 
truffet på et videnskabeligt grund-
lag?                         

f) Kan det være, at politikerne nyder 
deres magt for meget og kan lide at 
spille rollen som helt, der redder 
vælgerne, i et omfang, hvor de 
grundlæggende principper for fri-
hed i vores demokrati er suspende-
ret?                          

g) Hvis vi skader økonomien, hvor-
dan kan vi få råd til bedre sund-
hedsydelser?                         

h) Hvordan kan vi tage os af miljøet, 
hvis vi bruger alle vores ressourcer 
til at forhindre, at de meget gamle 
og syge dør?                        

i) Tager politikerne de forkerte be-
slutninger, når de lukker vores sam-
fund ned for at forhindre spredning 
af Corona COVID-19-infektionen?                           

4. Kan det være, at Corona CO-
VID-19-pandemien også er dannet 
af interesser, der potentielt kunne 
drage fordel af, at Corona CO-
VID-19-virus opfattes som mere 
skadelig, end den er?

a) Hvem har interesser i at ”hype” 
Corona COVID-19-pandemien og gø-
re den farligere end den er?                         

b) Den farmaceutiske industri dra-
ger åbenlyst fordele af panikken 

over COVID-19-pandemien. Kan det 
være, at lægemiddel firmaerne har 
påvirket, hvordan dødeligheden 
måles, og hvordan statistikken for-
tolkes?                         

c) Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) leder verden gennem Corona 
COVID-19-pandemien, men er WHO 
objektiv, neutral og videnskabelig, 
så vi kan stole på WHOs vejledning?                         

d) Vi oplevede en vildledning i 2009 
med svineinfluenza-skandalen, hvor 
hundrede lande blev narret til at kø-
be ubrugelige og unødvendige vac-
ciner mod en meget mild influenza. 
Kan Corona COVID-19 krisen, bare 
være en anden svineinfluenza-skan-
dale?                         

e) WHO har åbnet for private virk-
somheder for samarbejde, og Bill 
and Melinda Gates Foundation har 
investeret milliarder af dollars i 
WHO; kan dette påvirke, hvordan 
WHO har rådgivet verden under CO-
VID-19-pandemien?                        

f) Har vi en ny verdensorden, hvor 
de private virksomheder er blevet 
så magtfulde, at de har taget førin-
gen i verden, og på den måde gjort 
en ende på nationalstaternes suve-
rænitet og dermed demokratiet, 
som vi kender det?            

             
Lad os nu se nærmere på de spørgs-
mål, som følge af whistleblow-
ers-analyserne. 

Kan det være, at den nye Corona Vi-
rus COVID-19 bare er en almindelig 
forkølelse og overhovedet ikke er 
farlig?
 

 
Figur 11 . Wodarg stiller det mest grundlæggen-
de spørgsmål: Hvordan ved vi, at COVID-19 er 
farlig? (8 )

Er Corona Virus COVID-19 meget 
farlig, som WHO siger, eller er den 
blot en almindelig forkølelse og 
overhovedet ikke farlig? Dette er det 
vigtigste spørgsmål i disse dage. Vi 
har set baggrunden for de spørgs-
mål der stilles af  Dr. Wolfgang Wod-
arg (8 ): ”Hvordan har du fundet ud 
af, at virussen er farlig?” (figur 11), 
og vi finder det som et relevant og 
væsentligt spørgsmål berettiget af 
den eksisterende erfaring og viden-
skabelige viden.
 

Corona er ikke ny

Den første ting, som dr. Wolfgang 
Wodarg understreger er, at Coro-
na-vira altid har været med os - det 
er en af   de mest almindelige klasser 



af vira, der forårsager forkølelse - og 
at den har muteret og forårsaget 
epidemier og pandemier hvert ene-
ste år siden tidernes begyndelse. I 
de sidste 100 millioner år må vi ha-
ve haft sådanne vira, da det er grun-
den til, at vores pattedyrs immunsy-
stem har udviklet sig; det er årsagen 
til, at alle pattedyr i dag er i stand til 
at tackle vira som Corona-vira.

Co-evolutionen af   virusser og patte-
dyrs sårbare lungevævs immunolo-
giske forsvar har gjort vira uskadeli-
ge for os, hvis vi er normalt sunde; 
derfor er en almindelig forkølelse i 
dag oftest subklinisk, dvs. at vi ikke 
engang oplever af være vært for vi-
russen. Mange mennesker oplever 

ikke engang af få en forkølelse eller 
influenza en gang om året, på trods 
af at de løbende får virale infektio-
ner, og effektivt bekæmper omkring 
100 forskellige vira årligt.

I sin præsentation viser Wodarg sta-
tistikkerne fra målinger i Glasgow 
(Storbritannien), hvor forskere årligt 
overvåger skoven af omkring 100 
forskellige vira, der kontinuerligt 
muterer og inficerer os igen og igen, 
for det meste uden at give kliniske 
sygdomme. I hans diagram (se figur 
12) er Corona-vira markeret med 
grønt; vi ser, at en væsentlig del af 
de vira, der kommer epidemisk og 
pandemisk hvert eneste år, er Coro-
na-vira.

Figur 12 . Hvert år har vi en række pandemier med Corona-vira (grøn); ca. 15 % af alle forkølelser 
er forårsaget af Corona-vira (fra Wodarg's præsentation ) (1)

Wodarg påpeger også, at det vi ser i 
Covid-19-pandemien er en ny måde 
at måle og følge virussen på, ved 
hjælp af en ny type Corona-test. Vi 
har også stadig alle de normale indi-
katorer for forkølelse og influenza-
er, inklusiv meget pålidelige dødelig-
hedsstatistikker for befolkningen.

Mens de WHO-guidede dødeligheds-
statistikker viser, at mange menne-
sker dør af Corona COVID-19, er det 
bemærkelsesværdigt, at de klassiske 
indikatorer IKKE viser nogen unor-
mal situation eller dødelighed over-
hovedet. Selvfølgelig skal man se på 
disse velkendte indikatorer, der har 
været brugt i lang tid, for at estimere 
den sande situation, fordi her har vi 
historikken, så vi er i stand til at vur-
dere, hvad der faktisk sker. 

Hvis vi anvender en ny og ikke-te-
stet metode, ved vi slet ikke, hvad 
der er normalt, i så fald er vi ikke i 
stand til at fortolke, hvad vi ser, og 
dette kan let føre til fejlagtig fortolk-
ning, overvurdering af faren og ube-
rettiget panik. Bemærk også, at dø-
deligheden heller ikke er 
Corona-dødeligheden, men kun dø-
deligheden blandt de testede men-
nesker, der allerede var syge og 
som viste sig samtidigt at have 
Corona virus i kroppen; antallet af 
mennesker, der døde MED Coro-
na-virus i deres krop, er ikke antallet 
af mennesker, der døde AF Coro-
na-virusinfektionen. Erfaringsmæs-
sigt ved vi, at det at dø af Corona-vi-
rusinfektion - forkølelse - er 

ekstremt sjældent. Du dør simpelt-
hen ikke af en forkølelse. 

Når Dr. Wolfgang Wodarg spørger: 
”Hvordan har du fundet frem til at 
Corona virussen er farlig?” så er det 
derfor et meget godt spørgsmål. 
Fordi dette virus burde ikke være 
farligt, vi kender trods alt til det, og 
når alt kommer til alt, kender vi og-
så til alle Corona pandemierne.

Klassiske videnskabelige reviews af 
Corona-virus fortæller os også, at 
der aldrig har været et eneste død-
fald alene på grund af Corona-virus 
(79), det er sådan en ufarlig forkølel-
se normalt anses for at være. Det 
skal derfor nogle ganske massive 
argumenter til for at bevise, at der 
nu findes en meget skadelig version 
af Corona-virussen (87).

Vi har selvfølgelig brug for statistik-
ker over dødeligheden for at kunne 
bevise det. Men de statistikker, vi får 
i disse dage, lavet efter WHOs anvis-
ninger, er ifølge Wodarg, Bhakdi og 
Ioannidis, imidlertid slet ikke desig-
net til at besvare dette spørgsmål 

Er Corona COVID-19 testen 
brugbar - dvs. specifik og 
præcis? Er den videnskabe-
ligt valideret inden brug?

Det nye er, ifølge Wodarg, at vi te-
ster for Corona COVID-19 virus og 



således viser noget, der aldrig før 
har været synligt og derfor fanger 
vores opmærksomhed. Den nye 
Corona-virus test er ikke blevet vi-
denskabeligt valideret, og ifølge 
Wodarg er der store problemer med 
Corona-testen; mange testede pa-
tienter kommer ud falskt-positivt 
(de har ikke Corona infektion, men 
testen siger, at de har det), eller 
falsk-negative (de har infektionen, 
men testen siger, de ikke har den).

Op til 50 % af alle testede vises fal-
skt som positive for COVID-19, for-
klarer Wodarg. Hvis dette er rigtigt, 
betyder det, at hvis vi tester den 
normale population, ville halvdelen 
teste positivt for COVID-19, selv om 
de ikke skulle have infektionen. Det-
te kan være årsagen til WHO’s råd 
om at man kun skal teste den mest 
syge del af befolkning. 

Dertil kommer at 15-50 % af de te-
stede personer kommer falskt ud 
som negative, afhængigt af den 
valgte test (88). Da de nye Coro-
na-tests, der er i brug, ikke er blevet 
videnskabeligt valideret, er der end-
nu heller ikke brugbare tal for fejle-
ne i testene (8).

Det er sandsynligt, at de fleste Coro-
na-tests på markedet reagerer, hvis 
du på et tidspunkt har haft en infek-
tion med en hvilken som helst af   
Corona-virusserne i den underklas-
se af   virus, som der bliver testet for. 
Dette betyder, at testene ikke en-
gang tester specifikt for COVID-19; 

selv med en positiv test kunne du 
have en af   de mange andre Coro-
na-vira. 

En lærerig begivenhed var infektio-
nen med COVID-10 på krydstogtski-
bet Diamond Princess, hvor 3.711 
passagerer blev holdt om bord på 
skibet, med 460 personer i karantæ-
ne i deres kabys. De fleste i alderen 
omkring 55 år (18-21,89). Mellem 
den 13. og 20. februar 2020 blev i 
alt 2,571 af de ombordværende te-
stet, og heraf blev 460 testet positi-
ve for corona virus, men så mange 
som 320 a disse havde slet ingen 
symptomer, da testen blev udført. Ti 
af passagererne døde. 

Alt skete i et lukket miljø, hvor isole-
ring af de syge passagerer var umu-
lig, fordi personalet besøgte alle ka-
rantæneholdte på deres værelser og 
således fungerede som sunde virus-
spredere; på samme tid blev en 
masse inficerede jo i sagens natur 
testet falsk-negativt, og disse fort-
satte med at sprede infektionen om 
bord. I denne situation er det ikke 
muligt, at kun 460 blev inficeret; 
mest sandsynligt er det, at alle om-
bord fik aktiv Corona-virus i lunger-
ne ved at indånde små partikler 
sammen med Corona fra de mange 
sunde, men inficerede mennesker. 
Alle boede tæt sammen og åndede 
den samme luft i mange uger.

Hvad vi ser her, er en meget overset 
ting, nemlig at det uspecifikke im-
munsystem (linjen af   immunceller 

som makrofager og Kupfer-celler, 
der ikke har brug for et molekylær 
signal til at handle imod virusinfice-
rede celler), tager sig af mikroinfek-
tioner hos de fleste mennesker 
(81,82), så de slet ikke bliver syge. 
Disse mennesker havde altså også 
en Corona-infektion, men de havde 
ingen symptomer, og de vil heller ik-
ke slå positivt ud på nogen kendt 
test, da det ikke var deres antistof-
fer, men deres celler, der bekæmpe-
de sygdommen. Da dette er den 
mest almindelige måde at blive 
smittet på, vil disse mennesker 
sandsynligvis stadig opnå forstær-
ket immunitet mod Corona-virus-
sen, eftersom informationen om 
den nye virus indtages i immunsy-
stemet til immunologisk læring. Det-
te sker ved at de uspecifikke im-
munceller præsenterer dele af 
vironet for immunsystemet (90-93).

Det er derfor meget sandsynligt, at 
testen har en yderligere fejl på 80% 
falsk negativ, og at den sande døde-
lighed for Corona COVID i den ældre 
befolkning på Diamond Princess var 
10/3711 = 0,27 %, hvilket er meget 
mindre end vi ser i en normal influ-
enza.

Hvis Corona COVID-19-sta-
tistikkerne er lavet viden-
skabeligt, og efter den sam-
me formel, hvorfor er de så 
forskellige fra land til land? 

Hvorfor er de nye statistik-
ker over Corona-dødelighe-
den så forskellige fra den 
normale nationale statisti-
ske overvågning af influen-
za og forkølelse? Hvordan 
sammenlignes de med den 
normale dødelighedsstati-
stik - dør flere mennesker 
nu, end normalt?

I Italien siger statistikken, at 7 % af 
de Corona COVID-19-inficerede dør; 
i Tyskland siger statistikken, at det 
er 0,3% af de inficerede, der dør 
(26). Selv det laveste antal fra Tysk-
land på 0,3% er mange gange den 
normale dødelighed for forkølelse, 
der ligger på 0,01% eller mindre. Så 
ifølge disse statistikker er vi hjem-
søgt af den nye Corona-virus.

Her kommer det næste problem, 
som Wodarg, Bhakdi og Ioannidis 
alle peger på: Hvis vi kun tester de 
meget syge og døende, og tæller en-
hver død person med Corona i hans 
eller hendes krop som død AF Coro-
na COVID-19-virus og ikke MED 
Corona virus, skaber vi kunstigt en 
statistik, der dokumenterer, at vi-
russen er meget farlig og dødbrin-
gende. Det er åbenlyst, at dette sker 
over hele verden, og at det er blevet 
kritiseret af en række førende for-
skere (20-22, se også acknowledge-
ment), også af vores tre whistle-
blowers (1-19).



At de nationale statistikker er meget 
upålidelige, er let at se ud fra for-
skellene i dødelighed i Italien og 
Tyskland – 7 % af de Corona CO-
VID-19 inficerede, dør i Italien, men 
kun 0,3 % af de inficerede dør i 
Tyskland. Naturligvis kan den sam-
me virus ikke være 20 gange farlige-
re i Italien end i Tyskland. Der er no-
get galt her.

For omkring 10,000 mennesker 
smittet med Corona-virus, har de 
100 en dårlig oplevelse fra at lide af 
en almindelig forkølelse, 10 må gå 
til lægen eller hospitalet med alvor-
lige symptomer på infektion. Ud af 
disse 10, dør én person. Det er den 
normale statistik for forkølelse. Vi 
har ikke disse numre for COVID-19, 
men vi må antage, at det også er til-
fældet for denne virus, da dette er 
tilfældet for næsten alle Corona-vi-
ra. De mennesker, der ikke kan 
overleve en almindelig forkølelse, 
eller en influenza, der er meget vær-
re, er de meget gamle, syge og der-
for meget svage mennesker. Selv i 
Italien er den gennemsnitlige alder 
for de døde patienter som er testet 
positiv for Corona 81 år (8,19 ).

Wodarg har sammenlignet den nye 
WHO-guidede COVID-19 statistik 
med de normale statistikker for in-
fluenza og almindelige forkølelser 
og han fandt, at sidstnævnte viser et 
helt normalt billede, mens den 
WHO-guidede statistik viser alarme-
rende tal (26). Det er bemærkelses-
værdigt, at ingen bruger de klassi-

ske målemetoder i en tid, hvor vi er 
desperate efter en god og pålidelig 
statistik. Vi har også den normale 
dødsstatistik, og Wodarg har også 
her vist, at antallet af døde er nor-
malt, og ikke alarmerende på nogen 
måde (2-8). Hvorfor deles denne vig-
tige information ikke i medierne? Og 
hvorfor bruges den ikke af politiker-
ne i deres beslutningstagning? - Der 
bruges kun de alarmerende 
WHO-styrede tal og fejlagtige stati-
stikker. Vi henviser til Wodarg hjem-
meside (2), til videoerne af Bhakdi 
(10-15), og til Ioannidis (18-20) for 
yderligere dokumentation.

Kan vi stole på statistikken 
over Corona COVID-19 dø-
deligheden? Hvem regnes 
som døde af Corona, og ken-
der vi det samlede antal in-
ficerede mennesker? Godta-
ger vi de målte dødsfald til 
at være årsag til Corona CO-
VID-19 dødeligheden? Hvis 
vi gør det, hvorfor gør vi det 
så, når det er videnskabe-
ligt forkert?

Professor Ioannidis fra Stanford er 
en af   de førende kritikere af den 
måde, statistikken fremstilles på; 
ifølge ham er det af vital betydning 
at skelne mellem patienter, der dør 
MED Corona-virus i kroppen, og pa-

tienter, der dør AF Corona-virus. Da 
Corona-virus findes overalt og i næ-
sten alle, dør de fleste med Coro-
na-virus; men da det er kendt, at 
Corona-virus er ufarlig, dør ingen 
virkelig af Corona-virus.

Hvis du tester alle døende eller dø-
de mennesker, er de fleste dødsfald 
ikke engang tæt knyttet til en virus-
infektion, dvs. Corona-infektion. I 
Danmark blev tre dødsfald regnet 
som ”Corona-dødsfald” i de nationa-
le statistikker, men ved kontrol var 
det kun et dødsfald, der overhove-
det havde en relation til Corona 
(94). På samme tid kender vi ikke 
mørketallet, som muligvis er meget 
højt, da Corona-virus spreder sig 
meget hurtigt i en befolkning (83). 
Det ukendte antal smittede er sand-

synligvis 10-100 gange større end 
tallet, der kommer fra de syge og te-
stede patienter.

Så for at komme fra den officielle 
dødsrate til et relevant tal for døde-
ligheden, er det meget sandsynligt, 
at vi må dividere antallet af dødsfald 
med 10. På samme tid skal vi multi-
plicere antallet af inficerede med en 
faktor 10-100, for at finde den rigti-
ge Corona COVID-19-dødelighed, da 
det kun er de meget syge der testes.

Dette giver en fejl på en faktor 100 el-
ler mere, i de statistikker, som offent-
ligheden præsenteres for hver dag i 
medierne. I stedet for en Corona-dø-
delighed på 1 %, som den amerikan-
ske regering siger, eller 3,4 %, som 
WHO siger, er den reelle dødelighed 

Figur 13. Fra den officielle webside fra dansk fjernsyn (DR) d. 15. april 2020. Åbenbart er 6.17 % af 
de COVID-19 inficerede allerede døde, og kun 23 % er kommet sig (13. april 2020).  Sandheden er, 
at antallet af mennesker, der er blevet smittet i verden i dag er mere sandsynligt adskillige milliar-
der, og antallet af patienter, der dør AF Corona COVID-19, og ikke MED Corona, er ubetydeligt lille. I 
stedet for at bringe denne objektive information, informerer DR nationen fejlagtigt og skaber en 
generel panik. Vi ser at medierne opfører sig på denne ukritiske, uansvarlige og hovedløse måde i 
alle de europæiske lande. (98)



sandsynligvis 0,01 % (1-22). Corona 
COVID-19 virus er således blot en an-
den harmløs virus ud af omkring 100 
forskellige vira, der angriber os i pan-
demier hvert eneste år. 

De fleste lande følger WHO’s anvis-
ninger om håndteringen af Coro-
na-situationen (95-97) og strategien 
er, at kun de meget syge testes, og 
at alle døde med Corona-infektion 
regnes som ”døde af Corona.” Nu 
begynder vi at forstå, hvorfor vi får 
disse forfærdelige statistikker fra 
næsten alle lande. Når dødeligheds-
tallet kommer i medierne uden no-
gen kritik, som den nøgne sandhed, 
bliver folk frygteligt forkert informe-
ret; og det er kun naturligt, at de bli-
ver meget bange. Det ser ud til at 
være en gigantisk fejl at offentliggø-
re disse vildledende statistikker (1-
12), og det skaber den panik som vi 
ser i denne tid (se figur 13) (98).

Stopper vi med at tænke 
selvstændigt, når vi står 
over for medierne og/eller 
myndigheders magt? Eller 
er vi blevet svage, så vi føl-
ger autoriteter, selv når vi 
ved, at det er forkert?

Den samme desperate besked om en 
ny dødelig Corona virus vi skal passe 
på kommer overalt fra – fra alle medi-
er, enhver politiker, hver læge, hver 

eneste myndighed, endda også fra 
den danske dronning (99), der bebrej-
der de unge mennesker for, at de sta-
dig mødes og fester, når de burde 
sidde derhjemme alene.

Hippokrates sagde: ”Hvis du ikke er 
din egen læge, er du et fjols” (100). 
På grund af vores moderne kultur, 
hvor vi har stærk tillid til eksperter 
og myndigheder som læger og mini-
sterielt ansatte, og meget lidt tillid 
til os selv, er vi blevet lette ofre for 
fejlinformation.

Men vi lever også i Europa i sociale 
demokratier med en høj grad af 
støtte og pleje til de enkelte borge-
re, og ud af dette kommer naturlig-
vis en stærk tro på vores politikere. 
Vi overfører meget af den tillid, som 
vi havde til vores forældre som små 
børn, til vores politikere, når vi vok-
ser op og bliver store. Medierne ses 
også ofte som budbringere af sand-
hed; både de rapporterede data som 
jo ofte er helt forkerte, og konklusio-
nerne, der ofte ikke engang passer til 
de præsentere oplysninger, anses 
ukritisk for at være rigtige. 

Den massive fejlinformation om 
Corona COVID-19, der kommer fra 
alle de store medier hver eneste 
dag, og på samme tid fra politikerne 
og alle nationale myndigheder, lige-
som de kommer fra medarbejdere i 
sundhedssystemet, fra politiet og 
endda fra butiksejere, skaber en 
stærk og bestyrket tro på, at Coro-
na-pandemien er dødeligt farlig.

Man kan sige, at vi er opdraget til at 
udvise tillid, og ikke til at være kriti-
ske. Når vi så virkelig har brug for at 
være kritiske, som i tilfældet med CO-
VID-19 hvor vi bliver ført eftertrykke-
ligt bag lyset, følger vi blot efter, og ig-
norerer vores egen rationalitet og 
dømmekraft. På den måde bliver en 
helt almindelig forkølelse til den vær-
ste pandemi, som verden nogensinde 
har set! 

Husk på, at der i år 1920 døde 1% af 
de smittede af Den spanske syge. 
Når WHO så siger, at dødeligheden 
af Corona COVID-19 er 3,4 % (24), er 
dette den værste pandemi, verden 
nogensinde har set. Hvordan kan vi 
kollektivt komme til at tro på sådan 
en ting, uden skyggen af videnska-
belig dokumentation?

Vi accepterer kollektivt som borgere 
at lukke vores samfund ned og opgi-
ve alle vores borgerlige rettigheder. 
I de fleste lande er der næsten in-
gen modstand mod denne galskab, 
som kommer med en enorm reg-
ning til os alle, som påpeget af de 
tre whistleblowers (1-22). Vi er en-
ten samlet set blevet så tilpas naive, 
at vi har opgivet at vide ting og så vi 
blindt er nødt til at myndighederne, 
eller også er vi blevet så svage, at vi 
følger ydre autoriteter, på trods af 
at vi godt inderst inde ved, hvad der 
er rigtigt og rationelt. 

Det er interessant, hvor let og hur-
tigt vi bebrejder mennesker, der 
blindt eller ud af frygt følger ydre 

autoriteter, når vi tænker på fx 
krigsforbrydelser, bande-forbrydel-
ser osv. Men skulle vi så ikke selv 
være mere årvågne og ivrige i vores 
bestræbelser efter at fjerne en så-
dan svaghed i vores egen kultur, 
som jo er roden til mange af de for-
færdelige ting der sker i verden?

Hvis Corona COVID-19 kun 
er almindelig forkølelse, 
hvorfor udtaler så kun me-
get få videnskabsfolk og 
læger sig om dette i den of-
fentlige debat?

Sandheden er, at enhver med en vi-
denskabelig uddannelse ved, at 
WHOs dødelighedsstatistik og de na-
tionale dødelighedsstatistikker for 
COVID-19 er foretaget forkert, når du 
baserer det på antallet af døde, der 
tester positivt for COVID-19. Alle, der 
er uddannet inden for natur- eller 
sundhedsvidenskab, ved også, at 
Corona-viraerne er blandt de mest 
almindelige vira, der giver os forkø-
lelse, og at de er ufarlige. Ikke desto 
mindre tør få mennesker med denne 
baggrund tale åbent om det; der er 
en streng konsensus om ikke at tale 
den offentlige mening imod, skabt af 
de skandalesultne medier og af sam-
arbejdende og desværre sørgeligt 
misinformerede politikere. 

Ikke desto mindre har nogle menne-
sker mod nok til at stå frem. Den 15. 



marts 2020 udtalte den tidligere di-
rektør for Sundhedsstyrelsen, Else 
Smith, offentligt at ”Der var og ikke 
er noget reelt sundhedsfagligt 
grundlag for at lukke hele landet 
ned” (85). 29. marts måtte hun forla-
de sit job som hospitalsvicedirektør 
for et af de største hospitaler i Kø-
benhavnsområdet (86). Dette viser 
problemet med ytringsfrihed i Dan-
mark, som af mange ellers menes at 
være et velfungerende, demokratisk 
land. Der er åbenbart ingen ytrings-
frihed for personer, der er ansat i 
det offentlige sundhedsvæsen un-
der en pandemi; tværtimod er der 
massiv frygt blandt lægerne - ikke 
for Corona-virussen - men for at mi-
ste jobbet eller for andre alvorlige 
konsekvenser, der kan være ved at 
tale fra hjertet om det man ved.

I Danmark har Vibeke Manniche, 
MD, ph.d. lavet en hjemmeside un-
der overskriften “Hurra – intet tegn 
på faretruende Corona-epidemi” 
(87), hvor hun sætter spørgsmåls-
tegn ved statistikken over Corona 
COVID-19-dødeligheden. Hun har 
lidt offentlig ydmygelse for dette i 
det nationale danske TV (DR), på 
grund af en lille regnefejl, imens in-
gen har erkendt hendes modige bi-
drag til sandheden om Corona CO-
VID-19s ufarlighed (101). Manniche 
rapporterer (100), at mange læger 
skriver til hende privat, at de mener,   
at det der sker under Corona-pan-
demien, er forkert. Hospitalslæger 
klager over, at alle de normale funk-
tioner på hospitalerne er blevet sus-

penderet, og at alle senge er forbe-
holdt de Corona-patienter, der 
forventes at komme – men som ikke 
kommer. Hospitalerne er tomme, 
alle behandlingsfunktioner er stop-
pet, mens de akutte patienter lider, 
måske endda dør, i deres eget hjem.

Er Corona COVID-19-infek-
tion farligere end en nor-
mal, ufarlig almindelig for-
kølelse?

Konklusionen er, at Corona CO-
VID-19 virus efter al sandsynlighed 
er mindre farlig end en almindelig 
influenza; Wodarg, Bhakdi og Ioan-
nidis peger alle på en dødelighed 
omkring 0,01 % beregnet ud fra de 
udmærkede data, de har til rådig-
hed (1-22). Vi har altså ingen viden-
skabelig grund til at tro, at Corona 
COVID-19 overhovedet er farlig; det 
er blot den almindelige forkølelse, 
der er blevet blæst op til at være et 
skræmmende monster. Al vor vi-
denskabelige viden om Corona virus 
i almindelighed og COVID-19 i sær-
deleshed ser ud til at understøtte 
whistleblower’nes samstemmende 
konklusioner.

Wodarg, Bhakdi og Ioannidis ser ud 
til at have ret i deres vurdering og 
flere og flere eksperter bakker dem 
op og bekræfter COVID-19s ufarlig-
hed, som professor for medicin ved 
Stanford Universitet, Jay Bhattachar-

ya, der har engageret sig i kampen 
for at få verden til at forstå den enk-
le, men fatale fejl, WHO har gjort, 
nemlig at sætte antallet af målte 
dødsfald af patienter der tester po-
sitivt (”the case fatality rate”), lig 
med Corona dødeligheden (”the 
mortality rate”) (20-22). Alle disse 
eksperter ser ud til at være enige i, 
at Corona COVID-19 overhovedet ik-
ke er farlig; det er simpelthen ikke 
en virus, du kan dø af, med mindre 
man altså er meget gammel og me-
get syg - reelt døende - i forvejen, el-
ler immun-kompromitteret af andre 
grunde, som fx hvis man allerede 
har et alvorligt nedsat funktionsni-
veau i immunsystemet, så man har 
svært ved at bekæmpe de mest ba-
nale infektioner.

Hvis vi ser på dødeligheden på 0,01 
%, er dette tal 340 gange mindre 
end WHO’s estimat af dødeligheden 
på 3,4 % (24), og 100 gange mindre 
end 1% -estimatet fra Anthony 
Fauci, direktør siden 1984 for USA’s 
Nationale Institut for Allergi og in-
fektionssygdomme (102).

En fejl på faktor 100 - to størrelses-
ordener - eller endnu mere, er så 
stor en fejl, at det gør hele forskel-
len mellem en ufarlig forkølelse og 
en ny dødelig mutation, der er kom-
met for at udslette menneskeheden 
af planeten. 

Alle vores globale problemer, der 
kommer fra Corona COVID-19 pan-
demien, hvor mere end tre milliar-

der mennesker bliver holdt i karan-
tæne eller er belastet på andre 
måder, ser ud til at komme fra det 
faktum, at hverken politikere eller 
journalister har været i stand til at 
forstå denne simple ting. 

Har vi at gøre med en splin-
terny, unik og meget farli-
gere Corona COVID-19 vi-
rus?

Vi har skabt en verden, hvor mange 
mennesker når det kommer til sund-
hed stoler blindt på medicinske eks-
perter, og ikke lytter til deres egen 
sunde fornuft og intuition. Det er 
derfor at verden smelter ned i en ir-
rationel frygt for den globale CO-
VID-19 pandemi; det vi ser er den tri-
ste konsekvens af denne udvikling.

Kan det være så simpelt, at de pro-
blemer, vi i disse dage står over for, 
hvor hundredetusindvis af menne-
sker over hele verden i panik søger 
læge og hospital, skyldes deres over-
bevisningen om deres Corona-infek-
tion er en dødelig virusinfektion? 
Kan frygt gøre dig syg? Kan negative 
følelser fx som følge af social isolati-
on svække dit immunsystem?

COVID-19 ligner klinisk set en splin-
terny sygdom; at dømme ud fra det 
kliniske billede ligner COVD-19 en 
type virus, vi aldrig før har haft med 
at gøre, en virus som angriber både 



krop og hjerne på samme tid. Et ge-
nerelt mønster i den nye sygdom 
COVID-19 er ifølge klinikeren der 
behandler COVID-19 patienter, at 
patienterne faktisk kan føle sig me-
get dårlige; i nogle tilfælde kan CO-
VID-19 optræde som utilpashed, 
desorientering eller udmattelse 
(73,74). De er også ofte svære at få 
ud af respiratoren. Samtidig er de 
yngre COVID-19 patienter kendt for 
at SMSe fra respiratoren, noget som 
de virkeligt syge aldrig gør. Dette 
bringer os til vores næste spørgs-
mål:

 

Er der en simpel psykoso-
matisk forklaring på det 
usædvanlige kliniske bille-
de, sommetider med massi-
ve neurologiske sympto-
mer, ser vi hos nogle 
patienter med Corona CO-
VID-19 infektion?

Forestil dig, at du har en forkølelse, 
og at du ved, at det bare er en for-
kølelse. Hvad gør du? Du bliver 
hjemme fra arbejde, holder dig i 
sengen og nyder en dejlig kop ka-
millete og måske en god bog. Din 
familie vil passe dig, og du vil være 
ganske glad for at holde en kort 
pause i dit travle liv, til du bliver rask 
igen. Nogle gange vil der være ho-
ste, en løbende næse, feber osv. Det 
er irriterende symptomer, men du 

ved, at det kommer hvert år, mere 
eller mindre, så du kender turen, og 
det har aldrig været et problem.

Forestil dig nu, at du har forkølelse, 
men at du tror på, at det er en ny 
muteret, ekstremt farlig virus med 
en dødelighed på 3,4 %; og forestil 
dig så også, at du allerede fra medi-
erne kender til alle de slemme 
symptomer på denne nye sygdom. 
Ville du gå i panik? Vil du lade din fa-
milie tage sig af dig? Vil du søge læ-
ge? Ville du foretrække at tage på et 
hospital? Vil du endda opleve alle de 
symptomer, du ved, at denne syg-
dom giver?

Naturligvis hænger vores syn på en 
sygdom nært sammen med oplevel-
sen af at have sygdommen. Oplevel-
sen er langt hen ad vejen et produkt 
af, hvad vi i forvejen ved om sygdom-
men. Oplevelsen kommer altså langt 
hen ad vejen fra vores bevidsthed. 

Hvis vi mener, at det er en meget far-
lig, ny sygdom, som vi har fået, opfø-
rer vi os også meget anerledes end 
hvis vi mener at det er en uskyldig 
forkølelse. Den almindelige tro på, at 
COVID-19 er meget farlig, får følsom-
me mennesker til at gå i panik og sø-
ge akut lægehjælp. Hvis lægerne og-
så mener, at den nye Corona-virus er 
farlig, foretager de en masse tests og 
isolerer patienterne, hvilket blot øger 
panikken yderligere.

Alle, der bor i en by under denne 
Corona pandemi, vil hver eneste 

dag massivt udsættes for misinfor-
mation der siger, at vi står over for en 
livstruende ny virus. Hundrede gange 
hver dag bliver vi mindet om det. 

Da vi mennesker er psykofysiske 
væsener, er der en velkendt psyko-
somatisk komponent i alle sygdom-
me. Kan det forstærke dine sympto-
mer og måske endda være farligt at 
tro på, at du har en dødbringende 
virusinfektion, når du faktisk kun 
har forkølelse? Ja, det kan faktisk 
være farligt (103-106 ).

Social isolering kombineret med 
frygten for at dø er direkte usund; vi 
er socio-psyko-biologiske væsener 
og vi har derfor stærke psykosoma-
tiske reaktioner. Det må forventes, 
at der er en betydelig uforudset ef-
fekt på  sygdommen der kommer af 
de negative overbevisninger, som 
alle der lever i samfundet og lader 
sig informerer gennem medierne, 
deler om COVID-19 virussen. 

Psykosomatik kunne let forklare at 
de medicinske klinikker og hospita-
lerne er fyldt med syge patienter. 
Instruksen til landets læger om at 
alle COVID-19 patienter skal under-
søges nøje og behandles grundigt 
hjælper naturligvis også til. 

Psykosomatik kan på flere måder 
forklare de stærke symptomer som 
vi undertiden ser hos Corona CO-
VID-19 patienter, sammenlignet 
med den almindelig forkølelse vi al-
le kender i forvejen. Enhver, der har 

studeret den nye videnskab om psy-
ko-immunologi / psykoneuroim-
munologi (107-112), vil vide, at en 
uskyldig infektion kan manifestere 
sig som en alvorlig sygdom, hvis 
den forstærkes af kraftig frygt og 
andre negative følelser og overbe-
visninger. 

I infektionsbiologien er der to kend-
te måder, hvorpå den psykosomati-
ske påvirkning kan manifestere sig: 
den ene måde er, at de kendte 
symptomer forstærkes - man kan 
kalde det hysterisk forstærkning; 
den anden måde, som kan føre til 
øget dødelighed, er at den immuno-
logiske modstandskraft rent faktisk 
reduceres, så en infektion skader 
kroppen meget mere end normalt. 
Det har således vist sig, at immun-
systemets svækkelse korrelerer 
godt med niveauet af stress (113).

At blive indlagt på hospitalet med 
en dødelig sygdom kan sammenlig-
nes med ”isolering i et fængsel eller 
i en anden institution” og er givet 63 
point ud af 100 mulige på “Hol-
mes-Rahe Life Stress Inventory” 
(114). Indflydelsen kan sammenlig-
nes med ”skilsmisse” (74 point), og 
”ægteskabelig skilsmisse (adskillelse 
fra sin partner)” (65 point), og med 
”større personlig skade eller syg-
dom” (53 point). 

En akut indlæggelse for en patient, 
som tror at COVID-19 er en dødelig 
sygdom, er således af de mest stres-
sende begivenheder man møder i li-



vet. I scoringen af stress-testen ad-
derer du dine forskellige 
stressfaktorer, for at få dit samlede 
”stress-tal”. Hvis du gør dette regne-
stykke for en Corona-indlæggelse, 
med isolation fra familie og venner, 
kan dette give over 150 point. Du 
har med et sådan stressniveau 50 % 
risiko for et opleve et større sund-
hedsmæssigt sammenbrud efterføl-
gende (114). 

Tilfældet med Storbritanniens pre-
mierminister Boris Johnson er et så-
dant tilfælde, hvor en almindelig 
forkølelse bliver til en indlæggelse 
(115). Johnson sendes til hospitalet 
af sin egen læge på et tidspunkt, 
hvor der er hårdt brug for ham; ho-
spitalet fører ham til intensivafdelin-
gen, vel fordi han er premiermini-
ster, og fordi han har det dårligt. 
Her får han ilt (i respirator?). Nyhe-
den om en sund Boris Johnson som 
får Corona, hvorefter han bliver 
bragt til intensivafdelingen går ver-
den over. Men hvad skete der 
egentlig? Der var ingen, specielt ikke 
hans egen læge, der ønskede at ta-
ge ansvar for situationen, Johnson 
blev indlagt på hospitalet, reelt helt 
uden grund. Der var ikke tale om en 
nødsituation på hospitalet, men om 
at Johnsons læge ”syntes det var 
bedst, at han blev indlagt for at få 
taget flere prøver”. På hospitalet bli-
ver man behandlet, især hvis man 
har det dårligt. Hvordan kunne man 
undgå at få det dårligt, hvis man ry-
ger på hospitalet med en virusinfek-

tion, som man har hørt har en dø-
delighed på 3,4%?

Nocebo-effekten - de skadelige virk-
ninger af negativ tro - er lige så vel-
kendt som placebo-effekten i medi-
cinen. Hvis du tager en inaktiv pille, 
men tror,   at den indeholder et ska-
deligt stof, vil du lide af de bivirknin-
ger, du tror at stoffet du har indta-
get giver. Otte ud af tyve fik denne 
reaktion i et noceboforsøg; en ud af 
tyve havde det i en sådan grad dår-
ligt, at patienten i eksperimentet 
måtte stoppe med at tage kalkpillen, 
som han blev tilbudt (116). Nogle 
mennesker er mere følsomme for 
selvsuggestion, og de reagerer mere 
på nocebo-situationer. En ud af 100 
vil have en ekstrem reaktion. En ud 
af 1,000 eller 10,000 kan måske 
endda dø. Forskerne, der arbejder 
med nocebo, siger, at man ikke må 
undervurdere denne effekt. 

Hvis du tror,   at du har en dødbrin-
gende virussygdom, vil du naturlig-
vis føle panik og være meget op-
mærksom på symptomerne, som 
forstærkes derved måske 2, 10 eller 
100 gange, afhængigt af din person-
lige tendens dertil. 

Desuden vil stærk frygt og stærke 
sygdomssymptomer tvinge dig til at 
søge læge, og når lægen også virker 
bekymret pga. troen på dødelig-
hedsstatistikken, øges din frygt igen, 
og symptomerne forværres yderli-
gere og så bliver du indlagt. På ho-
spitalet bliver du behandlet som en 

person med en dødelig infektion; 
man isolerer dig, og nu ser du folk 
klædt i rumdragter tage sig af dig, 
hvilket skræmmer dig endnu mere, 
og forstærker dine symptomer yder-
ligere. Pga. al den frygt svækkes du, 
så du i sidste ende måske virkelig 
kan dø af, hvad der i virkeligheden 
bare er en helt harmløs virus. Det er 
en slags Voodoo. Det er det virkelig. 
Og ja, Voodoo fungerer faktisk også, 
ifølge videnskaben (67).

Hele det moderne fagområde kaldet 
psyko-immunologi bekræfter ratio-
nalet bag den psykosomatiske me-
dicin. Det er velkendt, at frygt, van-
skelige følelser og negative 
overbevisninger svækker vores im-
munsystem og vores helbred (103-
115); den skadelige virkning af en 
negativ psyke er meget stærkere, 
end de fleste forventer.

Så ja, med Corona COVID-19 panik-
ken er Corona blevet en ny sygdom 
med et nyt klinisk billede, farvet 
stærkt af neurologiske elementer, 
som forvirring, frygt og panik, 
desorientering, udmattelse og alle 
slags følelsesmæssige reaktioner. 
Biologisk set taler vi stadig kun en 
almindelig, normal forkølelse; viro-
logisk set er det ikke farligere end 
normalt. Men kombiner en stærk 
frygt for døden, altså overbevisnin-
gen om at enden er nær, fordi man 
er smittet med den mest dødbrin-
gende virus, der nogensinde set i 
ens land, med provokerende social 
isolation, massiv fejlinformation og 

massehysteri, og du har forvandlet 
forkølelsessygdommen til en helt ny 
ting. 

Med kendskabet til psyko-immuno-
logi ender man måske endda med 
at blive virkeligt syg af Corona-infek-
tionen. Det er det værste af det he-
le.

 

Kunne de beslutninger, der 
er truffet for at begrænse 
spredningen af   infektio-
nen, i sig selv, være mere 
skadelige end sygdommen 
og endda øge Corona-døde-
ligheden?

Ekstreme forholdsregler som karan-
tæner og lukninger af lufthavne og 
landegrænser, nedlukning af ar-
bejdspladser, forbud mod offentlige 
forsamlinger, kombineret med 
strenge kriseregler, forholdsregler 
med hensyn til spredning af infekti-
on, desinfektion i butikker og gader 
osv. har nedsat livskvaliteten for 
mindst tre milliarder mennesker 
rundt om i verden.

Lad os igen se på Bhakdi’s alarme-
rende besked (10-15):

De [de trufne foranstaltninger] er 
groteske, absurde og meget farlige. 
Vores ældre borgere har enhver ret 



til at gøre en indsats for ikke at til-
høre de 2,200, der dagligt foretager 
deres sidste rejse. Sociale kontakter 
og sociale begivenheder, teater og 
musik, rejser og ferie rekreation, 
sport og hobbyer osv. osv. er alle 
med til at forlænge deres ophold på 
jorden. Forventet levealder for milli-
oner af mennesker reduceres. Den 
forfærdelige indvirkning på verdens-
økonomien truer eksistensen af   
utallige mennesker. Konsekvenser-
ne på den medicinske behandling er 
voldsom. Allerede nu reduceres ser-
vices til patienter der er i nød, ope-
rationer bliver aflyst, klinikker står 
tomme, hospitalets personale svin-
der ind. Alt dette vil påvirke vores 
samfund meget betydeligt.
 
De handlinger og forholdsregler, 
der er truffet over hele verden i dis-
se dage, har indflydelse på næsten 
alle dele af vores samfund. Sociale 
interaktioner har været begrænse-
de. I lande som Danmark er det for-
budt med offentlige forsamlinger i 
grupper på mere end 10 personer; 
selv den danske dronning har bedt 
folk om at blive i hjemmet (99). I 
mange lande som fx Tjekkiet er det 
forbudt at forlade hjemmet uden en 
god grund og uden en ansigtsma-
ske. Lignende nødregler er ellers 
kun blevet set i krigstid.

Påvirkningen af verdens politiske sy-
stemer, den globale økonomi, ver-
dens sundhed og det globale miljø 
er vanskelig at estimere, men eks-
perter fra Financial Times og lignen-

de medier mener, at den er enorm 
og ødelæggende (118,119). Lad os 
se på de politiske handlinger og 
konsekvenserne deraf, for at finde 
ud af, om sådanne politiske hand-
linger er berettigede, og hvilken 
skade de måtte forårsage, beretti-
gede eller ej.

Er det muligt at forhindre 
spredning af Corona-virus, 
og er det ønskeligt?

En væsentlig årsag til nedlukning af 
landende, grænselukninger og lock-
downs, har været at forhindre CO-
VID-19- virussen i at sprede sig. For 
nyligt, i erkendelsen af, at dette var 
umuligt, har hensigten da været at 
sprede de dødelige konsekvenser af 
virussen ud over tid (”affladige kur-
ven”), så sundhedssystemerne i det 
mindste kunne håndtere de 
hundredtusindvis af døende folk, 
den dødelige Corona forventes at 
slå ihjel. Hele det politiske scenarie 
bygger på tillid til WHO’s varsel om 
en dødelighed på 3,4 % for smittede 
med Corona COVID-19 virus.

Men kan man forhindre, at Coro-
na-virus spreder sig? Det er klart 
man ikke kan, siger eksperterne. De 
små partikler på 1μm eller derun-
der, som stammer fra normal vejr-
trækning (82,120), kan inficere dig, 
så sikkerhedsafstanden er ikke 1 el-
ler 2 meter, som gælder smitte, der 
bæres af store dråber på 10-100 
μm, men derimod 10-100 meter. De 

små dråber falder ikke til jorden; de 
må derfor fortyndes i luften, indtil 
de ikke er farlige længere. Og sådan 
en afstand kan man ikke holde til 
hinanden i en by. Mange mennesker 
er iført ansigtsmaske, men spørgs-
målet er, om så små partikler kan 
blive fanget af en normal medicinsk 
ansigtsmaske; eller om du har brug 
for en militær gasmaske til det?

Vi har ikke været i stand til at finde 
videnskabelige undersøgelser, der 
viser, at ansigtsmasker modvirker 
Corona-virus spredning. Det er 
kendt fra pandemierne fra 2002 og 
2003, at sundhedsfagfolk, der brug-
te de bedste medicinske masker på 
markedet dengang, for at beskytte 
sig mod SARS, blev inficeret alligevel 
(121), formodentlig fordi maskerne 
ikke beskytter mod de inficerende 
mikropartikler fra luften. Det hjæl-
per heller ikke, at det praktisk taget 
er umuligt at tilpasse en ansigtsma-
ske perfekt til ansigtet; nogle pro-
cent af luften vil altid komme ufiltre-
ret ned i lungerne. Man behøver en 
tætsluttende gummimuffe for at 
undgå infektion med Corona, lige-
som dem der findes på de gasma-
sker der bruges i militæret.

Hvis man ser på porerne på papiret 
eller stoffet i en ansigtsmaske, er 
disse altid meget større (de bedste 
papirer kan filtrere ned til 1-2 μm) 
end de meget små mikropartikler, 
de skal filtrere (0,01-4 μm) partikler, 
der kommer fra åbningen og luknin-
gen af lungernes alveoler) (120). Et 

ansigtsmaske filter er godt til større 
partikler (hvor 98% af partiklerne 
fjernes fra den luft, som går igen-
nem masken), mens kun nogle få 
procent af de mindre partikler fjer-
nes, når partikelstørrelsen bliver 
mindre end porestørrelsen på papi-
ret eller stoffet i masken.

Mange lande har nu love, der gør 
det obligatorisk at bære ansigtsma-
sker udendørs; denne indsats synes 
at være uden væsentlig effekt, når 
man tager ovenstående data i be-
tragtning. Langt de fleste af de men-
nesker, der inficerer os, er sunde, 
men altså inficerede mennesker, 
der overhovedet ikke har sympto-
mer (79) - personer, der ikke engang 
bemærker, at de er syge. Dette be-
tyder også, at rådet ”bliv hjemme, 
hvis du er syg, så du ikke inficerer 
andre”, er af meget ringe betydning. 
Ud fra den viden vi har, finder vi det 
usandsynligt, at det er muligt at for-
hindre, at en Corona-virus, der spre-
der sig, vil inficere hver eneste per-
son, der bor i byen.  

Der er omkring 100 kendte vira, der 
opfører sig ud fra samme infektions 
- og sygdomsmønster. At forsøge at 
isolere os fra at få dem, er simpelt-
hen umuligt. Vores immunsystem 
håndterer dem godt, hvis vi er nor-
male og sunde personer, endda 
små børn og gamle mennesker har 
sjældent problemer; vi har tilmed 
brug for at få disse små og sikre, 
konstante infektioner, for at holde 
immunsystemet i god form, som vi 



vil forklare nedenfor. Heldigvis er 
Corona overhovedet ikke, ifølge vo-
res whistleblowers, farlig, så der er 
heller ingen grund til at forsøge at 
forhindre nogen i at få infektionen.

Har vi brug for Corona-in-
fektioner for at forblive re-
sistens mod Corona-virus?

Det menes blandt forskere i im-
munologi, at vi har brug for regel-
mæssige infektioner med Corona vi-
rus for at vedligeholde 
Corona-immuniteten, således at in-
fektionerne forbliver subkliniske 
(90-93). At blive inficeret med Coro-
na-vira er derfor sundt for os og slet 
ikke dårligt. Det betyder ikke noget, 
om du er et år gammel eller 80 år, 
du har stadig brug for løbende in-
fektioner med Corona og alle de an-
dre virus for at holde dig immun.

Hvis du har en alvorlig sygdom, så-
som terminal kræft eller akut koro-
nararterie stenose, kan en forkølel-
se eller en influenza rigtig nok være 
det, der tipper læsset og sender dig 
til den anden side. Men igen, måske 
er dette for det bedste, for det er 
sådan, naturen fungerer (122). Sir 
William Osler (1849-1919), der er 
kendt som ”den moderne medicins 
fader”, satte stor pris på dødsfaldet 
forårsaget af lungebetændelse og 
beskrev det som ”den gamle mands 
bedste ven”, da døden ofte sker 
hurtigt og smertefrit (123). Mange 

gamle mennesker ønsker at dø, for-
di deres liv har mistet sit indhold og 
er blevet til en lidelse. At leve giver 
ikke meget mening mere for dem. 
Livskvaliteten er blevet meget lav. I 
dette tilfælde kan det være viist ikke 
at forsøge at gå imod naturen.

Hvad sker der, hvis man la-
der folk, der ikke har brug 
for det, fylde hospitalerne? 
Hvad sker der med de pa-
tienter, der så ikke kan mod-
tages på hospitalerne, fordi 
sengene er forbeholdt Coro-
na-patienterne?

Svaret på det første spørgsmål er 
velkendt. Det er meget farligt at ta-
ge på et hospitalet. Den hospitalsin-
fektion, du kan risikere at få, er ofte 
en infektion med resistente bakteri-
er, som er svær at behandle, og de 
medikamenter, du sandsynligvis får, 
har bivirkninger, som kan være al-
vorlige; de kan endda øge dødelig-
heden. 10-15 % af alle hospitalsind-
lagte mennesker får en infektion på 
hospitalet, og bakterierne på hospi-
taler er ofte resistente overfor anti-
biotika (124). Især i Italien, Spanien 
og de andre lande, hvor der har væ-
ret store problemer med Corona 
COVID-19-virus, er hospitalsinfektio-
ner hyppige og ofte multiresistente 
og derfor meget farlige (1-22). Be-
handlingen er bredspektret antibio-

tika, som er kendt for at være meget 
mere giftigt end simpel penicillin.

Det er også meget stressende at 
komme på hospitalet, og det er vel-
kendt, at stress svækker immunsy-
stemet som nævnt ovenfor, hvilket 
gør den infektion man får mere al-
vorlig. Frygt er heller ikke godt for 
helbredet. Så ja, det er meget sand-
synligt, at massive indlæggelser af 
befolkningen smittet med det ufarli-
ge virus COVID-19 øger både syge-
lighed og dødelighed. Alle, der er 
fortrolige med Ivan Illichs bog ”Me-
dical nemesis”, vil smile, når de læ-
ser dette. Fordi dette er lige præcis 
Illichs pointe (77).

Vildleder medierne os til at 
tro, at Corona er farlig og 
skaber de således stærk 
frygt hos i befolkningen for 
Corona COVID-19?

Medierne elsker skandaler og sen-
sationer, og de har haft buldrende 
succes under Corona COVID-19 pan-
demien. I stedet for at være fattede 
og kritiske, har de konkurreret om 
at bringe de mest blodige og forfær-
delige historier; de har ikke tøvet 
med at kommunikere WHOs og poli-
tikernes advarsler ud til befolknin-
gen om den skrækkelige COVID-19 
virus med hele 3,4 % dødelighed, og 
de har indgydt frygt i befolkningen 

til en sådan grad, at folk med en al-
mindelig forkølelse nu ønsker at se 
deres læge, og endda er villige til at 
blive indlagt på hospitalet for at føle 
sig sikre.

Social fobi er eksploderet, og psy-
kosomatiske symptomer blomstrer. 
Hvis du tæller timerne i nyhederne 
og informative tv-programmer på 
nationalt tv i de europæiske lande, 
vil du opdage, at få emner nogen-
sinde har fået så meget kun negativ 
opmærksomhed, som CO-
VID-19-pandemien. Det er især be-
mærkelsesværdigt, hvordan medi-
erne er enige om at udføre 
personlige angreb på mennesker 
som fx Wolfgang Wodarg, der of-
fentligt har udtrykt uenighed med 
politikerne og WHO. Mange men-
nesker rapporterer om censur – det 
har været umuligt at komme til or-
de med et besindigt ord. Hvad ske-
te der med objektiviteten? Hvad 
skete der med den uafhængige tan-
kegang og analyse?

Bliver de politiske beslut-
ninger vedrørende Corona 
taget på et videnskabeligt 
grundlag?

Wodarg, Bhakdi og Ioannidis er alle 
meget tydelige i deres holdning 
her, og de deler deres synspunkt 
med mange andre forskere som fx 
professor i medicin ved Stanford 



Universitet, Jay Bhattacharya (figur 
9,10): Hvad der sker er irrationelt, 
det er politisk, det er bestemt ikke 
baseret på videnskab, da der ikke 
er nogen pålidelige data, der kan 
vejlede os. Handlinger, der ikke er 
baseret på videnskab eller bare 
sund fornuft, er irrationelle og som 
sådan højst sandsynligt skadelige. 
Når det kommer til spørgsmålet: 
”Er Corona COVID-19 farlig?” er der 
ingen objektive og videnskabelige 
data, der kan hjælpe os med at be-
svare dette spørgsmål, som disku-
teret ovenfor.

Nu kan du argumentere for, at det i 
dette tilfælde er bedre at være på 
den sikre side. Men du kan sige det 
samme om alle de 100 vira, der 
rammer os hele tiden. Det kan du 
også sige om alle nye mutationer af 
vira der kommer i fremtiden.

Der er et simpelt princip, der gælder 
både inden for videnskab og filosofi, 
kaldet “Occam’s ragekniv” (23): An-
tag, at der er to forklaringer på en 
begivenhed. I dette tilfælde er den 
forklaring, der kræver det mindste 
antal antagelser, normalt korrekt. 
Det simpleste er det sandeste. En 
anden måde at sige det på er, at jo 
flere antagelser du skal bruge, des 
mere usandsynlig er din forklaring. 

I tilfælde af Corona-faren betyder 
brugen af “   Occam’s ragekniv”, at du 
har brug for en god grund til at tro, 
at den nye Corona COVID-19 ikke 
kun er endnu en forkølelse. Hvis der 

ikke foreligger en sådan grund, er 
der bare tale om en almindelig for-
kølelse.

Kan det være, at politiker-
ne nyder deres magt for 
meget og kan lide at spille 
rollen som helte der redder 
vælgerne så meget, at de ik-
ke bekymrer sig for, at de 
grundlæggende principper 
for frihed som vores demo-
krati bygger på, er suspen-
deret?

”At tvinge millioner af mennesker til 
at blive hjemme, og som derved op-
lever en smerte ved at blive straffet, 
er vejen til Big Brother-herredøm-
me. Det er ikke tilfældigt, at magt-
sultne Eurokrater var hurtige til at 
følge Kinas eksempel. Og hvem dri-
ver mere panik end den tværnatio-
nale Verdenssundhedsorganisation 
WHO? Hvis H’et stod for Hysteri, var 
det som fod i hose.” Apfel 2020 
(119).

Der er ingen tvivl om, at mange poli-
tikere nyder deres optræden i medi-
erne og især muligheden for at 
fremstå som stærke aktører, der 
redder befolkningen fra en dødelig 
fare. Politikerne har ofte begrænset 
viden om videnskab og biologi, og 
der er derfor helt afhængige af den 

information, de får fra autoriteter 
på området.

WHO er ofte set som den højeste 
autoritet inden for sundhedsspørgs-
mål, dette på trods af det velkendte 
faktum, at WHO tidligere har været 
upålidelig, dvs. i svineinfluenza-pan-
demien i 2009. Og der har ofte været 
kritik af korruption i WHO (27-70). 

Og alligevel er der åbenbart stadig 
en følelse blandt politikere af, at 
hvis du henviser til WHO, kan ingen 
rigtig kritisere dig for det; du gjorde 
hvad du skulle og hvad du kunne. 
Og hvis du stoler på WHO og tror på 
WHO’s dramatiske statistikker, der 
viser en dødelighed på 3,4 % for 
Corona COVID-19, ja, så må du hel-
lere skynde dig og få beskyttet din 
nation!

Vores lands økonomi eller folkets 
velbefindende og lykke kan ikke væ-
re vigtigere end befolkningens liv. 
Det kan alle forstå. 

Så her sker der altså det, at alle poli-
tikere handler, og de bekræfter til-
med hinanden i overbevisningen 
om, at disse dramatiske tiltag er det 
rigtige at gøre. De kritiserer endda 
lande som Sverige, som i lang tid ik-
ke var i panik og som stadig holder 
sine grænser åbne. 

Kan demokratiet overleve 
massivt misbrug og politisk 
mis-guidance?

Hvis det er sandt, hvad Wodarg, 
Bhakdi og Ioannidis siger, at politi-
kerne begår vor tids største fejltrin 
(17), vil sandheden, når den endeligt 
går op for befolkningen, svække vo-
res tillid til politikerne i en sådan 
grad, at vores demokratiske syste-
mer risikere at falde fra hinanden 
(125-127). Kan demokratiet overleve 
en regerings diktatoriske opførsel, 
hvis den ikke er baseret på den 
mindste fornuft? 

Er der ikke en grundlæggende kon-
flikt mellem demokratiet og den 
måde politikerne agerer, med ned-
lukning af samfundet som vi i disse 
dage ser det over hele verden, ikke 
mindst i næsten alle de europæiske 
lande? Er det ikke for fristende for 
de diktatoriske tendenser hos vores 
politikere, at udnytte argumentet 
om ”folkesundhed” til at kontrollere 
og regulere alles opførsel?

Vi forsøger at forlænge de meget 
gamle og meget syge menneskers 
liv en lille smule, ved at forhindre in-
fektioner og sørge for, at der er 
plads, så de alle kan behandles på 
et hospital - det er virkelig, hvad det 
hele handler om nu. Selv hvis du 
mener, at Corona virus er farlig for 
ældre og svage, er dette så værd at 
miste selve vores demokrati for? Er 
en beskeden livsforlængelse af de 
allerældste og allermest syge ikke 
for stor en pris at betale for tabet af 
personlig frihed, retten til at gå på 
arbejde, muligheden for at opret-
holde et normalt familieliv, mulighe-



den for at afholde politiske forsam-
linger, og en lang række andre 
demokratiske rettigheder (125-127)?

 

Gør vi alvorlig skade på 
økonomien?

Næsten tre milliarder mennesker 
over hele kloden er under lock-
down som følge af COVID-19 pande-
mien (tal fra 26. marts 2020) (128). 
Analytikere i Financial Times og lig-
nende steder har advaret mod de 

alvorlige, negative konsekvenser af 
de politiske indgreb, eftersom ver-
dens aktiemarkeder har reageret 
med et fald på 20-25 % (se figur 14) 
(118).

De drastiske foranstaltninger, der 
blev anvendt til at forhindre den af 
WHO forudsagte katastrofe med 
massedød, har været massivt kriti-
seret af økonomer: ”Politikere og 
rådgivere har mistet deres fornuft 
når de har glemt, at to elementer 
indgår i ligningen for at forstå den 
fulde konsekvens af foranstaltnin-
gerne under COVID 19 pandemien. 

Figur 14. De internationale aktiemarkeder har reageret kraftigt på COVID-19-pandemien. (118)

Ét element er virkningen af   virussen 
på os, det element andet, som er 
uendeligt meget større, er påvirk-
ningen af det økonomiske sammen-
brud på menneskene” (119). Hvis vi 
har brug for ressourcer til at tage os 
af mennesker, er det så klogt at 
ødelægge hele økonomien? Hvis 
Corona-whistleblowerne har ret, er 
alt dette der foretages jo desværre 
ikke rationelt og velunderbygget. 
Verdens politikere begår deres livs 
største fejltagelse. Det går ikke godt 
når den blinde (WHO) leder den 
blinde (vores politikere).
 

”Hvis Corona-whistle-
blowerne har ret, er alt 
dette der foretages jo des-
værre ikke rationelt og 
velunderbygget. Verdens 
politikere begår deres livs 
største fejltagelse. Det går 
ikke godt når den blinde 
(WHO) leder den blinde 
(vores politikere).”

 

Hvordan kan vi tage os af 
miljøet, hvis vi bruger alle 
vores ressourcer til at prø-
ve at forhindre, at de meget 
syge, allerældste menne-
sker dør?

I løbet af de sidste årtier, har vi set 
en stigende bevidsthed om vores 
skrøbelige planets behov for om-
sorg og støtte. Der er lagt meget op-
mærksomhed i spørgsmålet om bæ-
redygtighed, global opvarmning osv. 
Hvordan kan vi tage os af det globa-
le miljø, hvis vi investerer denne 
ekstreme mængde økonomiske og 
sociale ressourcer i at beskytte vo-
res samfunds i forvejen alvorligt sy-
ge, meget gamle mennesker?

Det er også velkendt, at den kemi-
ske industri, heriblandt den farma-
ceutiske industri, som er langt den 
mest magtfulde, er blandt de indu-
strier, der belaster miljøet mest 
(129). Viljen til at lægge alle vores 
samfundsressourcer i farmaceutisk 
medicin, som vi ser i disse dage på 
globalt plan, er derfor en meget 
uholdbar og beklagelig udvikling.

At beskytte de ældste og allerede 
dødeligt syge mennesker fra at dø, 
er essensen af det, vi taler om i den 
politiske håndtering af Corona CO-
VID-19 pandemien. Det er jo vel-
kendt, at kun er denne lille del af 
befolkningen er plaget af Corona vi-
ra. Selv de meget gamle overlever 
fint en forkølelser, hvis de ikke er 
dødeligt syge i forvejen. Husk, at 
selv i Italien, som er den mest plage-
de nation af Corona COVID-19 af al-
le nationer, er den gennemsnitlige 
alder for de døde med Corona altså 
81 år, og stort set alle døde havde 
alvorlige eller ligefrem dødelige syg-
domme i forvejen.



Viljen til at ofre livskvaliteten for fler-
tallet af mennesker, den personlige 
frihed, og de demokratiske rettighe-
der, for blot at forlænge levetiden 
for de meget syge, meget gamle 
mennesker en lille smule, og den 
manglende vilje til at ofre selv meget 
lidt, for at redde planetens sårbare 
økosystem fra fremtidig ødelæggel-
se og nedbrydning, er værd at tænke 
dybt over. Hvorfor er gamle, meget 
syge menneskers død et stort pro-
blem for alle politikere i verden, 
mens ødelæggelsen af   hele planeten 
i en nær fremtid ikke er det?

”Hvorfor er gamle, meget 
syge menneskers død et 
stort problem for alle poli-
tikere i verden, mens øde-
læggelsen af   hele planeten 
i en nær fremtid ikke er 
det?”

Villigheden til at handle med fuld 
skrue på en simpel forkølelse samti-
dig med uvilligheden til at handle på 
de åbenlyse, globale klima-, miljø- 
og naturproblemer er uforståelig og 
helt ude af proportion. Tager politi-
kerne ikke de helt forkerte beslut-
ninger, når de lukker vores samfund 
ned og bruger endeløse milliarder 
af kroner på at forhindre – eller for-
sinke som det jo er nu - spredning 
af Corona COVID-19 infektionen?

Konklusion er, at vi står over for en 
global katastrofe, der alene er skabt 

af politikerne, som det er påpeget af 
Wodarg, Bhakdi og Ioannidis. Det er 
rigtigt, at vi har manglet objektive 
data om Corona COVID-19s farlig-
hed, og det er oplagt at WHO spre-
der frygtelig rygter om virussens dø-
delighed. Med derfra og til at vores 
politikere ofrer hele vores kultur, 
vores demokratiske frihed, vores 
økonomi og dermed vores evne til 
at gøre noget alvorligt ved de virke-
lige problemer i verden, som vi kol-
lektivt står overfor, er der meget 
langt. Det er politikerne der hand-
ler, og det gør i sidste ende politi-
kerne ansvarlige for det, der sker. 

Kan det være, at Corona  
COVID-19 pandemien også 
er blevet formet ud af inte-
resser, der potentielt kunne 
drage fordel af, at Corona 
COVID-19-virus opfattes 
som mere skadelig end  
den er?

Dette bringer os til det sidste 
spørgsmål om, hvorfor Corona-pa-
nikken sker. Når man stå over for 
en krise på dette globale niveau, er 
der naturligvis mange indflydelsesri-
ge aktører og interesser på banen. 
Beslutninger i disse dage har ikke 
kun lokal indflydelse på enkelte lan-
de eller samfund, men kan poten-
tielt påvirke en enorm del af ver-

dens befolkning. Hvem er disse 
aktører, globale og lokale, som po-
tentielt kunne drage fordel af en så-
dan global krise? Hvem har interes-
ser i at ”hype” Corona 
COVID-19-pandemien og gøre den 
farligere end den er? Dette ser ud til 
at være det vigtigste spørgsmål af 
alle, ved siden af   spørgsmålet om 
faren for COVID-19.

Det er ikke et let spørgsmål at be-
svare. Jo mere man tænker over det, 
desto sværere bliver det. Når vi bra-
instormer finder vi en række men-
nesker og organisationer, stater og 
virksomheder, både nationale og in-
ternationale, der kunne have inte-
resse i det. 

Det enkleste svar er, at den største 
interesse ligger hos den tilsynela-
dende mest indflydelsesrige aktør i 
Corona-krisen, nemlig WHO, er ikke 
nødvendigvis sandt. Mange interes-
ser kan være større og mere indfly-
delsesrige end WHO’s.

Regeringer og politikerne kunne gå 
efter magt; farmaceutisk industri og 
enkeltaktører med store investerin-
ger i vaccineindustrien som Bill Ga-
tes kunne spille en afgørende rolle. 
Selv almindelige mennesker, der 
gerne vil hjælpe, der gerne vil be-
slutte, styre og kommandere, eller 
som ønsker at undslippe virkelighe-
den og forsvinde ind i deres egen 
verden, ser måske pandemien som 
en fin mulighed for at realisere de-
res skjulte drømme om en bedre liv, 

ved at gøre en karriere ud af den 
globale tragedie.

Det er stadig et godt spørgsmål 
hvor interesserne i den globale krise 
ligger, hvis whistleblowerne har ret i 
at COVID-19 faktisk ikke er mere 
skadeligt end nogen anden alminde-
lig forkølelse. 

Til at starte med: Hvorfor skulle 
WHO behandle Corona COVID-19 
som en farlig pandemi med en dø-
delig ny virus? Kunne det være, at 
WHO er blevet vildledt af viden-
skabsmænd, der ønsker at føle sig 
vigtige og få deres forskning finan-
sieret, som Wodarg antager (8)? El-
ler går problemet dybere, hvor 
WHO har egne interesser i at erklæ-
re en sådan katastrofe, som en pri-
vat finansieret organisation med 
velkendte stærke bånd til den far-
maceutiske industri, der producerer 
vacciner, test og medicin? Eller er 
det sandt, hvad de mest radikale 
kritikere har sagt i årevis: At WHO 
virkelig drives af farmaceutiske virk-
somheder, at WHO er helt igennem 
korrupt, og at WHO fungerer som 
en kæmpe marketingsplatform for 
den farmaceutisk industri?

Medierne bærer også et stort an-
svar. I konkurrencen om opmærk-
somhed er skandaler, katastrofer og 
nødsituationer altid velkomne. Næ-
sten alle store medier har spillet 
sammen og skabt en massiv frygt i 
verdens befolkning. Små ubetydeli-
ge historier som at et lighus i de ita-



lienske bjerge er løbet tør for plads, 
som det antageligt gør hvert andet 
år på grund af den velkendte under-
kapacitet i de italienske offentlige 
systemer, har været det sidste bevis 
for verden på at vi står over for en 
katastrofe værre end en atomkrig. 
Problemet er, at folk gennem så-
danne små historier, som de i det 
mindste kan forholde sig til, komme 
til at købe illusionen om, at Corona 
COVID-19 er meget farligt.

Det mest oversete af alle disse fak-
torer synes at være folks psykologi-
ske behov som nævnt ovenfor. Cirka 
halvdelen af   befolkningen lider i en 
vis grad af irrationel frygt og neuro-
tisk angst (130,131). Vores samfund 
har aldrig været mere sikkert for 
mennesker; vand har aldrig været 
renere, mad aldrig bedre. Boliger er 
store og lune; arbejdet er sikkert, og 
der er masser af fritidsaktiviteter. Så 
den frygt og angst, folk føler, mang-
ler en god grund. Den ”farlige” Coro-
na-virus giver folk en årsag til at væ-
re lige så bange, som de psykologisk 
og eksistentielt allerede er. 

Et andet psykologisk behov er beho-
vet for at hjælpe andre og føle sig 
værdifuld. Rigtig mange mennesker 
har været hjælpsomme under Coro-
na-pandemien; medarbejdere har 
elsket at tage sig af at sikre afstan-
den mellem kunderne i butikkerne, 
folk har opført sig ansvarligt og und-
gået at inficere hinanden ved flittig 

brug af hånd-desinfektion, ansigts-
masker osv. Folk i Tjekkiet har syet 
ansigtsmasker til hinanden, da de 
var udsolgt i butikkerne. På så man-
ge måder har folk været hensynsful-
de og hjælpsomme overfor hinan-
den. Tænk bare på for gode folk har 
været til ikke at besøge de svage, sy-
ge og ældre mennesker. Vi har at 
gøre med “hjælpe-egoer” fra den 
halve befolkning, der poleres og 
styrkes af Corona-hypen. Selv folk 
med et psykisk behov for at blive 
vrede, har fundet noget at være be-
rettiget vred over. Mennesker med 
neurotiske tendenser til at isolere 
sig selv, til at være triste og blive 
skuffede, har fundet en god grund 
til at være det.

Så Corona pandemien har på et ver-
densomspændende plan støttet de 
menneskelige egoer og på et ople-
velsesmæssigt niveau hjulpet dem 
ud af vanskelige følelsesmæssige og 
psykiske problemer. Selvfølgelig har 
nedlukningen også forårsaget reelle 
problemer; utallige familier er ble-
vet brudt, utallige hustruer og børn 
er blevet udsat for vold; utallige 
mennesker har dræbt hinanden og 
endnu flere har begået selvmord, 
fordi de for eksempel er gået ban-
kerot. Utallige mennesker har mi-
stet deres job eller i det mindste en 
del af deres indkomst. Folk har 
grædt fordi de ikke har fået lov til at 
besøge deres syge og gamle pårø-
rende, som ofte har døet alene, 
uden at de der elskede dem har 
kunnet side ved deres side. 

Hvis du ser på det hele med ud-
gangspunkt i forståelsen af, at Coro-
na COVID-19 bare er en almindelig 
forkølelse, ser du kraften i det socia-
le teater og så forstår du også den 
glæde, som mange mennesker føler 
ved at deltage i det. Mange menne-
sker har bygget et helt nyt ego op 
omkring Corona-pandemien. Disse 
mennesker er de mennesker, der 
bliver vrede, hvis du fortæller dem 
den vidunderlige nyhed: at Corona 
COVID-19 i virkeligheden er helt 
harmløs og bare endnu en alminde-
lig forkølelse - og at vores krop 
overhovedet ikke har noget pro-
blem i at tackle den - medmindre vi 
altså er 81 år, og allerede er ved at 
dø af en alvorlig sygdom.

Big Pharma

Den farmaceutiske industri drager 
tydeligvis fordel af panikken over 
COVID-19-pandemien. Kunne det 
være, at lægemiddelfirmaerne har 
påvirket, hvordan dødeligheden må-
les, og hvordan statistikken fortol-
kes? Kunne kommercielle interesser 
fra de farmaceutiske virksomheder, 
der producerer vacciner til verden, 
påvirke den måde, hvorpå Verdens-
sundhedsorganisationen (WHO) 
opererer, og de oplysninger, rådgiv-
ning og vejledninger WHO giver til 
verden? Ja, det er muligt, og det 
kunne forklare, hvordan hele Coro-
na-alarmen og panikken startede.
Cochranebevægelsen, hvor tusinder 
af læger og forskere begyndte at la-

ve ny statistik over de gode og dårli-
ge virkninger af medicin, kom fra 
forståelsen af, at interesser gør me-
dicinsk statistik upålidelig (132-137). 
Jo stærkere interessen er, desto 
mindre kan du stole på dataene.

Hvis der er penge involveret, skal du 
være særlig skeptisk. En medicinsk 
statistik foretaget af en udbyder el-
ler producent af et lægemiddel eller 
en vaccine, er normalt mangelfuld 
og manipuleret i en sådan grad, at 
du ikke kan tro på statistikken (132-
137). For at besvare spørgsmålet 
om hvor stor indflydelsen fra medi-
cinalindustrien kunne være, har vi 
brug for en dyb udforskning af 
WHO, dets ansatte, kommunikatio-
nen mellem interne organisationer i 
WHO, og med medicinalbranchen 
og folk relateret til den farmaceuti-
ske industri, anden industri, samt 
statslige og private organisationer. 
Vi har brug for total gennemsigtig-
hed og fuld adgang til al kommuni-
kation der involverer WHO, internt 
og eksternt. Mangel på åbenhed i 
organisationen har tidligere gjort 
det meget vanskeligt at undersøge 
processerne i WHO (27-70). 

Verdenssundhedsorganisa-
tionen (WHO)

Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) guider verden gennem Coro-
na COVID-19-pandemien, men er 
WHO objektiv, neutral og videnska-



belig, så vi kan stole på WHO’s vej-
ledning? Hvordan kommer WHO til 
at erklære en verdenskatastrofe, 
uden at have meningsfulde data at 
basere en sådan erklæring på? WHO 
løber virkelig med rygter. Farlighe-
den af COVID-19 er ganske enkelt 
noget WHO bare har fundet på. Det 
er ren misbrug af autoritet.

”Farligheden af CO-
VID-19 er ganske enkelt 
noget WHO bare  
har fundet på. Det er ren 
misbrug af autoritet.”

Vi så under Svineinfluenza-pande-
mien i 2009 en meget tæt tilknyt-
ning mellem WHO og de farmaceuti-
ske virksomheder; især de 
virksomheder, der producerer vacci-
ner (27-70). Med en sådan tilknyt-
ning, er vi nødt til at være meget 
forsigtige, når vi skal fortolke de op-
lysninger, som WHO giver os. Vi er 
nødt til at være skeptiske og tilbage-
holdne med at følge instruktionerne 
til udarbejdelse af de nationale sta-
tistikker, fx angående faren og dø-
deligheden for Corona-virus CO-
VID-19. For at bedømme 
troværdigheden af WHO er vi nødt 
til at se nøje på WHO’s tidligere 
handlinger, især i år 2009 under Svi-
neinfluenza-pandemien, og de æn-
dringer i WHO, der er sket siden da.

I 2010 var en række repræsentanter 
fra regeringer over hele verden så-

vel som en række internationale or-
ganisationer, herunder Europarå-
det, enige om, at WHO havde 
forårsaget en international panik og 
katastrofe ved at erklære den milde-
ste influenza nogensinde, A / H1N1 
”Svineinfluenza”, for at være en pan-
demi truende menneskeheden. 
Europarådet påpegede, i en alvorlig 
formuleret rapport, på at WHO er 
blevet privatiseret, og så dette som 
den virkelige årsag til alle proble-
merne (28, 68). I løbet af 2010 fort-
satte situationen med at udvikle sig 
og blev til en medicinsk skandale 
uden fortilfælde (27-70). Ineffektive 
og farlige vacciner for milliarder af 
dollars blev sendt til destruktion. 
Nære og hemmelige forbindelser 
mellem WHO og den farmaceutiske 
industri, som producerer vacciner-
ne, blev afsløret. Den danske avis 
”Information” fandt ud af, at fem 
forskere, der var involveret som 
centrale rådgivere af WHO under 
skandalen, var blevet betalt omkring 
syv millioner euro af vaccineindu-
strien (27-70).

”Den danske avis ”Infor-
mation” fandt, at fem for-
skere, der var  involveret i 
at rådgive WHO       under 
skandalen, var blevet betalt 
 omkring syv millioner euro 
af  vaccineindustrien.”

Desværre ser det ud til, at verdens 
regeringer har glemt, hvad der ske-
te i 2009; WHO møder kun lille skep-
sis, og ofte præsenterer medierne 
og politikere resultaterne fra de 
WHO-styrede nationale statistikker 
som den højeste sandhed. Både po-
litikerne og de store medier burde 
være loyale over for fædrelandet, og 
intelligent kritik havde derfor været 
på sin plads. Hvorfor anbefaler 
WHO verden at dokumentere døde-
ligheden af   Corona på denne måde? 
Ønsker WHO, at Corona-infektionen 
skal se farligere og meget mere 
dødbringende ud end den er? 
Spørgsmålet er, om WHO kunne ha-
ve en sådan interesse?

Igen, når vi kender de nære bånd 
mellem den farmaceutiske industri 
og WHO, er det let at gætte, hvad 
der sker: Det er en stor skræmme-
kampagne til hele verden, som skal 
motivere ethvert land til at købe 
vacciner af de farmaceutiske indu-
strier. WHO er næppe objektiv, men 
biased her; WHO’s forhold til den 
farmaceutiske industri og WHO’s 
sponsorer har sandsynligvis spillet 
en rolle. Men det er gætteri. Vi har 
brug for at vide hvad der er foregå-
et og vi har derfor brug for en me-
get grundig of tilbundsgående un-
dersøgelse af WHO.

Vi oplevede at blive totalt vildledte i 
2009 med Svineinfluenza-skanda-
len. Talrige lande blev narret til at 
købe ubrugelige og unødvendige 
vacciner mod en meget mild influ-

enza. Kunne Corona COVID-19 alar-
men være bare en anden Svineinflu-
enza skandale? Mange lande som fx 
Norge købte dengang to portioner 
pr. borger; Danmark købte en porti-
on per borger. Denne vaccine blev 
aldrig brugt, og regeringen var hur-
tig til at glemme denne pinlige fejl. 
Af politiske grunde blev skandalen 
tysset ned, og WHO ikke holdt an-
svarlig på dette tidspunkt. I stedet 
flød milliarder af dollars til medici-
nalindustrien.

Undersøgelser lavet i årene efter 
2009 af, hvad der dengang blev 
kendt som den største WHO-skan-
dale nogensinde, viste, at den far-
maceutisk industri var dybt involve-
ret i WHO, og på mange måder 
havde påvirket WHO’s adfærd (27-
70). Wodarg sagde dengang: ”WHO’s 
”falske pandemi” influenzakampag-
ne er en af   århundredets største 
medicinske skandaler”, og ”Erklærin-
gen af   en pandemi alarm må ikke 
være under indflydelse fra medici-
nalindustrien” (37).

Hvis du ser, hvad WHO foreslår, 
som i kommunikéet formuleret d. 
13 april 2020, er det oplagt, at dags-
ordenen er at sælge vacciner mod 
almindelig forkølelse. Her sagde 
WHO’s generaldirektør Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus i en virtuel bri-
efing fra Genève: ”Vores globale for-
bundenhed betyder at der er risiko 
for genindførsel og genopblussen af 
COVID-19” og ”I sidste ende er det 
nødvendigt at udvikle og levere en 



sikker og effektiv vaccine for at 
standse spredning af smitten”(138). 
Fra alt vi ved, er dette både unød-
vendigt og meningsløst, og da al ke-
misk medicin, også vacciner, har bi-
virkninger, er det også skadeligt. 

Det, vi står overfor i dag, kan være 
præcis det samme som det vi så i 
2009, bare i en meget større skala, 
og meget bedre planlagt. Igen, som 
sagt, sagen kræver en grundig un-
dersøgelse.

WHO har åbnet for samarbejde med 
private virksomheder, og Linda og 
Bill Gates Foundation har doneret 
milliarder af dollars til WHO; kan 
dette påvirke, hvordan WHO har 
rådgivet verden under CO-
VID-19-pandemien? Bill Gates siger i 
et nyligt tv-interview (75), at han har 
investeret milliarder af dollars i vac-
cineindustrien. Så Bill Gates taler ud 
fra sine egne interesser, ikke fra et 
objektivt og neutralt, uvildigt sted, 
det er meget vigtigt at huske. 

Spørgsmålet er, om Bill Gates ser 
WHO som markedsføringsplatform 
for sine vacciner. Det kan også være 
omvendt; at folk bruger det faktum, 
at Gates’ største ekspertiseområde 
er computere og ikke biologi, til at 
narre ham med historier om ”den 
farlige virus” med det formål at få 
ham til at investere sine penge i de-
res brancher. 

Vi ved for lidt om lobbyismen fra 
virksomhederne og rige personer 

som Gates mod WHO til at give et 
svar på det spørgsmål; det er dog 
velkendt, at medicinalindustrien har 
tusindvis af lobbyister, hvoraf man-
ge er rettet mod regeringerne og de 
overnationale sundhedsmyndig-
hedsorganisationer som netop 
WHO.

Er Bill Gates skyldig i at manipulere 
WHO til at skabe en panik, der vil 
sælge hans vacciner? Eller er Bill Ga-
tes naiv og bliver udnyttet af medici-
nalindustrien i hans gode tro og vilje 
til at hjælpe? Ser vi fælles interesser 
mellem Gates og medicinalbran-
chen, der begge går med en stor 
plan om ære og rigdom? Vi kender 
alle det gamle ordsprog, at ”Vejen til 
helvede er brolagt med gode inten-
tioner”.

Det er måske også nyttigt at vide at 
COVID-19 pandemien allerede er 
blevet fulgt af en  pengeindsamling 
fra WHO, som man kan læse i 
WHO-kalenderen: “13. marts 2020 
blev ”COVID-19 Solidarity Response 
Fund” lanceret for at modtage dona-
tioner fra private, selskaber og insti-
tutioner” (139). Som nævnt ovenfor 
kan det også være, at WHO handler 
i egen interesse for fundraising.

 

En ny verdensorden?

Har vi en ny verdensorden, hvor de 
private virksomheder er blevet så 
magtfulde, at de har taget føringen i 

verden, og dermed afsluttet natio-
nalstaternes suverænitet, og på den 
måde reelt nedlagt demokratiet, 
som vi kender det? Hvis Wodarg, 
Bhakdi og Ioannidis har ret, er hele 
Corona COVID-19 så sådan en ”hy-
pe”, plantet i det internationale 
samfund gennem WHO af menne-
sker og organisationer med interes-
ser?

En naturlig mistanke i betragtning af 
Svineinfluenza skandalen er, at CO-
VID-19 pandemien handler om at de 
enormt store og magtfulde medici-
nalvirksomheder, sammen med an-
dre globale aktører, der tager kon-
trol over verden og dens nationer 
(27-70). Når virksomheder til stadig-
hed vokser sig større og bliver mul-
tinationale, kommer der et punkt, 
hvor magtbalancen tipper; magten 
glider fra at være i hånden på en   na-
tionale politikere, til at være i hån-
den på   lederne af verdens store 
virksomheder. Hvis Wodarg, Bhakdi 
og Ioannidis har ret, kunne vi reelt 
have denne nye verdensorden her 
og nu, i dag, og dette er ekstremt 
problematisk. Og eftersom denne 
udvikling har været på vej længe er 
det også besynderligt at vore politi-
kere ikke har kunnet forudse, at det 
ville ske en dag. 

En central kritik rejst af blandt an-
dre den danske professor og tidlige-
re direktør for Nordic Cochrane In-
stituttet Peter Gøtzsche (som han 
fremsatte inden han blev fyret, fordi 
han åbnede munden) er, at medici-

nalindustrien varetager sine egne 
økonomiske interesse på en uetiske 
måde; man manipulerer ofte med 
forskningsdata og konklusioner, og 
meget ofte ser man bort fra menne-
skers behov og rettigheder. Hertil 
kommer dårlige forretningsmane-
rer, samt at man ofte ignorerer og 
overtræder både nationale og inter-
nationale love (134-136).

Kan vi stoppe denne udvikling mod 
en ny verdensorden, hvor penge, og 
ikke mennesker, hersker?

Kan vi undgå, at verden bliver en 
enhed i et sådant omfang, at den 
kan kontrolleres og overtages af en-
keltorganisationer og virksomheder 
eller industrikomplekser (som det 
medico-industrielle kompleks, hvor 
lægerne og alle de store lægemid-
delfirmaer finder sammen, drevet af 
de enorme indtægter fra komplek-
set)? Kan vi stoppe udviklingen mod 
en politisk og økonomisk sammen-
smeltet verden under kontrol af de 
store virksomheder? Det ser ud til at 
være hvor verden går hen. Der er 
mange spørgsmål og få svar.

 

Diskussion

Det er tid til at undersøge, hvad vi 
ved med sikkerhed, og også nøje 
undersøge kilderne, som vi får vores 
viden fra. I vores kultur deler vi en 
masse information, der tager form 
af tro (82). Vi mener, at videnskaben 



bringer sandhed, men grundlaget 
for videnskab er også tro. Selv 
grundlaget for matematik er over-
bevisninger, kaldet aksiomer. De er 
undertiden nyttige, men de er aldrig 
helt sande. Vi kan ikke erstatte vo-
res sunde fornuft, vores følelse af 
rationalitet og sandhed, vores jord-
bundne, fattede sind og fornuft, vo-
res direkte syn på og erfaring af ver-
den, med videnskabelig, boglig 
viden. 

Meget mindre kan vi gøre det, hvis 
de mennesker, der skriver de bøger-
ne og artikler vi læser, bliver betalt 
for at gøre hvad de gør, sige hvad 
de siger og tænke hvad de tænker. 

Tro er, hvad vores fælles virkelighed 
er baseret på, vores samfund og vo-
res kultur. Men tro er ikke sandhed, 
det er stadig kun tro.

Noget, der er indlysende for alle, 
der har brugt en del år på medicinsk 
forskning er, at overalt, hvor der er 
store økonomiske interesser, er der 
manipulation, forvrængning af in-
formation, og fejlagtige fortolknin-
ger; fordi det simpelthen er for fri-
stende for os mennesker at gå efter 
pengene i stedet for efter sandhe-
den. 

Meget få virksomheder driver ver-
den i dag, og de bliver mere magt-
fulde for hver dag (141-143). En af 
de største og rigeste industrier i dag 
er den meget kritiserede medicinal-
industri (27-70.132-137, 143).

Vi lærte desværre af Svineinfluenza 
pandemien i 2009, at medicinalin-
dustrien har taget kontrollen over 
Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) (27-70). Wodarg sagde den-
gang som nævnt at WHO’s falske in-
fluenza-pandemi var  en af  år-
hundredets største, medicinske 
skandaler. Han talte modigt fra sit 
hjerte. Den kommercielle interesse 
for vacciner er så stærk, og båndene 
mellem medicinalindustrien og 
WHO er så stærke, at du ikke længe-
re kan stole på de oplysninger, der 
kommer fra WHO vedrørende pan-
demier. Desværre har WHO været i 
stand til at kontrollere både den 
måde, de nationale statistikker over 
Corona-dødelighed skabes på, og 
den måde, hvorpå de fortolkes, hvil-
ket har ført til massiv fejlinformati-
on om Corona COVID-19-dødelighe-
den. WHO har sagt, at det er 3,4 % 
af de inficerede dør af Corona. 
Sandheden ifølge Wodarg, Bhakdi 
og Ioannidis er, at det er 0,01 % af 
de inficerede mennesker, der dør, 
og disse mennesker i gennemsnit er 
over 80 år gamle og har mindst en 
alvorlig sygdom i forvejen, ofte to el-
ler tre.

Men den falske nyhed om, at Coro-
na COVID-19-dødeligheden er på 3,4 
%, er blevet spredt af myndigheder 
verden over til næsten hvert eneste 
menneske på planeten Jorden. Den 
falske statistik giver indtryk af, at vi 
står over for en dødelig, ny virus, en 
type virus, vi er nødt til at frygte, og 
som kunne gøre en ende på vores 

kultur. På den anden side fortæller 
vores tre whistleblowers Wodarg, 
Bhakdi og Ioannidis os, at der sim-
pelthen ingen data findes til at bakke 
en sådan erklæring op (1-2 2). Der er 
overhovedet ingen videnskabelig 
grund til at tro på denne dødelighed. 
Statistikkerne er lavet på en sådan 
måde, at Corona-virussen ser farlig 
ud; men det er manipulation, og vi 
falder for det, fordi vi er naive, ukriti-
ske og bange. Vi burde virkelig stop-
pe med at tro blindt på WHO’s ud-
sagn, og forstå, at WHO ikke er 
objektiv, hvilket selv præsident 
Trump nu har indset.

Infektionen med Corona-virus er 
den samme som forkølelse; Coro-
na-virus har muteret flere gange 
hvert eneste år og skabt epidemier 
igennem måske en million år, uden 
nogensinde at true vores liv eller ek-
sistens (se figur 11). COVID-19 er ik-
ke anderledes. Men selvfølgelig er 
det kliniske billede af en Corona-in-
fektion helt nyt, fordi folk for første 
gang i historien nu tror, at en almin-
delig forkølelse kan dræbe dig. 

De søger læge og bliver indlagt, be-
finder sig omgivet af katastrofepro-
cedurer, får lægemidler og bliver 
behandlet paramedicinere i rum-
dragter; de bliver isoleret fra deres 
familie og venner; de behandles 
som om de havde en sygdom, der 
var værre end ebola. Selvfølgelig fø-
ler de sig dårlige under de omstæn-
digheder. Derfor får de behandlin-
ger som ilt og respirator, 

beroligende midler, sovepiller osv. 
De får også ofte hospitalsinfektio-
ner, som enhver anden, der bliver 
indlagt, og så får de ofte bivirkninger 
fra de stærke lægemidler, de så må 
indtage. Igen tror folk, at det, de fø-
ler, kommer fra den dødbringende 
Corona smitte, de har pådraget sig.

Naturligvis er det kliniske billede af 
forkølelse anderledes under sådan-
ne omstændigheder! Vi er psykofysi-
ske væsener, og vi har stærke psy-
kosomatiske reaktioner på frygt og 
negativ tro, som videnskaben tyde-
ligt har vist os de sidste fire årtier.

Dør folk? Ja selvfølgelig; meget sva-
ge og meget gamle mennesker, der 
allerede er meget syge, kan dø nog-
le få uger tidligere, hvis de bliver 
smittet med Corona-virus, i forhold 
til hvis de ikke havde pådraget sig 
en forkølelse. Det er faktisk faren, vi 
taler om her. Det er, hvad vi sætter 
verden på den anden ende for at 
undgå. Massehysteri, massepsyko-
se, massepsykogen sygdom, kald 
det hvad du vil, men det er, hvad vi 
har med at gøre her.  

”Massehysteri, massepsy-
kose, massepsykogen syg-
dom, kald det hvad du vil, 
men det er, hvad vi har 
med at gøre her.”  



Det spørgsmål, der kommer frem i 
tankerne i denne situation er: Hvor-
dan kunne verden blive så skør? 
Hvordan kan så mange mennesker 
pludselig tro på sådan en løgn, i en 
sådan konstruktion, der naturligvis 
tjener medicinalindustriens interes-
ser? Er det fordi det samtidig tjener 
forskerne og deres organisationer 
som har brug for finansiering, politi-
kerne i deres behov for magt og me-
dierne i deres behov for gode histo-
rier? Måske har jordens mennesker 
endda behov for noget nyt, nogle 
ændringer, noget variation i et liv, 
der har været for kedeligt, for begi-
venhedsløst og for forudsigeligt?

Derudover, hvordan kunne det vig-
tigste spørgsmål i vores tid, nemlig 
spørgsmålet om global bæredygtig-
hed, pludselig glemmes fra den ene 
dag til den anden, bare fordi en al-
mindelig forkølelse spreder sig, som 
det har gjort hvert år i årtusinder? Vi 
er nødt til at forstå, at vores moder-
ne kultur er blevet en kollektiv 
drøm; indholdet af denne drøm le-
veres af autoriteter og myndighe-
der, der taler til os gennem medier-
ne. På en måde gentager vi 
kollektivt vores barndom, hvor vi 
lod vores forældre fortælle os sand-
heden om verden og lod dem skabe 
vores idé om virkeligheden. Vi våg-
nede aldrig op, vi voksede aldrig op, 
vi fandt aldrig vores selvstændige 
øjne på verden.

I vores sult efter komfort og en 
smertefri, let levevej, har vi helt 

glemt vores indre visdomskompas; 
vi har mistet vores sunde fornuft, 
vores følelse af hvad der er sandt og 
hvad der ikke er. Corona CO-
VID-19-historien har lært os, at vi 
bekræfter hinanden i vores kollekti-
ve overbevisninger, og når vi sam-
let handler efter hvad vi tror på, bli-
ver overbevisningerne endnu mere 
solide. 

Når vores autoriteter får alle til at 
handle på disse overbevisninger, 
bliver de etableret som den højeste 
sandhed. Historien gentager sig 
selv. Wodarg fortæller os: Kejseren 
er nøgen! Du og hele verden er ble-
vet narret. Og du har været et for let 
offer den illusion, som nogen har 
ønsket at skabe, for at malke dig og 
dit land, nøjagtigt som den dumme 
kejser i H.C. Andersens (1805-1885) 
berømte eventyr (140):

Så gik kejseren i optog un-
der sin pragtfulde balda-
kin. Alle i gaderne og vin-
duerne sagde: ”Åh, hvor 
fine kejserens nye klæder 
er! Passer de ham ikke 
perfekt? Og se hans lange 
slæb!” Ingen ville tilstå, at 
de ikke kunne se noget, for 
det ville bevise at de var 
uegnet til deres job, eller 
bevise at de var et fjols. In-

tet kostume, som kejseren 
havde båret før, var nogen-
sinde en så fuldstændig 
succes.

”Men han har ikke noget 
på” sagde et lille barn.
Har du nogensinde hørt en 
sådan uskyldig snak? 
”Sagde barnets far. Og en 
person hviskede til en an-
den, hvad barnet havde 
sagt,” Han har ikke noget 
på. Et barn siger, at han ik-
ke har noget på. ”

”Men han har ikke noget 
på!” råbte hele byen.

Kejseren dirrede, for han havde 
mistanke om, at de havde ret. Men 
han tænkte: ”Optoget er nødt til at 
fortsætte.” Så han gik nu mere stolt 
end nogensinde, og hans adels-
mænd holdt slæbet højt, der over-
hovedet ikke fandtes.”

Oplysninger er altid fordrejede, når 
der er interesser involveret. Jo stær-
kere interessen er, jo større er for-
drejningen. Udforsk denne gamle 
sandhed for dig selv. Lad ikke medi-
cinalindustrien, WHO og politikerne 
skabe en ny verdensorden sammen, 
baseret alene på din frygt.

Vi er for nyligt brudt fri af 1,000 års 
slaveri fra kirken og de feudale kon-
ger. Mennesket står i dag på kanten 
af   en vidunderlig ny tid med demo-
krati og åndelig frihed. Lad os ikke 
igen falde i slaveri af uvidenhed og 
ydre autoritet. Prisen for den illusi-
on, vi nu deler kollektivt, er allerede 
enorm; og hvis vi ikke bryder trold-
dommen, betaler vi alle prisen i 
form af en ny industristyret ver-
densorden, som vil fortsætte i lang 
tid fremover.

 Konklusioner

”At tvinge millioner af mennesker til 
at blive hjemme under trusler om 
straf er vejen til et Big Brother-her-
redømme. Det er ikke tilfældigt, at 
magtsultne Eurokrater har været 
hurtige til at følge det eksempel, 
som Kina har sat. Og hvem driver 
mere panik end den internationale 
Verdenssundhedsorganisation 
(WHO). Hvis H stod for Hysteri, ville 
det passe som fod i hose.”
Apfel 2020 (119).

”Da vi var børn, var den katastrofe vi 
var mest bekymrede for, en atom-
krig. Derfor havde vi en tønde nede 
i vores kælder, fyldt med dåser mad 
og vand. Da atomangrebet kom, 
skulle vi gå nedenunder, gå ned og 
spise af den tønde. I dag ser den 
største risiko for global katastrofe 
ikke sådan ud (se figur 15). I stedet 
ser det anderledes ud (som vist i fi-
gur 16). Hvis noget dræber over 10 



millioner mennesker i de næste årti-
er, er det mest sandsynligt en me-
get smitsom virus snarere end en 
[atom]krig. Ikke missiler, men mi-
krober” sagde Bill Gates i 2015 (76), i 
den periode, hvor han var ved at in-
vestere milliarder af dollars i vacci-
neindustrien (75).  

 

Figur 15. Ifølge Bill Gates er dette ikke længere 
en alvorlig trussel mod menneskeheden: Atom-
krigen. . .

Figur 16. I stedet skal vi frygte Corona og Influ-
enzavirus ... De er meget farligere. Men det er 
ikke det, som videnskabsfolkene tror.

Under Corona COVID-19 (SARS-
CoV-2) pandemien står vi over for 
en global katastrofe, der tilsynela-

dende er forårsaget af et nyt døde-
ligt virus, som hele verden forsøger 
at håndtere efter advarsel fra Ver-
denssundhedsorganisationen om 
en dødelighed på 3,4%. Tre førende 
eksperter i infektionssygdomme, 
Wodarg, Bhakdi og Ioannidis, me-
ner, at vi fortolker statistikken fejl-
agtigt, og at hvad vi står over for er 
en misinformationskampagne, ikke 
en farlig ny virus (1-22).

Vi har vurderet at whistleblower’nes 
udsagn er korrekte: WHO tæller 
Corona dødstallene forkert op, idet 
WHO bruger patientdødstallet for 
de Corona-positive (”Case Fatality 
Rate”) som udtryk for Corona døde-
ligheden (”Mortality Rate”), hvilket er 
forkert. WHO optæller ”patienter 
døde MED Corona” hvor man burde 
tælle ”patienter døde AF Corona”, og 
WHO ignorerer det store mørke an-
tal COVID-19 inficerede, hvorved der 
indføres en fejl af enorm størrelse. 
WHO finder på den måde en døde-
lig der er 340 gange for stor.

WHO ignorerer alt vi allerede ved 
om Corona vira, og alle de veletab-
lerede traditionelle statistiske oplys-
ninger om forkølelse og influenzaer, 
vi også har adgang til. WHO ignore-
rer også de veletablerede og pålide-
lige statistikker om dødelighed i be-
folkningen, som vi også har adgang 
til, således at der skabes et billede 
af en dødelig pandemi, der i hen-
hold til videnskaben slet ikke findes. 
Kort sagt, WHO følger eller skaber 
et rygte, der blot og bart er en på-

stand helt hen i vejret, fuldstændigt 
uden videnskabeligt grundlag.

Desværre har verdens politikere re-
ageret på WHO-kampagnen, som 
om den var sand, hvilket skaber 
massiv frygt i befolkningen, som nu 
er kommet til at tro, at vi står over 
for en dødbringende ny virusinfekti-
on, der kan sende os alle i respira-
tor. Massiv frygt forstærker sympto-
merne på Corona COVID-19 
patienter kraftigt, især hos modta-
gelige, letpåvirkeligt individer. 

Dette sker af velkendte, psykoso-
matiske årsager: Hvis du tror,   du 
har en dødelig infektion, og alle, in-
klusiv din egen læge samt hospita-
let bekræfter dig i troen, er det kun 
naturligt, at du får det dårligt. Hvis 
du har det dårligt på hospitalet, bli-
ver du behandlet. Indlæggelse og 
især medicinsk behandling med re-
spirator, giver hospitalsinfektioner, 
som igen behandles med medicin 
med bivirkninger, og herved øges 
dødeligheden. Selv unge menne-
sker kan dø, selv om det dog er 
yderst sjældent. 

På denne måde har verden bekræf-
tet sig selv i illusionen om en døde-
lig pandemi, som simpelthen aldrig 
har eksisteret. Mange af fe patien-
ter, der finder ud af at de er infice-
ret med Corona-virus, tror på den 
dystre WHO-dødelighedsstatistik; og 
er man overbevist om, at man lider 
af en dødelig sygdom, fremviser 
man ofte et klinisk billede, som ikke 

ligner forkølelse, men   en ny, mere 
alvorlig sygdom.

Hvis vi tager hensyn til, hvad vi vi-
denskabeligt ved om psykosomatik, 
er der ingen tvivl om, at denne nye 
symptomatologi er skabt af panik-
ken i samfundet, der rammer de 
sårbare patienter hårdt; og ikke af 
den nye Corona COVID-19 (SARS-
CoV-2) forkølelsesvirus, som er fuld-
stændig harmløs.  

Da der ikke er nogen farlig virus i 
COVID-19-pandemien, kan vi alle 
bare vende tilbage til vores normale 
livsførelse. Det verdensomspæn-
dende Corona massehysteri må 
slutte nu. Det er ikke nødvendigt at 
holde fysisk afstand til andre men-
nesker på grund af COVID-19 - det 
er ikke farligt, selv for meget gamle 
mennesker, hvis de ikke allerede 
har en alvorlig sygdom, der truer 
deres liv. Det er ikke nødvendigt at 
undgå at blive inficeret. Der er ingen 
måde, du kan undgå at få infektio-
nen på, hvis du bor i en by, men 
mest sandsynligt er det at du ikke 
engang vil bemærke det, da ca. 99% 
af infektioner er subkliniske. Der er 
ikke behov for lukkede grænser, 
lock-downs, lukkede restauranter, 
arbejdspladser, skoler osv. 

At få COVID-19-infektionen vil styr-
ker immunsystemet, så man også 
bliver immun over for der næste 
forkølelsesvirus man møder. Hver 
sund bærer spreder den ufarlige 
COVID-19-virus til utallige andre 



mennesker gennem små bitte drå-
ber (4-0,01 m), vi udånder. Det 
hjælper ikke nødvendigt at bruge 
ansigtsmaske, da en ansigtsmaske 
ikke kan filtrere så små dråber. Der 
er ganske enkelt ingen måde, hvor-
på man kan undgå at få COVID-19 
infektionen på, hvis man bor i en 
by eller bare kommer der af og til. 
Derfor er der ikke behov for hygiej-
niske og antiseptiske procedurer 
for at forsøge at undgå COVID-19 
smitte. 

Der er ikke behov for medicin eller 
vacciner mod COVID-19; en vaccine 
har bivirkninger, og et generelt, glo-
balt vaccinationsprogram imod den 
harmløse COVID-19 virus, som fore-
slået af WHO vil ikke gavne, men 
kun skade utallige mennesker. 

De politikere og medier, der er an-
svarlige for verdens sørgelige til-
stand, må nu gøre deres allerbedste 
for at reparere den skade, de har 
forårsaget ved ukritisk at tro Ver-
denssundhedsorganisationen 
(WHO) udsagn om COVID-19s farlig-
hed og følge WHOs råd. 

Der er brug for en fælles, øjeblikkeli-
ge og energisk bestræbelse på ver-
densplan med fokus på at rette tin-
gene op igen, så vi undgår varig 
skader på verdens befolkning, ver-
dens økonomi og den globale men-
neskelige omgangskultur.

Anbefalinger

Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) har for mere end et årti si-
den åbnet op for privat finansiering 
og sponsorater, hvilket har gjort 
samarbejdet mellem private virk-
somheder og WHO meget tættere. 
Desværre har dette givet os en 
sundhedsorganisation, der er kon-
trolleret af de velhavende og magt-
fulde spillere omkring WHO, som vi 
har set mange eksempler på. Et vig-
tigt eksempel er Svineinfluen-
za-skandalen i 2009, et andet er at 
WHO i løbet af det sidste årti syste-
matisk har fulgt de industrielle data 
for lægemidler og vacciner i sine an-
befalinger, i stedet for uafhængige 
undersøgelser af højere kvalitet 
(137); nu ser vi, i hvert fald i henhold 
til vores tre whistleblowers, endnu 
et eksempel på massiv og systema-
tisk fejlinformation til verden om 
Corona COVID-19 dødeligheden, ef-
terfulgt af anbefalinger om global 
vaccination – vaccination af alle 
mennesker på planeten! - imod en 
totalt ufarlig forkølelse.

Vi har set et WHO, der ikke fortryder 
eller undskylder sine handlinger ef-
ter at korruptionen blev dokumen-
teret i 2009 i den største skandale i 
WHO’s historie; vi så hverken nogen 
ændring i WHO’s opførsel eller i den 
måde WHO var organiseret eller 
struktureret på, som en konsekvens 
af skandalen. 

Det er trist at se at WHO intet har 
gjort for at skabe mere åbenhed og 
gennemsigtighed, hvilket fortsat gør 
det meget vanskeligt for offentlighe-
den, medierne og medlemslandene 
at kontrollere WHO for korruption og 
anden uetisk og upassende opførsel. 
Dette betyder, hvilket er afgørende 
vigtigst, at der stadig ingen offentlig 
kontrol er af WHO’s videnskabelig 
kvalitet og WHO’s videnskabelige 
grundlag for handlinger og anbefa-
linger.

I forhold til anbefalinger af lægemid-
ler og vacciner er det særlig vigtigt at 
have et videnskabeligt grundlag at 
bygge på, eftersom patienterne får de 
forkerte lægemidler, hvis industriens 
data for lægemidlerne lægges til 
grund, som talrige gange påpeget af 
Cochrane forskerne. Vi har set at 
WHO er fortsat med at anbefale bru-
gen af   mange typer af lægemidler, 
som talrige Cochrane-reviews har do-
kumenteret ikke har nogen væsentlig 
(signifikant) effekt, men som har me-
get betydelige, skadelige bivirkning 
(137), og som derfor ikke skulle være 
på markedet. Heller ikke her har kritik 
ført til nogen ændring af WHO’s ad-
færd. 

Ligeledes er WHO’s anbefaling af 
Chlorokin og andre lægemidler til 
behandling og forebyggelse af Coro-
na COVID-19 meningsløse og farlige 
og uden videnskabeligt grundlag (2). 
Ifølge Wodarg, forventes WHO’s an-
befaling af brugen af Chlorokin at 
blive fulgt i Afrika, hvor det vil forår-

sage massive skader på befolknin-
gen (2).

Det ser ud til at være en kendsger-
ning, at dødeligheden af   Corona-vi-
rus COVID-19 (SARS-CoV-2) ikke er 
3,4 %, som WHO har sagt gennem 
hele pandemien, men 0,01 %, eller 
en faktor 340 mindre end hvad 
WHO siger. 

Det er på tide at holde WHO ansvar-
lig for den globale krise vi har i dag, 
som den ukorrekte information om 
COVID-19 til medlemslandene og of-
fentligheden har forårsaget. Der er 
ingen tvivl om, at WHO har udspillet 
sin rolle som en vis, global guide in-
den for sundhedsområdet. Præsi-
dent Trump har allerede erkendt 
dette og her i 2020 annulleret USA’s 
bidrag til WHO-budgettet.

Vi anbefaler medlemslandene øje-
blikkeligt at nedlægge Verdenssund-
hedsorganisationen (WHO) og i ste-
det oprette nationale 
rådgivningskommisioner inden for 
de nødvendige medicinske områ-
der. Pladserne i rådene bør besæt-
tes fok der er veluddannet i viden-
skabelig metode, og som er uden 
nogen som helst tilknytning til medi-
cinalindustrien, og som heller ikke 
tidligere har haft tilknytning til me-
dicinalindustrien. 

Ved behov for en international ind-
sats inden for de forskellige sund-
hedsområder, anbefaler vi, at der 
udarbejdes internationale ad-hoc-



udvalg med deltagelse af de føre-
nde forskere på de respektive områ-
der; disse udvalg bør kun eksistere, 
indtil problemet er løst, og udval-
gets opgave skal være snæver og 
veldefineret. 

Al kommunikation skal være offent-
lig, og projektets økonomi bør sty-
res af fagfolk, der overhovedet ikke 
har interesser i sagen og som også 
er uden forbindelse til aktører med 
interesser. Kun på denne måde kan 
vi sikre os, at videnskab og ikke pen-
ge og politik sætter dagsordenen for 
medicinen.

Det er vigtigt at understrege, at den 
lægemiddelindustrien rolle i den 

globale Corona COVID-19 krise på 
dette tidspunkt er ukendt. Vi anbe-
faler en grundig undersøgelse af 
WHO for at se, om vi igen er blevet 
ofre for svig og korruption.

Vi foreslår endvidere finansiering af 
psykosomatisk og psyko-immuno-
logisk forskning, da en bedre for-
ståelse af forbindelsen mellem sind 
og krop ved infektionssygdomme 
ville have gjort det lettere at forstå 
naturen af   COVID-19 symptomerne, 
som blev væsentlig forstærket af 
frygt. Forståelse af dette tidligt kun-
ne have forhindret mange af de 
meningsløse og skadelige politiske 
tiltag, der har førte til den globale 
krise vi har i dag.

Tabel 1. Dødeligheden af   COVID-19 er 0,02-0,07 % baseret tal fra de nordiske lande (2). Da data for 
dødeligheden for Sverige og Norge sandsynligvis er faktor tre for høj, er estimatet for dødeligheden 
af   Corona COVID-19 dog fortsat 0,01-0,03 %, se teksten. 

Appendiks 

Beregning af COVID-19s 
dødelighed baseret på data 
fra de nordiske lande pr 15. 
marts 2020, opdateret 18 
april 2020.

Infektionen forårsaget af den nye 
Corona-virus SARS-CoV-2 er den 
samme som forkølelse, og dødelig-
heden af   COVID-19 er 0,01-0,03 %, 
som nu er kendt fra Danmark, Sveri-
ge og Norge, hvor nationale stati-
stikker er pålidelige .

Den 15. marts 2020 havde vi nok 
data fra Danmark, Norge og Sverige 
til at foretage en valid analyse af dø-
deligheden af   COVID-19, og vi fandt 
følgende for de nordiske lande (se 
tabel 1). Der er 3.154 mennesker, 
der blev testet og fundet positive 
for Corona; de fleste af disse men-
nesker havde alvorlige symptomer 
og gik derfor til lægen eller blev ind-
lagt. Fra dette kan vi estimere det 
reelle antal inficerede til 9.000-
30.000. Det officielle antal døde fra 
Corona-virussen i de tre nordiske 
lande er ni, hvilket giver os en døde-
lighed på 0,03-0,01 %. De døde var 
gennemsnitligt 82 år. Vi står over for 
et mønster med en forkølelse, og de 
fleste almindelige forkølelser er fak-
tisk Coronavirus, så dette passer.

Men så er der optællingen. Vi ved 
fra Danmark, at ud af de tre døde, 
var der kun én, der døde, hvor Coro-
na-virussen kunne have været en 
medfaktor; de to andre døde af ik-
ke-relaterede grunde (2). Vi har mis-
tanke om, at de var med i optællin-
gen af   politiske grunde. Det samme 
er sandsynligvis tilfældet i Norge og 
Sverige, men vi er ikke i stand til at 
få oplysninger om de døde menne-
sker der. Fra det, vi ved, foreslår vi, 
at dødeligheden faktisk kun er 0,01-
0,03 %. Vi taler således om en infek-
tion, der i værste tilfælde skader 
som en mild forkølelse gør det. Be-
regningerne baseret på de givne da-
ta giver os et endeligt tal for CO-
VID-19 dødelighed på 0,02-0,07 %.

Data fra de nordiske lande viser, at 
Corona Virus COVID-19 slet ikke er 
forskellig fra den sæsonbestemte 
forkølelse, vi har hvert år med en dø-
delighed på 0,01% -0,03% (p = 0,05), 
og er mindre farlig end influenza. 
Corona COVID-19-virussen er bare 
forkølelse, og den er ikke farligere 
end den altid har været. 

Den 18. april 2020 var vi i stand til at 
kontrollere dette resultat igen ved 
hjælp af de nationale dødsårsags-
statistikker fra Danmark Statistik, på 
et tidspunkt, hvor de nationale eks-
perter i Danmark er enige om, at 
pandemien er overstået, og landet 
langsomt åbner igen og afslutter 
dens nedlukning. Konklusionen fra 
statistikere er, at der ikke er nogen 
“over-død” i Danmark i de første fire 



VID-19, der døde af Corona COVID 
19. Fra dette kan vi lære, at den san-
de dødelighed af Corona-virus er 
mindre end en ud af 100.000 eller 
≤0,001%, hvilket er 10 gange mindre 
end whistleblowers’ estimat. Gen-
nemsnitsalderen for de døde Coro-
na patienter der blev obduceret var 
80 år, og Püshel fandt at de havde 
alle en eller flere alvorlige sygdom-
me, der forklarede, hvorfor de dø-
de. Det var ikke Corona CO-
VID-19-virus, der var dødsårsagen i 
et eneste tilfælde. Prof Püschel kon-
kluderer, at vi absolut ikke har no-
gen grund til at frygte, at virussen 
kan dræbe os. (144) Hans fund er i 
overensstemmelse med en række 
lignende obduktionsundersøgelser, 
der nu er kommet fra mange lande.

Anerkendelser I - 
Tak til alle whistleblowers

Vi ønsker at takke de følgende 46 
læger og eksperter som under 
2019-2020 COVID-19 pandemien of-
fentligt har udtalt at de finder Coro-
na COVID-19s dødelighed (”mortali-
ty rate”) meget lav, omkring 0,01%, 
og langt lavere end den af WHO’s 
påstående dødelighed på 3,4%:

Dr. Bodo Schiffmann

Dr. David Katz

måneder af 2020, hvor pandemien 
spredte sig i Danmark (71). Dette vi-
ser tydeligt, at COVID-19 er en for-
kølelse og ikke en dødeligt farlig ny 
virus, som WHO i det sidste halve år 
har insisteret på uden at have no-
gen videnskabelige data til at bakke 
op om dette. Nu har vi dataene, og 
nu ved vi det.

De forholdsregler, der er truffet i 
Danmark har ikke været i stand til at 
stoppe spredningen af virus, og det 
var ikke hensigten med de forholds-
regler; de forudsagte problemer 
med et stort antal mennesker med 
åndedrætsproblemer som overvæl-
dede hospitalerne og gav mangel på 
respiratorer, kom aldrig. Det er der-
for ikke muligt at forklare den lave 
dødelighed med de politiske handlin-
ger, der er truffet vedrørende Coro-
na; grunden til, at ingen døde af 
Corona er, at virusset ikke er farligt.

COVID-19-dødelighed base-
ret på data fra obduktions-
undersøgelser 28. april 
2020

Opdatering 28-04-2020. Prof Klaus 
Püschel ved Universitätsklinikum 
Hamburger-Eppendorf har gennem-
ført obduktion af   alle koronapositi-
ve patienter, der er døde i Ham-
borg, og han fandt, at ikke var en 
eneste af   disse patienter med CO-

Dr. Else Smith

Dr. Gérard Krause

Dr. Heiko Schöning

Dr. Jaroslav Belsky

Dr. Jenö Ebert

Dr. Joel Kettner

Dr. Karl J Probs,

Dr. Leonard Coldwell

Dr. Mark Fiddike

Dr. med. Claus Köhnlein

Dr. Michael T Osterholm

Dr. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

Dr. Peer Eifler

Dr. Shiva Ayyadurai

Dr. Vibeke Manniche

Dr. Wolfgang Wodarg

Dr. Yanis Roussel

MUDr. Jaroslav Svoboda

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Prof. DDr. Martin Haditsch

Prof. Dr. Carsten Scheller

Prof. Dr. Jochen A Werner

Prof. Dr. John lonannidis

Prof. Dr. Matteo Bassetti

Prof. Dr. Pietro Vernazza

Prof. Dr. Stefan Hockertz

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi

Prof. Dr. Yoram Lass

Prof. Erich Bendavid

Prof. Frank Ulrich Montgomery

Prof. Hendrik Streeck

Prof. Jay Bhattacharya

Prof. Karin Mölling

Prof. Klaus Püschel 

Prof. Maria Rita Gismondo

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., 

MBA

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Prof. Peter C Gøtzsche

Listen af Corona Whistleblowers er 
langt fra komplet. Vi ønsker at ud-
trykke vores taknemmelighed for 
deres mod til at tale åbent imod 
myndigheder i deres respektive lan-
de, på et tidspunkt hvor de fleste 
der sad inde med videnskabelig vi-
den om Corona virus og COVID-19 
pandemien ikke turde tale. 



Anerkendelser II – 
tak til fonde som har støttet 
mm.

Den danske livskvalitetsundersøgel-
se, Forskningscenter for Livskvalitet 
og Forskningsklinik for Holistisk Me-
dicin, Psykologi og Sexologi, Køben-
havn, blev fra 1987 til idag støttet 
med bidrag fra Apotekerfonden af 
1991, De praktiserende lægers 
goodwill-fond, JL-Foundation, E. Da-
nielsen and Wife’s Foundation, Em-
merick Meyers Trust, Frimodt- He-
eeken Foundation, Hede Nielsen 
Family Foundation, Petrus Ander-
sens Fond, grossist CP Frederiksens 
Study Trust, Else og Mogens We-
dell-Wedellsborg’s Foundation, IMK 
Almene Fond og IMK Erhvervs Fond. 
Forskningen i livskvalitet og viden-
skabelig komplementær og holistisk 
medicin blev godkendt af Viden-
skabsetiske Komité for Københavns 
of Frederiksberg Kommuner under 
numrene (KF) V. 100,1762-90, (KF) V. 
100,2123 / 91, (KF) V. 01-502 / 93, 
(KF) V. 01-026 / 97, (KF) V. 01-162 / 
97, (KF) V. 01-198 / 97, og yderligere 
korrespondance.

Forfatternes erklæringer

Alle relevante etiske retningslinjer 
er blevet fulgt; alle nødvendige IRB- 
og / eller etiske komitégodkendelser 

er opnået, og detaljer om IRB / til-
synsorganet er inkluderet i manu-
skriptet. Alle nødvendige samtykker 
fra patienter/deltagere er opnået, 
og de relevante institutionelle for-
mer er arkiveret. Vi har fulgt alle re-
levante forskningsrapporteringsret-
ningslinjer. Vi erklærer ingen 
konkurrerende interesser. Der blev 
ikke modtaget nogen ekstern finan-
siering til denne artikel eller forsk-
ningen bag det.
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LYKKELIGE MENNESKER BLIVER IKKE  
SYGE NÅR DE BLIVER SMITTET, FORDI 
DERES IMMUNSYSTEM ER SÅ STÆRK  
AT DET KLARE SELV DE STØRSTE UDFOR-
DRINGER...

Vi lavede et studie i Afrika, i Uganda, hvor vi indsamlede da-
ta fra ubehandlede HIV-smittede om deres trivsel (livskvali-
tet) og deres immunstatus (CD4 count). (1) 

Vi kunne vise en lineær og positiv sammenhæng mellem livs-
kvalitet og evnen hos det uspecifikke immunsystem til at be-
kæmpe Hiv-virus. 

Teoretisk betyder det at man kan helbrede sig selv for HIV 
ved at forbedre sin livskvalitet - og vi ser jo også nogle gange 
HIV-positive spontant sero-converterer til HIV-negativ. Synes 
du ikke det er interessant? V

i må forvente den samme sammenhæng når det kommer til 
COVID-19: De folk der trives er immune. Der er således pro-
stituerede i Afrika der aldrig bliver smittede selv om de har 
ubeskyttet sex med mange hiv-smittede dagligt og i årevis... 
Det kunne også forklares på den måde...

1) Ventegodt, S., Flensborg-Madsen, T., Andersen, N.J., Morad, M., 
and Merrick, J. Clinical holistic medicine: A Pilot on HIV and Quali-
ty of Life and a Suggested treatment of HIV and AIDS. TheScienti-
ficWorldJOURNAL 2004;4:264-72.
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Undersøgelser om dødelighe-
den af   COVID-19

I maj offentliggjorde John Ioannidis, 
professor ved Stanford University, 
en oversigt over antistofundersøgel-
ser indtil videre er udført. Ifølge dis-
se ligger dødelighedsprocenten for 
COVID-19 (IFR) under 0,16 % i de fle-
ste lande og regioner. Tre brænd-
punkter har imidlertid vist en øvre 
grænse på 0,40 %(1).

Den amerikanske sundhedsafdeling 
CDC har i sin seneste rapport redu-
ceret IFR for COVID-19 til 0,26 % 
(bedste skøn)(2). Selv dette antal skal 
betragtes som øvre grænse, da CDC 
konservativt antager, at antallet af 
asymptomatiske tilfælde er 35 %, 
mens de fleste af undersøgelserne 
baserer deres arbejde på en asymp-
tomatisk case-sats på 50-80 % (3).

I slutningen af   maj offentliggjorde et 
schweizisk team af immunologer le-
det af prof. Onur Boyman den sand-
synligvis vigtigste undersøgelse om 
dette emne indtil videre. Resultater-
ne af undersøgelsen viser, at almin-
delige antistofprøver, der måler an-
tallet af antistoffer i blodet (IgG og 
IgM), kun højst kan identificere om-

kring en femtedel af alle CO-
VID-19-infektioner (4).

Årsagen hertil er, at det nye coro-
navirus, hos de fleste mennesker, 
allerede er neutraliseret af antistof-
fer på slimhinden (IgA) eller ved cel-
lulær immunitet (T-celler). I denne 
proces vises kun milde eller ingen 
symptomer.

Dette betyder, at COVID-19 måske 
er endnu videre spredt end hidtil 
antaget, og dødeligheden pr. Infekti-
on kan være op til fem gange lavere 
end angivet i tidligere undersøgel-
ser. Den faktiske dødelighedspro-
cent kan være langt under 0,1 %, 
hvilket kan sammenlignes med sæ-
son influenza.

Faktisk har adskillige undersøgelser 
i mellemtiden vist, at op til 60 % af 
alle mennesker allerede har en be-
stemt cellulær immunitet mod CO-
VID-19, opnået ved kontakt til andre 
coronavirus (forkølelses virus). Især 
børn kommer ofte i kontakt med så-
danne coronavirus, hvilket kan være 
en forklaring på deres lave følsom-
hed over for COVID-19 (5).

Den nye schweiziske undersøgelse 
forklarer muligvis også, hvorfor der 
i antistofundersøgelser, selv i hot 
spot-områder som New York eller 
Madrid, kun fandtes en infektions-
rate på max 20 %, da dette ville lig-
ne en faktisk rate på næsten 100 % 
(6). I mange regioner burde spred-
ningen faktisk have nået langt over 



50 % og ligger derfor inden for 
grænserne for flokimmunitet (1).

En godkendelse af den schweiziske 
undersøgelse vil også bekræfte vur-
deringen af   Oxford-epidemiologen, 
prof. Sunetra Gupta, som antog, at 
COVID-19 var temmelig vidt spredt 
og med en lav dødelighed mellem 
0,01 % og 0,1 % (7).

På trods af den lave dødelighed for 
COVID-19 (IMR = Infektions Mortali-
tets Rate = dødsfald pr. infektion i 
procent) kan dens dødelighed 
(dødsfald i befolkningen) øges regi-
onalt og midlertidigt stærkt, hvis vi-
russen spreder sig hurtigt og når 
højrisikogrupper, såsom plejehjem-
beboere, da det har været tilfældet i 
flere brændpunkter (jf. nedenfor).

COVID-19 ligger, på grund af sin 
temmelig lave dødelighed, højst på 
niveau 2 i det pandemiske alvorlig-
hedsindeks, der i alt beskriver fem 
niveauer, og som blev udviklet af 
den amerikanske sundhedsafdeling. 
Den vigtigste foranstaltning på ni-
veau 2, er blot ”frivillig isolering af 
syge mennesker”. Yderligere foran-
staltninger, såsom obligatoriske an-
sigtsmasker, midlertidig lukning af 
skoler, afstandsreguleringer, kon-
taktsporing, vaccinationer og ned-
lukning af samfund, er imidlertid ik-
ke vist nyttige (8).

En undersøgelse af influenzapande-
mier udført af WHO i 2019 konklu-

derede; at fra et medicinsk syns-
punkt, kan kontaktsporing under 
ingen omstændigheder foreslås, da 
det ikke er en hensigtsmæssig løs-
ning til let spredelige og generelt 
milde luftvejssygdomme (9).

Nogle hævder, at den temmelig lave 
dødelighed ikke er blevet identifice-
ret i starten. Det er ikke helt sandt, 
da data fra Sydkorea, krydstogtski-
be og endda fra Italien allerede i 
marts viste, at der er en ret lav risi-
ko for den generelle befolkning (10).

Mange sundhedsafdelinger var 
kendt med disse data, det viser læk-
kede e-mails fra Danmark i midten 
af   marts: ”Den danske sundhedsaf-
deling antager fortsat, at COVID-19 
ikke kan kaldes en generel farlig 
sygdom, da den hverken viser et 
normalt svært forløb eller en høj dø-
delighed (11).

Nogle tv-selskaber og lægfolk fort-
sætter dog med at beregne en dø-
delighed, der er meget højere, del-
vis over 1 %, ved at dividere antallet 
af dødsfald med infektioner. Denne 
metode er naturligvis ikke gyldig, da 
den ikke tager hensyn til befolknin-
gens alder og risikostrukturer, som 
er afgørende faktorer, når man taler 
om COVID-19 (12).

De seneste data fra det europæiske 
netværk for overvågning af dødelig-
hed (EuroMOMO) viser, at i mange 
lande, såsom Frankrig, Italien og 
Spanien, kan man se en dødelighed 

under gennemsnittet. Dette er for-
årsaget af en meget høj gennem-
snitlig alder på dødsfald på grund af 
COVID-19, og denne aldersgruppe 
viser nu mindre dødsfald end nor-
malt (13).

Plejehjemmenes rolle

Plejehjem spillede en nøglerolle i 
COVID-19-pandemien (15). I de fle-
ste lande opstod en til to tredjedele 
af COVID-19-relaterede dødsfald på 
plejehjem. I Canada og nogle ameri-
kanske stater var satserne endnu 
højere, op til 80 % (16). I Sverige, 
hvor der ikke var nogen lukning, 
forekom 75 % af dødsfaldene på 
plejehjem og ældreboliger (17).

Derfor er det temmelig alarmeren-
de, at myndigheder pålagde pleje-

hjem, at hente folk ind fra klinikker/
hospitaler, hvilket næsten altid fører 
til utallige nye infektioner og døds-
fald. Dette var tilfældet i Norditalien 
(18), England og de stærkt berørte 
amerikanske stater New York (19), 
New Jersey og Pennsylvania (20).

I Norditalien førte den vidt udbredte 
frygt for virussen og nyheden om 
nedlukningen til, at mange sygeple-
jersker, hvoraf mange kommer fra 
østeuropæiske lande, hurtigt forlod 
Italien, hvilket ydereligere fremskyn-
dede kollapset i ældreplejesystemet 
(21).

I USA er mindst 42 % af alle CO-
VID-19-relaterede dødsfald en del af 
de 0,6 % af befolkningen, der bor på 
plejehjem. Især plejehjem har brug 
for en passende beskyttelse og dra-
ger ikke fordel af en generel nedluk-
ning af samfundet (22).

Eksempel: dødsrate pr. Aldersgruppe i Massachusetts, USA (14)



Derudover er det ofte uklart, om en 
ældre virkelig er død af COVID-19 el-
ler af uger fulde af stress og streng 
isolering (3). På engelske plejehjem 
er kun 10.000 ud af 30.000 ekstra 
dødsfald officielt registreret som 
forårsaget af COVID-19 (19).

Bare i april døde 10.000 ekstra de-
menspatienter i England og Wales, 
uden at være inficeret med Corona, 
men på grund af at være isoleret i 
flere uger (23). I mellemtiden har 
forskellige lande krævet eller indledt 
undersøgelser vedrørende situatio-
nen i plejehjem (19).

Hospitalernes rolle

Den anden nøglefaktor med hensyn 
til infektioner og dødsfald udover 
plejehjem er hospitalerne selv. Et 
casestudie i Wuhan viste allerede, at 
ca. 41 % af de indlagte patienter var 
blevet inficeret med Covid-19 på ho-
spitalet (24).

I Norditalien, Spanien, England og 
andre hårdt ramte regioner spillede 
infektionen på hospitaler også en 
afgørende rolle, dvs. hospitalerne 
blev selve hovedstedet for smitten 
af Covid-19 til allerede svagelige 

Dødsfald på plejehjem, absolutte og relative (LTCCovid) (15).

mennesker (såkaldt nosocomial in-
fektion) (25) - et problem, som blev 
observeret under SARS-udbruddet 
allerede i 2003 (26).

Ifølge den viden vi har i dag, havde 
de lande, der var i stand til at for-
hindre udbrud af infektioner på ple-
jehjem og hospitaler, relativt få 
dødsfald. I modsætning hertil spille-
de den generelle nedlukning ingen 
eller en kontraproduktiv rolle (se 
nedenfor).

Det vides i dag, at almindelige coro-
navirus (forkølelsesvirus) også kan 
være farligt for mennesker på pleje-
hjem. Stanford-professor John Ioan-
nidis påpegede allerede i midten af   
marts, at corona-vira når en døde-
lighed op til 8 %.

Det kliniske billede  
af Covid-19

I maj præsenterede den velkendte 
Hamburgs retsmedicinske forsker 
professor Klaus Püschel sit verdens-
omspændende førstestudie (en-
gelsk) på de første 12 af 190 detalje-
rede Corona obduktioner på en 
pressekonference (tysk) (27,28).

Professor Püschel understregede 
igen, at Covid-19 “ikke er så truende 
som først mistænkt”. Faren var ble-
vet “påvirket alt for meget af medie-
billeder”. Medierne havde fokuseret 
på alvorlige individuelle sager og 

havde bragt panik med “helt forker-
te meddelelser”. Covid-19 er ikke en 
“dræbervirus”, og opfordringen til 
ny medicin eller vacciner er “præget 
af frygt”.

Den faktiske dødsårsag i de under-
søgte tilfælde var lungebetændelse, 
men i ca. 50 % af tilfældene var også 
venøs trombose i benene til stede, 
hvilket kan føre til dødelig lungeem-
boli. I nogle tilfælde var nyrerne og 
hjertemuskulaturen også påvirket. 
Professor Püschel anbefaler derfor, 
at give forebyggende blodfortyn-
dende medicin i tilfælde af alvorlig 
COVID sygdom.

Hvad angår tromboser og lungeem-
bolier, understregede professor 
Püschel - som andre eksperter har 
gjort før - at en “nedlukning” med 
karantæne derhjemme er “den nøj-
agtig forkerte foranstaltning”, da 
manglen på motion desuden frem-
mer tromboser. Amerikanske spe-
cialister har også advaret om denne 
risiko, efter der opstod uventede 
tromboser, selv hos personer, der 
var COVID-negative (29-32).

På skift fortolkede mange medier 
obduktionsfundene og omtalte Co-
vid-19 som en farlig “flerorganssyg-
dom”, som angiveligt fører til trom-
boser og lungeembolier, i 
modsætning til influenza. Dette er 
ganske vist forkert: Det har været 
kendt i 50 år, at selv alvorlig influen-
za i høj grad øger risikoen for trom-
boser og embolier og kan påvirke 



hjertemuskulaturen og andre orga-
ner. Selv anbefalingen om forebyg-
gende blodfortyndere ved svær in-
fluenza har været kendt i 50 år 
(33-36).

Børn og skoler

I mellemtiden har adskillige under-
søgelser vist, at børn næppe nogen-
sinde bliver syge af Covid19 og ikke 
eller næppe nogensinde overfører 
virussen(37), som allerede var kendt 
fra SARS-udbruddet i 2003 (38). Der 
var derfor på intet tidspunkt en me-
dicinsk grund til nedlukning af sko-
ler (39).

I overensstemmelse hermed regi-
strerede alle de lande, der åbnede 
deres skoler i maj, ikke en stigning i 
infektionssager (40,41). Lande som 
Sverige, der aldrig lukkede deres 
folkeskoler, havde heller ingen pro-
blemer med dette.

En undersøgelse af den tyske viro-
log Christian Drosten hævdede, at 
risikoen for infektion hos børn er 
sammenlignelig med voksne og sko-
ler bør derfor forblive lukket. Flere 
forskere fandt imidlertid metodolo-
giske fejl i undersøgelsen. Drosten 
trak derefter henstillingen om skole-
lukninger tilbage (42).

På nogle skoler, for eksempel i 
Frankrig og Israel, er der alligevel 
påstået “corona udbrud” (43). Imid-

lertid er dette sandsynligvis trans-
missioner fra lærere til elever, der til 
deres bedrøvelse regelmæssigt te-
stes, selvom de næppe viser symp-
tomer og selv næppe eller slet ikke 
er smitsomme.

Om Kawasaki sygdom kritiserede 
det britiske Kawasaki Disease Foun-
dation igen den tvivlsomme og 
uhyggelige mediedækning (44). Der 
har faktisk ikke været nogen signifi-
kant stigning i Kawasaki-sager og in-
tet beviset link til Covid-19. Generel-
le inflammatoriske reaktioner hos 
individuelle børn kendes også fra 
andre virusinfektioner, men antallet 
af hidtil rapporterede tilfælde er 
ekstremt lavt.

Tyske medicinske foreninger offent-
liggjorde også et “alt er godt” signal: 
Covid-19 er ubetydelig eller meget 
mild hos næsten alle børn. Skoler 
og daginstitutioner bør derfor åb-
nes øjeblikkeligt og uden begræns-
ninger, dvs. små grupper, afstands-
regler eller masker er ikke 
nødvendige (45).

School children in France who have to play in 
squares on the ground (46).

Effektiviteten af 
   ansigtsmasker

Uanset den allerede relativt lave dø-
delighed af Covid19 i den generelle 
befolkning (se ovenfor) er der stadig 
ingen videnskabelige beviser for ef-
fektiviteten af brugen af   masker hos 
sunde og symptomfrie mennesker i 
hverdagen (47).

En landsdækkende undersøgelse fra 
University of East Anglia konklude-
rede, at det ikke var nogen fordel at 
gøre masker obligatoriske, og at 
masker til gengæld kan øge risikoen 
for infektion (48).

To amerikanske professorer og eks-
perter inden for åndedræts- og in-
fektion beskyttelse fra University of 
Illinois forklarer i et essay, at an-
sigtsmasker ikke har nogen effekt i 
hverdagen, hverken som selvbeskyt-
telse eller til at beskytte tredjeparter 
(såkaldt kildekontrol). De udbredte 
masker ville heller ikke have forhin-
dret udbruddet i den kinesiske by 
Wuhan (49).

En undersøgelse, der blev offentlig-
gjort i april 2020 i tidsskriftet Annals 
of Internal Medicine, konkluderede, 
at hverken stofmasker eller kirurgi-
ske masker kunne forhindre spred-
ning af Covid19-virussen ved hoste 
(50).

En artikel i New England Journal of 
Medicine i maj 2020 konkluderede 
også, at ansigtsmasker tilbyder rin-

ge eller ingen beskyttelse i hverda-
gen. Opfordringen til obligatoriske 
masker er en “irrationel frygtrefleks” 
(51).

Et metastudie i maj 2020 af influen-
zapandemier, der blev offentliggjort 
af US CDC, fandt også, at ansigtsma-
sker var ineffektive (52).

I Østrig ophæves forpligtelsen til at 
bære masker i detailhandelen og ca-
tering igen fra midten af   juni og 
frem (53). I Sverige blev der aldrig 
indført en forpligtelse til at bruge 
ansigtsmaske, da den “ikke giver no-
gen yderligere beskyttelse for be-
folkningen”, som sundhedsmyndig-
hederne udtalte (54).

Talrige politikere, mediefolk og poli-
tifolk er allerede blevet opdaget i at 
tage deres ansigtsmasker på foran 
en skare af mennesker, specielt for 
tv-kameraerne, for straks tage dem 
af igen, da de troede, at der ikke 
længere var nogen filmoptagelse 
(55-57).

Der har været tilfælde af brutal poli-
tivold, fordi en person “ikke havde 
sin maske ordentligt på”. I andre til-
fælde fik personer med handicap, 
som er medicinsk certificeret som; 
ikke i stand til eller forpligtet til at 
bære maske, nægtet adgang til ind-
købscentre (58,59).

I konflikt med al dette bevismateria-
le udbreder en gruppe kaldet 
“masks4all”, grundlagt af en ung le-



der af World Economic Forum (WEF) 
Davos, en verdensomspændende 
forpligtelse til at bære masker (60). 
Det ser ud til, at forskellige regerin-
ger og WHO reagerer på dette (61).

I denne sammenhæng mistænker 
kritikere, at maskerne er mere tilbø-
jelige til at udføre en psykologisk el-
ler politisk funktion (“mundkurv” el-
ler “synligt tegn på lydighed”), og 
hvis de bæres ofte, kan det muligvis 
føre til yderligere sundhedsmæssige 
problemer (62).

Om virussens oprindelse

I midten af   marts argumenterede 
nogle forskere i et brev til tidsskrif-
tet Nature Medicine, at Covid19-vi-
russen måtte være af naturlig oprin-
delse og ikke kunne komme “fra et 
laboratorium”. De citerede virus-
sens struktur og det faktum, at bin-
dingen til den humane ACE2-cellere-
ceptor ikke svarer til det teoretiske 
maksimum (63).

I mellemtiden har adskillige aner-
kendte virologer imidlertid modsat 
sig denne argumentation (64,65). En 
kunstig oprindelse i forbindelse 
med virologisk funktionel forskning 
er “mindst lige så plausibel” som en 
naturlig oprindelse (66). Faktisk har 
intensiv forskning på sådanne Coro-
na-virusser foregået i næsten 20 år 
(SARS-udbruddet i 2003) i flere labo-
ratorier (67).

Argumenter til fordel for en kunstig 
oprindelse inkluderer, at bindingen 
til den humane ACE2-cellereceptor 
er meget stærkere end i alle almin-
delige dyr, og at intet hidtil har kun-
net identificeres med direkte oprin-
delse. Derudover indeholdt virussen 
nogle iøjefaldende gensekvenser, 
der kunne have været kunstigt ind-
sat (68,69).
 
Den første teori om dyremarkedet i 
Wuhan er siden blevet afvist, da in-
gen af   dyrene der blev testet posi-
tivt, og en tredjedel af de allerførste 
patienter, ingen forbindelse havde 
til dyremarkedet. Dyremarkedet ses 
nu som et sekundært smittested 
(70).

Man ved, at det virologiske labora-
torium i Wuhan i samarbejde med 
USA og Frankrig har foretaget forsk-
ning på Corona-vira, herunder pro-
duktion af “potentielt pandemiske 
patogener” (PPP), som er særligt let 
overførte og / eller særlig farlige. 
Derudover er der allerede sket flere 
laboratorieulykker med frigivelse af 
vira i Kina og i USA (71).

Den uvildige observatør må derfor 
fortsat overveje flere realistiske mu-
ligheder: En naturlig oprindelse af 
virussen (som antaget for SARS 
2003), en laboratorieulykke i forbin-
delse med funktionel forskning (for-
modentlig i Wuhan) eller endda en 
bevidst frigivelse af en geopolitisk 
interesseret aktør i øst eller vest 
(72).

Ikke desto mindre er Covid19-virus-
sen ikke et “biovåben” i klassisk for-
stand: Virussen overføres let, men 
er ikke særlig farlig for den generel-
le befolkning. Dyreforsøg har vist, at 
der kan produceres betydeligt mere 
dødbringende coronavirus (73).

Vaccination mod Covid-19

Adskillige eksperter har allerede på-
peget, at en tvungen vaccine mod 
den nye coronavirus ikke er nødven-
dig eller nyttig på grund af den ge-
nerelle lave dødelighed (se ovenfor) 
og den allerede faldende spredning. 
Beskyttelsen af   risikogrupper, især 
på plejehjem, kunne være meget 
mere målrettet (74-78).

Nogle eksperter, såsom den schwei-
ziske infektionsmediciner Dr. Pietro 
Vernazza, har også påpeget, at erfa-
ringerne har vist, at højrisikogrup-
pen drager mindst fordel af en vac-
cination, fordi deres immunsystem 
ikke længere reagerer tilstrækkeligt 
på vaccinen (79).

Forskellige eksperter har også påpe-
get de betydelige sundhedsrisici ved 
en tvungen vaccination. Faktisk før-
te vaccinationen mod den såkaldte 
“svineinfluenza” fra 2009/2010 for 
eksempel til en undertiden alvorlig 
neurologisk skade, især hos børn, 
og med millionvis af erstatningskrav 
som følge heraf (74, 80, 265).

Ikke desto mindre er der allerede 
indsamlet flere milliarder dollars fra 
private og offentlige midler til udvik-
ling af en vaccine. Et “immunitets-
kort” til arbejde - og rejsetilladelse 
diskuteres stadig. I modsætning til 
de fleste mediebilleder har de to fø-
rende vaccineprojekter i nogle til-
fælde ført til alvorlige komplikatio-
ner (80, 74, 81).

Hvad angår vaccinen fra University 
of Oxford, blev alle seks rhesusaber 
syge af Covid19 i dyreforsøg til trods 
for at de var vaccinerede og var lige 
så smitsomme som de uvaccinerede 
aber (82). Ikke desto mindre fortsat-
te vaccinen i testfasen med menne-
sker. Projektlederen forklarede imid-
lertid, at corona-virussen allerede 
var blevet så sjælden i befolkningen, 
at det var usandsynligt at det kliniske 
forsøg ville give et resultat (83).

I tilfælde af Modernas nye RNA-vac-
cine, som usædvanligt blev testet di-
rekte på mennesker, havde 20 % af 
deltagerne i højdosisgruppen en “al-
vorlig bivirkning”, skønt Moderna 
kun lod meget sunde mennesker 
deltage i forsøget (84,85).

En af Moderna-deltagerne blev der-
efter præsenteret og interviewet 
som en “helt” af CNN. Det blev dog 
aftalt ikke at nævne, at deltageren 
besvimede efter vaccinationen og 
blev ”så syg som aldrig før i sit liv” 
(86). Flere eksperter kritiserede og-
så, at Moderna ikke havde afsløret 
de kliniske data tilstrækkeligt (87).



Lederen af   det amerikanske “pro-
gram for hurtig udvikling af en coro-
na-vaccine”, var tidligere selv direk-
tør i Moderna. Præsident Trump 
meddelte også, at vaccinen muligvis 
kunne distribueres landsdækkende 
med det amerikanske militær. Nogle 
lande, såsom Danmark, har allerede 
skabt det juridiske grundlag for obli-
gatorisk vaccination af hele befolk-
ningen. Også i Tyskland har forskel-
lige politikere udtalt sig for 
obligatorisk vaccination (88-91).

Tilhængere af obligatorisk vaccinati-
on, såsom præsidenten for World 
Medical Association, Frank Montgo-
mery, hævder, at befolkningen skal 

vaccineres for at beskytte dem, der 
af sundhedsmæssige årsager ikke 
kan vaccineres (92). I betragtning 
af den relativt lave dødelighed ved 
Covid19 og dens allerede meget 
udbredte anvendelse, synes dette 
argument meget tvivlsomt. Derud-
over er der de alvorlige vaccine risi-
ci, der er beskrevet ovenfor (1).

Ikke desto mindre forklarede che-
fen for den største europæiske bil-
letportal Eventim, at der muligvis 
kun var “begivenheder igen, når 
der findes en vaccine eller en til-
svarende medicin klar - vi bliver 
nødt til at vente et stykke tid læn-
gere” (93).

Ledere på det globale vaccinemøde den 4. juni 2020 (GAVI)(94)

Medicin mod Covid-19

Situationen med hensyn til nyttige 
lægemidler mod alvorlige tilfælde af 
Covid19 er fortsat meget uklar. Der 
er kun enighed om, at blodfortynde-
re er nyttige til at forebygge livstru-
ende trombose og blodpropper(-
som ved alvorlig influenza) (95).

Malaria-medikamentet hydroxycho-
loroquine (HCQ) har været genstand 
for ophedet debat i måneder. I slut-
ningen af   maj offentliggjorde det vi-
denskabelige tidsskrift Lancet en 
undersøgelse, der viser at HCQ fø-
rer til en stigning i hjerteproblemer. 
WHO stoppede derefter alle sine 
HCQ-undersøgelser. Kort efter blev 
det imidlertid kendt, at Lancet-un-
dersøgelsen var baseret på et mani-
puleret datasæt (96).

Lancet-undersøgelsen og en anden 
undersøgelse i New England Journal 
of Medicine (NEJM) måtte trækkes 
tilbage, hvilket er en af   de største 
medicinske skandaler i de senere 
år. Årsagen til den manipulerede 
undersøgelse er ikke klar, men ho-
vedforfatteren ser ud til at være in-
volveret i en undersøgelse af det 
konkurrerende lægemiddel Remde-
sivir på samme tid (97,98).
Brug af Remdesivir af det farmaceu-
tiske firma Gilead kom under pres, 
efter at en førsteundersøgelse viste, 
at lægemidlet ikke kunne reducere 
dødsrisikoen. Imidlertid ignorerede 

mange medier dette og rapportere-
de stadig positivt om stoffet (99).

En tidligere fransk sundhedsmini-
ster afslørede i et interview, at re-
daktionerne for Lancet og NEJM i en 
fortrolig diskussion har erklæret, at 
lægemiddelvirksomhedernes pres 
og indflydelse var blevet så stort, at 
man ikke længere kunne tale om vi-
denskab. Begge redaktører siges 
endda at have talt om en “kriminel” 
tilgang (100).

Forskellige hospitaler bruger eller 
studerer HCQ hos Covid19-patien-
ter, nogle gange i kombination med 
zink, vitaminer eller andre lægemid-
ler (101). Det er imidlertid kendt, at 
HCQ kan føre til fatale komplikatio-
ner i den metaboliske særegenhed 
ved favisme, der forekommer især 
hos mennesker fra Afrika og Middel-
havsområdet (102).

Desværre kan det antages, at for-
kert eller overdreven aggressiv me-
dicinering med HCQ, steroider, anti-
biotika og antivirale midler samt 
invasiv ventilation under corona-
pandemien har ført til adskillige 
yderligere og undgåelige dødsfald 
(103,104).

Ekspertudtalelser  
(udvælgelse)

• En seniorlæge for intensivmedi-
cin ved University Hospital of 



Zurich, som selv plejede kritiske 
Covid-19-patienter, kritiserede i 
en opsigtsvækkende video det 
“skræmmebillede” som er knyt-
tet til sygdommen. For langt de 
fleste mennesker er der ingen 
betydelig risiko for at dø, tallene 
er sammenlignelige med tidlige-
re influenzabølger. Risikogrup-
per kunne beskyttes specifikt, 
mens den generelle nedlukning 
kun forhindrede immunisering 
af den generelle befolkning.

• Derudover dør folk på grund af 
det foreskrevne medicinske un-
derudbud på andre områder. 
Den medicinske og sociale ska-
de har for længe opvejet forde-
lene. Selv de delvist obligatori-
ske ansigtsmasker for 
skolebørn giver “ingen medi-
cinsk mening eller fordele” og 
lægger en stor byrde på børne-
ne. Den “daglige optælling” af 
sagerne er meningsløse og 
spreder kun frygt. De kontra-
produktive foranstaltninger skal 
stoppes hurtigt. Schweiziske 
medier forsøgte at lægge pres 
på University Hospital Zürich ef-
ter den udbredte distribution af 
videoen (75). Den originale vi-
deo er siden blevet fjernet af 
lægen.

• Den schweiziske overlæge i in-
fektionsmediciner Dr. Pietro 
Vernazza, forklarer ved brug af 
aktuelle casestudier som ek-
sempler, at febermålinger og 

kontakt-sporing ikke er nyttige 
på grund af de ofte symptomfri 
kurser og let overføring af Co-
vid19 (106).

• Den kendte schweiziske im-
munolog Dr. Beda Stadler for-
klarer i en artikel, at Covid19 er 
en “meget selektiv sygdom”, og 
at kun meget få mennesker er i 
reel risiko (107). Medierne har 
på den anden side koncentreret 
sig om de få atypiske individuel-
le tilfælde, der findes for hver 
sygdom. Mange forskere har fo-
kuseret for meget på deres mo-
deller og for lidt på virkelighe-
den. Den planlagte 
kontaktsporing var medicinsk 
“meningsløs” og spredte “for 
det meste panik” (108).

• Den britiske overlæge Dr. Chris 
Witty forklarede i et foredrag, at 
Covid19 ikke udgør nogen fare 
“for størstedelen af   befolknin-
gen”. De fleste mennesker lider 
ikke under det eller kun mildt, 
og selv de, der er meget syge, 
har en god chance for bedring 
(109).

• Stanford-professor og nobel-
prisvinderen i kemi Michael Le-
vitt forklarer i en ny artikel, at 
nedlukninger ikke reddede liv, 
men i stedet koster mange liv. 
En “panikvirus” har spredt sig 
blandt politikere over hele ver-
den (110).

• Professor Karel Sikora fra Uni-
versity of Buckingham argu-
menterer i et interview, at frygt 
i sidste ende vil dræbe “mange 
flere mennesker end virussen”, 
inklusive ubehandlede hjerte- 
og kræftpatienter. Skoler bør 
åbnes hurtigt, og masker skal 
forblive en individuel beslut-
ning, da deres nytte ikke er be-
vist. Man skal vende tilbage til 
en “gammel normal” og ikke en 
“ny normal”. (Bemærk: Videoen 
med professor Sikora blev mid-
lertidigt slettet fra YouTube og 
blev først åbnet igen efter pro-
tester) (111).

• Den tidligere israelske sund-
hedsminister, professor Yoram 
Lass, finder nedlukningsforan-
staltningerne “fuldstændig ufor-
holdsmæssige” og mener de er 
en akut trussel mod hundreder 
af millioner mennesker over he-
le verden. Covid19 var sammen-
lignelig med en influenzaepide-
mi og ville aldrig have 
retfærdiggjort en sådan politisk 
ødelæggelse af levebrød. Folk 
var blevet truet og “hjerneva-
sket” (112).

• Oxford-professor i epidemiolo-
gi, Sunetra Gupta, hævder i en 
nylig samtale, at dødeligheden 
af   Covid19 sandsynligvis vil væ-
re under 0,1 %, og at mange 
mennesker allerede er kommet 
i kontakt med virussen uden at 
danne antistoffer (7).

• En medarbejder i det tyske in-
denrigsministerium, der var an-
svarlig for katastrofekontrol, 
skrev sammen med eksterne 
eksperter en ca. 100-siders ana-
lyse om corona-krisestyring, 
som blev lækket til pressen i be-
gyndelsen af   maj og provokere-
de kraftige reaktioner (113,114). 
I analysedokumentet beskrives 
Covid-19 som en “global falsk 
alarm”, og for den generelle be-
folkning “var der sandsynligvis 
på intet tidspunkt en fare ud 
over det normale niveau”. Sik-
kerhedsskader forårsaget af 
nedlukningen er nu væsentligt 
højere end den bemærkelses-
værdige fordel og overstiger 
langt risikopotentialet for coro-
navirus. Alene i marts og april, 
for eksempel, blev over en milli-
on operationer i Tyskland ikke 
gennemført. Derudover var da-
taene leveret af RKI “ikke anven-
delige” som grundlag for beslut-
ningstagning. Tjenestemanden 
blev efterfølgende fritaget for 
tjeneste og er nu blevet bort-
vist, fordi han havde produceret 
papiret “uden tilladelse”.

• En gruppe ledet af professor 
Sucharit Bhakdi har grundlagt 
den medicinske og videnskabe-
lige sammenslutning for sund-
hed, frihed og demokrati 
(MWGFD) (115), som allerede er 
forbundet af over 16.000 til-
hængere. I begyndelsen af   juni 
offentliggjorde gruppen en ap-



pel til den føderale regering og 
alle statslige regeringer om øje-
blikkeligt og fuldstændigt at op-
hæve de pålagte corona-foran-
staltninger(116) (video af 
initiativet) (117). Professor 
Bhakdis bog, “Corona - falsk 
alarm?”, Som vil blive offentlig-
gjort i slutningen af   juni, er alle-
rede en Amazon-bestseller sim-
pelthen på grund af 
forhåndsordrer (118).

• Rubicon: 250 verdensomspæn-
dende ekspertstemmer mod 
Corona dogmer (119).

Succeshistorier

Sverige: Sverige havde ikke en ned-
lukning, obligatoriske masker eller 
lukninger af skoler, men baserede 
sig hovedsageligt på befolkningens 
selvansvar og samarbejde. Denne 
tilgang fungerede godt, og Sverige 
oplevede kun lav dødelighed i den 
almindelige befolkning under en 
stærk sæsonbestemt influenzaepi-
demi (120).

Ikke desto mindre var den samlede 
dødelighed betydeligt højere end i 
nabolandene i Skandinavien eller 
Tyskland og er sammenlignelig med 
den i England. Den ofte skjulte 
grund til dette er, at omkring tre 
fjerdedele af svenske dødsfald fore-
kom i plejehjem og plejeboliger. Me-
dianalderen for svenske dødsfald er 

sandsynligvis den højeste i verden - 
over 86 år (17).

Den svenske regering har undskyldt 
for utilstrækkelig beskyttelse af ple-
jepatienter og har annonceret en 
undersøgelse. Mange medier for-
søgte at fremstille dette som en på-
stået “fiasko i strategien ingen- ned-
lukning”, selvom plejehjem har brug 
for målrettet beskyttelse og ikke 
drager fordel af en social nedluk-
ning (121).

I øvrigt var den samlede dødelighed 
i Sverige lavere end under de stær-
ke sæsonbetonede influenzaepide-
mier gennem de sidste tredive år 
(122). Derudover bør Sverige nu 
drage fordel af en meget høj natur-
lig immunitet, især i betragtning af 
de seneste immunologiske undersø-
gelser af det aktuelle antistofforsøg 
(se ovenfor).

Florida: Florida indførte kun mini-
male begrænsninger og ingen gene-
rel lukning på trods af mange ældre. 
Selv de populære strande blev åb-
net tidligt, hvilket blev stærkt kritise-
ret af mange amerikanske medier. 
Ikke desto mindre scorede Florida 
meget godt sammenlignet med an-
dre stater og kunne omsider tælle 
ca. 2300 dødsfald i en stat med 21 
millioner indbyggere, hvilket svarer 
til Tysklands dødelighed (123).

Guvernøren forklarede i et inter-
view, at i modsætning til mediebe-
retninger gjorde tallene fra Sydko-

rea og Italien det på et tidligt 
tidspunkt klart, at Covid19 kun var 
farlig for en meget lille risikogruppe 
og at der derfor blev givet den bedst 
mulige beskyttelse af plejehjem 
(124). Plejehjem var endnu vigtigere 
med hensyn til forebyggelse end kli-
nikkerne selv, og denne strategi 
havde vist det værd. I slutningen af   
maj meddelte guvernøren, at som-
merlejre og ungdomsaktiviteter 
kunne udføres uden begrænsninger 
(125).

Japan: Japan registrerede nogle af 
de første tilfælde af Covid19 uden 
for Kina, men indførte ikke en ned-
lukning. I slutningen af   marts spurg-
te Japan Times: “Hvor er coronavi-
rus-eksplosionen?” (126) Bloomberg 
rapporterer nu, at dette ikke er sket 
til dato: der var ingen bevægelses-
begrænsninger, restauranter og fri-
sører forblev åbne, der var ingen 
“sporingsapps” og ingen massetest 
af den generelle befolkning (127). 
Ikke desto mindre - eller måske på 
grund af dette - har Japan nu langt 
den laveste dødsrate sammenlignet 
med G7-industrialiserede lande.

Det argumenteres undertiden for, 
at åndedrætsværn har været afgø-
rende for Japans succes. Men ånde-
drætsværn er frivillige i Japan og 
stoppede ikke udbruddet i den kine-
siske by Wuhan, mens Sverige, Flori-
da og andre vellykkede regioner ik-
ke brugte masker i befolkningen 
generelt.

Hviderusland: Af alle de industriali-
serede nationer har Hviderusland 
sandsynligvis indført de mindste re-
striktioner og endda afholdt større 
begivenheder såsom 75-års jubilæ-
um for afslutningen af   anden ver-
denskrig (128). Ikke desto mindre, 
selv efter mere end tre måneder, 
tæller Hviderusland officielt mindre 
end 300 Covid19 dødsfald (129). 
Langtidspræsident Lukashenko, der 
gentagne gange havde beskrevet 
Corona som en “psykose”, erklære-
de i midten af   maj, at hovedstaden 
Minsk allerede havde passeret sit 
højdepunkt (130). Beslutningen om 
at behandle Covid19-sager som nor-
mal lungebetændelse var den rigti-
ge, sagde han. Hvorvidt de hvide-
russiske tal virkelig er korrekte, vil 
dog i sidste ende kun vises ud fra 
statistikken over den totale dødelig-
hed.

Yderligere nyheder

• Smitteveje: En ny rapport fra 
den amerikanske sundheds-
myndighed CDC konkluderer, at 
virussen hovedsagelig overføres 
gennem direkte menneskelig 
kontakt og “ikke kan spredes let 
på overflader (131). Den tyske 
virolog Hendrik Streeck var alle-
rede i stand til at bevise, at den 
nye coronavirus ikke spredes, 
eller næppe nogensinde spre-
des via genstande og aerosoler, 
der flyder i luften (132).



• Afstandsregler: Island erklære-
de afstandsreglerne valgfri i 
slutningen af   maj, og barer og 
klubber blev åbnet igen (133). 
Schweiz konverterede afstands-
reglerne til en frivillig henstilling 
(134). En Cochrane-undersøgel-
se fra 2011 viste allerede, at der 
hidtil ikke er meget bevis for ef-
fektiviteten af foranstaltninger-
ne om   “social afstand” (135).

• Operationer: I henhold til en ar-
tikel i British Journal of Surgery 
blev omkring 28 millioner ope-
rationer aflyst eller udsat over 
hele verden i løbet af 12 uger 
på grund af corona-foranstalt-
ninger, herunder mange 
kræftoperationer (136).

• Levetid: En evaluering af fire 
amerikanske professorer kon-
kluderer, at nedlukningen i USA 
vil koste omkring dobbelt så 
mange leveår som Covid-19 og 
derfor også fra et medicinsk 
synspunkt var en meget kontra-
produktiv foranstaltning (137).

• Formidling af coronavirus: En 
ny undersøgelse offentliggjort i 
Journal of Infectious Diseases 
viser, at corona-vira forekom-
mer “kraftigt sæsonmæssigt” 
mellem december og april / maj 
(138).

• Virustest: En tysk matematiker 
forklarer, at selv med forholds-
vis nøjagtige PCR-test, består de 

lave resterende infektionsrater i 
mange lande stort set af falske 
positiver, hvilket får pandemien 
til at virke uendelig (139). 

• “Anden bølge”: Undersøgelser 
af en “anden bølge” er underti-
den baseret på fuldstændigt 
urealistiske antagelser, såsom 
en konstant risiko for infektion 
og død i alle aldersgrupper. Ikke 
desto mindre viser eksemplet 
med Hong Kong influenza fra 
1968, at den globale spredning 
af pandemier kan strække sig 
over flere sæsoner (140).

• Italien: I Milano havde næsten 5 
% af befolkningen allerede anti-
stoffer mod Covid19 i midten af   
februar, dvs. allerede inden epi-
demiens udbrud. Dette indike-
rer igen, at virussen cirkulerede 
i Europa tidligere end hidtil an-
taget (141).

• Arbejdsløshed: Det Internatio-
nale Arbejdskontor (ILO) anslår, 
at halvdelen af   verdens arbejds-
tagere eller 1,6 milliarder men-
nesker er i akut risiko for at mi-
ste deres levebrød som følge af 
de politiske corona-foranstalt-
ninger (142).

• Faktakontrol: 13 vildledende og 
falske påstande om koronaepi-
demien (143)

• Anmeldelse: Hvorfor det ameri-
kanske liv gik som normalt un-

der drabspandemien i 1969 
(144)

• Anmeldelse: ‘Den store pande-
mi fra 1957’ - Og hvorfor ingen 
husker det (145)

Mediernes rolle

De fleste traditionelle medier, som 
næsten alle er integreret i geopoliti-
ske netværk, spreder massiv frygt-
propaganda i Corona-perioden, som 
normalt er kendt i forbindelse med 
angrebsskrige eller påståede terror-
angreb (143, 146-148) .

Risikoen for den generelle befolk-
ning var stærkt overdrevet, regerin-
gens politikere blev der næppe sat 
spørgsmålstegn ved, situationen på 
hospitaler blev dramatiseret, mani-
pulerende billeder blev brugt, kam-
pagner blev iscenesat, og demon-
stranter blev systematisk bekæmpet 
som “idioter” (149-152, 128).

Nogle konservative medier kritisere-
de de økonomisk skadelige nedluk-
ningsforanstaltninger. Men det vir-
kelige spørgsmål vil være, om de 
også vil kritisere de nu planlagte 
overvågningsforanstaltninger så-
som den generelle sociale kon-
taktsporing.

De fleste uafhængige medier indså 
før eller siden, at risikoen for coro-
navirus var overdrevet og politisk 

instrumentaliseret. Kun et par uaf-
hængige medier var ikke klar over 
dette, måske fordi de manglede den 
medicinske baggrundsviden (153).

Nogle analytikere sammenlignede 
Covid-19 med en psykologisk opera-
tion, der bruger frygt for virussen til 
at skabe politisk og social foran-
dring (154).

Amerikanske platforme som Goog-
le, YouTube, Facebook og Twitter 
gennemførte en omfattende censur 
af corona-spørgsmål og slettede kri-
tiske synspunkter endda fra læger 
eller begrænsede deres formidling, 
som det længe har været tilfældet 
med geopolitiske spørgsmål (155).

Imidlertid har moderne mediebru-
gere haft muligheden for at bruge 
manipulationsfrie søgemaskiner, så-
som DuckDuckGo og uafhængige vi-
deoplatforme som Bitchute, samt 
generelt at bruge en annoncerings- 
og sporingsblokerer på propagandi-
stiske mediesider.

The Landing AI Social Distancing Detector (156).



Politisk udvikling

Adskillige observatører har allerede 
påpeget, at “coronakrisen”, der 
overvejende er politisk fremkaldt, er 
eller kunne være instrumentaliseret 
til vidtrækkende sociale og økono-
miske ændringer.

NSA-whistleblower Edward Snow-
den advarede allerede i marts om, 
at regeringerne bruger den midlerti-
dige corona-krise som en lejlighed 
for - eller påskud til en permanent 
udvidelse af social overvågning og 
kontrol og skaber dermed en “arki-
tektur af undertrykkelse” (157).

Blandt de tiltag der i øjeblikket dis-
kuteres eller allerede er indført, er

1. introduktion af applikationer til 
sporing af kontakter i hele samfun-
det

2. oprettelse af enheder til håndhæ-
velse af forfølgelse og isolering af 
borgere

3. introduktion af digitale biometri-
ske Id-kort til kontrol og regulering 
af deltagelse i sociale og faglige akti-
viteter

4. den udvidede kontrol med rejse- 
og betalingstransaktioner (afskaffel-
se af kontanter).

5. oprettelse af retsgrundlag for ad-
gang til borgernes biologiske syste-
mer fra regeringer eller selskaber 

(gennem såkaldte “obligatoriske 
vaccinationer”).

Mere end 600 videnskabsfolk har 
advaret mod “hidtil uset overvåg-
ning af samfundet” gennem proble-
matiske apps til sporing af kontakt-
personer (158). I nogle lande 
udføres denne kontaktsporing alle-
rede direkte af den hemmelige tje-
neste (159). Overalt i verden er den 
civile befolkning allerede blevet 
overvåget af droner og undertiden 
udsat for massiv politivold (160).
I maj føjede Apple og Google en 
kontaktsporingsgrænseflade til ope-
rativsystemerne på tre milliarder 
mobiltelefoner, som nu kan bruges 
af de nationale myndigheder (161).
Dette til trods for, at en WHO-un-
dersøgelse af pandemisk influenza i 
2019 konkluderede, at kontaktspo-
ring ikke er medicinsk nyttig og “un-
der ingen omstændigheder anbefa-
les” (9). Faktisk er den 
epidemiologiske fordel ved sådanne 
apps meget tvivlsom.

Der argumenteres ofte for at spo-
ringsapps forbliver “frivillige” og “er i 
overensstemmelse med databeskyt-
telsesloven”. Ingen af   disse argu-
menter er imidlertid virkelig sande i 
praksis.

I flere lande er brugen af   applikatio-
nerne allerede generelt obligatori-
ske eller bruges til visse aktiviteter. I 
Indien kræver for eksempel forskel-
lige arbejdsgivere, administrationer, 
udlejere og transportfirmaer spo-

ringsappen (162). I Argentina skal al-
le, der er i det “offentlige rum”, akti-
vere kontaktsporing (163).

Tyske politikere har også allerede 
talt for at give app-brugere præfe-
rence, når de rejser eller besøger 
restauranter (164). Den israelske 
premierminister Netanyahu talte for 
hans del om brugen af   “sensorer” til 
at overvåge afstanden for børn 
(165).

I Singapore har færre mennesker 
end forventet installeret den “frivilli-
ge” app, hvorfor regeringen nu øn-
sker at gøre den obligatorisk i visse 
offentlige rum eller tjenester. I nog-
le parker overvåges afstandtagen 
også af robotter (166,167).

I Australien, bliver mennesker der 
ikke ønsker at bruge appen til kon-
taktsporing, tilsvinet af medierne 
som idioter og til fare og dermed 
sat under socialt pres (168).

Databeskyttelsen af   den påståede 
“decentraliserede” kontaktsporing 
er også problematisk. Den holland-
ske it-professor Jaap-Henk Hoep-
mann forklarede allerede i april, at 
selv decentrale løsninger angiveligt 
kan bruges meget let til overvågning 
(169).

Præsidenten for det tyske informa-
tikforening mistænkte også, baseret 
på introduktionens hastighed, at 
funktionerne i apparaterne “længe 
havde været derinde” og at kun en 

lille “finjustering” var påkrævet. Han 
ser app’erne som en “trojansk hest” 
(170).

Parallelt med introduktionen af   ap-
ps er mange lande begyndt at op-
rette specielle enheder til at spore 
kontakter og isolere borgerne.

I USA er der indført en milliard dol-
larseddel for at oprette et nationalt 
“Corona Testing and Tracing Corps” 
med op til 180.000 medlemmer 
(171, 172). Staterne New York og Ca-
lifornien er allerede i færd med at 
etablere “kontaktsporingshære” 
med op til 20.000 medlemmer i hver 
hær (173, 174). I Washington State 
skal National Guard være med i det-
te, og de, der ikke samarbejder “fri-
villigt”, kan blive tvunget til at gøre 
det (175).

Italien har også bebudet oprettelsen 
af   et korps på 60.000 frivillige (176), 
og Schweiz og andre lande er allere-
de begyndt at opbygge lignende en-
heder (177). I Tyskland har masse-
tests allerede fundet sted i hjem 
under truslen om polititvang (178).

Softwaren til den overordnede socia-
le kontaktsporing i USA, Storbritanni-
en og muligvis i andre europæiske 
lande leveres af det CIA-relaterede 
teknologiselskab Palantir fra den 
amerikanske milliardær Peter Thiel. I 
Israel bruges kontaktsporingssoft-
ware fra spionfirmaet NSO til at 
overvåge menneskerettighedsaktivi-
ster (179-181).



En whistleblower, der havde delta-
get i et træningsprogram for kon-
taktsporere i USA, beskrev det som 
“totalitært” og en “fare for samfun-
det” (182).

Alle disse forholdsregler træffes, 
skønt den epidemiologiske fordel er 
uklar, og WHO udtrykkeligt er imod 
kontaktsporing (9), som ellers ho-
vedsageligt bruges til alvorlige sek-
suelle sygdomme eller madforgift-
ning, der i modsætning til 
almindelige luftvejssygdomme, er 
lette at spore.

Ud over applikationer og specielle 
enheder til kontaktsporing er der 
stadig konkrete projekter eller pla-
ner for “immunitetskort”, som for 
eksempel skal befolkningens rejse- 
og arbejdsaktiviteter kunne kontrol-
leres (183). Faktisk har EU planlagt 
at indføre et såkaldt vaccinations-
pas siden 2018 (184).

Sådanne “vaccinationskort” er igen 
knyttet til et verdensomspændende 
“vaccinationsprogram”, som der og-
så i øjeblikket arbejdes på. For ek-
sempel opfordrede den amerikan-
ske milliardær og vaccineinvestor 
Bill Gates til en corona-vaccination 
for “syv milliarder mennesker” (185). 
AstraZeneca forbereder sig på at 
fremstille to milliarder doser af den 
stadig ikke-testede Oxford-vaccine 
(186).

I mellemtiden er der inden for den 
økonomiske sfære tegn på en digi-

talisering og centralisering til fordel 
for et par teknologiselskaber, lige-
som den amerikanske nationale sik-
kerhedskommission for kunstig in-
telligens (NSCAI), ledet af den 
tidligere Google-CEO Eric Schmidt, 
krævede i et strategidokument alle-
rede i 2019 for at holde trit med Ki-
na (187).

World Economic Forum (WEF) Da-
vos, der sammen med Gates Foun-
dation og Johns Hopkins University 
allerede var involveret i den vel-
kendte coronavirus-pandemiøvelse 
“Event 201” i oktober 2019, opfor-
drede til en global “Great Reset” i 
den henseende at forberede økono-
miske og sociale strukturer til det 
21. århundrede (188, 189).

I et åbent brev advarede adskillige 
kardinaler og biskopper fra den ka-
tolske kirke om, at der under på-
skud af en coronavirus, var udløst 
en verdensomspændende panik til 
at indføre uacceptable former for 
verdensomspændende overvågning 
og kontrol med befolkningen (190).

Ideen om, at en pandemi kan bru-
ges til at udvikle globale instrumen-
ter til overvågning og kontrol, er ik-
ke ny. Allerede i 2010 beskrev 
American Rockefeller Foundation et 
“co-stepping-scenarie” i et arbejds-
dokument om den fremtidige tek-
nologiske og sociale udvikling, hvor 
dagens udvikling blev forventet 
med overraskende præcision (191 
fra side 18).

Kreative bidrag

• Video: They Live - Coronavirus 
Edition (Trigger Happy Media) 
(192)

• Video: Out of Touch - Run for 
your life (Kevin James) (193)

• Video: What It’s Like to Believe 
Everything the Media Tells You 
(JP) (194)

• Video (EN): Coronavirus - The 
Masterplan (Björn Templ) (195)

• Video (DE/IT): Naples: Freedom 
has no price (MCC) (196)

B. LANDE OG REGIONER

Skandinavien

Danmark: I Danmark blev det kendt 
via lækkede e-mails, at sundheds-
myndigheden i marts, i modsætning 
til politiske repræsentationer, talte 
imod en nedlukning og skrev: “Den 
danske sundhedsmyndighed mener 
fortsat, at Covid-19 ikke kan beskri-
ves som en generelt farlig sygdom, 
da den hverken har et normalt al-
vorligt forløb eller en høj dødelig-
hed (11). Derudover er der ikke of-

fentliggjort en faktisk lavere 
reproduktionshastighed for at ret-
færdiggøre nedlukningen af   politi-
ske årsager. Det danske parlament 
har nu besluttet at have en ekspert-
kommission til at undersøge rege-
ringens politik.

Norge: Den norske premierminister 
indrømmede offentligt, at hun gik i 
panik i marts, og at de fleste af de 
nedlukningsforanstaltninger, der 
var blevet besluttet, sandsynligvis 
var unødvendige. Også i Norge blev 
det kendt, at selv før nedlukningen, 
faldt reproduktionshastigheden 
mod den stabile værdi af 1. I tilfæl-
de af en “second wave”, ville en me-
get mildere strategi uden en nedluk-
ning vælges (197).

Sverige: Trods et enormt internatio-
nalt pres kom Sverige igennem 
Corona-perioden uden en nedluk-
ning (se ovenfor): Den totale døde-
lighed var indenfor området af de 
tidligere stærke influenzabølger. 75 
% af dødsfaldene forekom på pleje-
hjem og plejeboliger, som regerin-
gen lancerede en undersøgelse fra 
(198). Internationale medier har for-
søgt at fremstille dette som en “fia-
sko i den svenske strategi”, hvilket 
ikke er korrekt, da plejehjem har 
brug for målrettet beskyttelse og ik-
ke drager fordel af en generel social 
nedlukning.

Skoler: Både Finland og Danmark 
observerede ikke en stigning i coro-
na-sager efter genåbningen af   deres 



skoler. Sverige holdt sine folkesko-
ler åbne (199).

Schweiz

Medicinske aspekter:

Efter cirka fire uger med relativ 
overdødelighed har Schweiz allere-
de været i en dødelighedstilstand 
under gennemsnittet siden midten 
af   maj. Den kumulative dødelighed 
siden begyndelsen af   året ligger i 
området for en normal influenzasæ-
son og langt under sæsonen med 
høj influenza i 2015 (se graf neden-
for). Cirka 50 % af dødsfaldene fore-
kom på plejehjem, som ikke drager 
fordel af en lockdown. Aldersmedia-
nen for dødsfaldene er omkring 84 
år, hvilket er endda lidt over den 
gennemsnitlige schweiziske leveal-
der (200).

I alt forekom 130 test-positive døds-
fald i kantonen Zürich. Mere end 
halvdelen af   disse (78) forekom på 
plejehjem. Igen forekom lidt over 
halvdelen af   disse dødsfald (40) på 
to plejehjem, som modtog Co-
vid19-patienter fra hospitaler til ind-
læggelse og som til dels ikke var i 
stand til at isolere tilstrækkeligt 
(201).

ETH Zürich har nu flere gange om-
formuleret sin undersøgelse, hvor 
det konkluderes at tilbagegangen i 
spredningen af   Covid19 allerede be-
gyndte før nedlukningen, for ikke 
længere at være i modstrid med 

Forbundsrådet (202). Men resultatet 
forbliver det samme: Nedlukningen 
var medicinsk unødvendig og socialt 
kontraproduktiv. Prognoserne fra 
myndigheder og universiteter var 
baseret på antagelser, der til dels 
var helt urealistiske (203, 266).

Forskere ved Federal Institute of Te-
chnology i Lausanne præsenterede 
en undersøgelse, hvor de advarede 
om risikoen for en “anden bølge”, 
der kunne overvælde Schweiz. Stu-
diets hovedforfatter, professor 
Jacques Fellay, er også medlem af 
Forbundsrådets Corona Task Force 
og talsmand for en corona-vaccine. 
En uafhængig analyse af denne un-
dersøgelse har imidlertid vist, at 
den er baseret på fuldstændig urea-
listiske antagelser og antager for ek-
sempel en konstant risiko for infek-
tion og død for alle aldersgrupper 
(204).

Den medicinske iværksætter Ste-
phan Rietiker fra Inside-Corona 
kommer til en ødelæggende konklu-
sion med hensyn til corona-ledelsen 
i Forbundsrådet. Forbundsrådet har 
stort set ignoreret konklusionerne 
fra sin egen pandemikommission og 
har truffet groteske forkerte beslut-
ninger med alvorlige konsekvenser 
for befolkningen og økonomien. En 
uegnet “indeslutningsstrategi” var 
blevet forfulgt i den naive tro på, at 
tiden, indtil en vaccine kunne “over-
vindes”. Den planlagte generelle 
“kontaktsporing” ville opsuge store 
mængder penge og i sidste ende 

“mislykkes fatalt”. Det er på tide at 
ophæve nødlovgivningen og holde 
beslutningstagere ansvarlige (205).

Medier:

Aargauer Zeitung rapporterede om 
det påståede første barn, der “døde 
af coronavirus”. Faktisk døde spæd-
barnet, der var blevet fløjet ind i en 
nødsituation fra Makedonien, af 
meningitis, ikke forårsaget af coro-
navirus (206, 207).

 I maj offentliggjorde NZZ en rap-
port, hvor den endnu en gang 
spredte den falske nyhed om, at 
Corona havde bragt kantonen Ticino 
“til randen af   katastrofe”. Der var 
faktisk heller ingen alvorlige proble-
mer uden for plejehjemmene i Tici-
no (208, 209).

SRF TV-chefredaktør Tristan Brenn 
forsvarede sig mod beskyldninger 
om, at SRF spredte propaganda om 
Corona. Kort efter henledte en rulle-
stol bundet deltager i en Corona-de-
monstration opmærksomheden på, 
hvordan han var blevet misbrugt af 
SRF for propaganda (210, 211).

Politiske aspekter:

I Schweiz har der været ugentlige 
corona og grundlæggende rettig-
heds demonstrationer i Bern, Zürich 
og andre byer siden april. I nogle til-
fælde opstod betydelig politivold, se 
“Corona undertrykkelse i Schweiz”. 
Deltagerne i disse demonstrationer 

blev mest fremstillet af statskon-
trollerede medier som forvirrede 
eller ekstremister (212).

Forbundsrådet planlægger at kon-
vertere de eksisterende nødord-
ninger til presserende føderal lov-
givning, hvilket der nu er lanceret 
en online afstemning imod (213).

I slutningen af   maj vedtog For-
bundsrådet et retsgrundlag for 
“Corona Tracing App”, som skal 
godkendes af parlamentet i som-
meren. Apple og Google har nu 
udstyret deres mobile operativsy-
stemer med en tilsvarende græn-
seflade. Brug af appen skal forbli-
ve “frivillig” (se ovenfor) (214).

kantonen Zürich og flere andre 
kantoner har allerede oprettet 
centre for den samlede kontak-
topsporing, der består af medar-
bejdere fra politiet og de offentli-
ge sundheds afdelinger, der skal 
kontakte potentielt “smittede” 
personer og anbringe dem i ka-
rantæne. Erfaringerne fra marts 
og april har vist, at centret ville 
blive nødt til at udvide betydeligt 
eller udliciteres i fremtiden (177).

En undersøgelse foretaget af Uni-
versity of Applied Sciences Win-
terthur ZHAW afslørede, at 40 % 
af den schweiziske befolkning 
frygter øget overvågning gennem 
“corona-apps”. Ikke desto mindre 
planlagde et flertal at bruge ap-
pen til kontaktsporing (215).



Den amerikanske milliardær og vac-
cineinvestor Bill Gates gav en dona-
tion på 900.000 dollars til det 
schweiziske agentur for terapeuti-
ske produkter Swissmedic i februar 
2020 til “projekter i Afrika” (216).

Schweiz vil støtte GAVI, den globale 
vaccinealliance, der er støttet af Bill 
Gates, med 30 millioner CHF til ud-
vikling af en corona-vaccine (217).

Den coronakritiske læge fra Aargau, 
som blev brutalt arresteret i april af 
en særlig politienhed og midlertidigt 
indlagt i psykiatrisk pleje, gjorde at 
det måtte udføres en ekstern admi-
nistrativ undersøgelse af hans sag, 
som regeringen nu har indledt. Det 
var allerede blevet kendt på for-
hånd, at i modsætning til politiets 
påstand, havde lægen hverken 
slægtninge eller myndigheder (218).

Kumulativ dødelighed sammenlignet med forventet værdi (2010-2020, BFS/Stotz) 

Tyskland og Østrig

I Tyskland og Østrig har der ikke væ-
ret nogen betydelig overdødelighed 
siden marts. Efter befolkning korri-
geret, viste Tyskland faktisk et lille 
fald i dødeligheden endda under 
gennemsnittet siden begyndelsen af   
året (219).

I Østrig, som i Danmark og England, 
blev det ved lækkede protokoller 
kendt, at nedlukningen var politisk 
motiveret, og at flertallet af sund-
hedseksperter var imod det. I disse 
mails anbefalede kansler Kurz alle-
rede i marts at opgive budskabet 
om en “meget farlig virus” , fordi vi-
russen allerede var udbredt og ikke 
farlig for størstedelen af   befolknin-
gen (220).

I Tyskland blev næsten en million 
operationer aflyst i slutningen af   
maj på grund af corona-nedluknin-
gen. Tyske onkologer advarer om 
forsinkelser i diagnoser og behand-
ling af   kræft på grund af nedluknin-
gen. Kræft er en “langt større fare 
end COVID-19”, understregede de 
medicinske foreninger (221, 222).

Tyske børnelæger rapporterer om 
massiv vold mod børn på grund af 
lukningen. De så skader som bil-
ulykker, inklusive knoglefrakturer el-
ler rystetraumer. Antallet af opkald 
til hotline for børns beskyttelse sti-
ger kraftigt (223).

Berlins kriminaltekniker, professor 
Michael Tsokos, rapporterede om 
“corona-selvmord” af mennesker, 
der er bange for infektion eller tror,   
de er inficeret. Professor Tsokos kri-
tiserede mediernes og nogle virolo-
gers panikforbrydelse og spredning 
af “rædselscenarier”. Han frygter, at 
den “infektiøse pandemi” nu vil blive 
efterfulgt af en “psykosocial pande-
mi”. Faktisk er selvmord og selv-
mordsforsøg i Berlin allerede “ste-
get dramatisk” i første kvartal (224, 
225).

Økonomiske eksperter forventer ca. 
10.000 ekstra konkurser fra virk-
somheder i Tyskland indtil 2021 på 
grund af de politiske corona-foran-
staltninger (226).

I tyske byer har nogle af de største 
corona- og grundlæggende rettig-
heds demonstrationer i Europa fun-
det sted siden april med op til 
25.000 deltagere. Der var imidlertid 
også alvorlig politivold, f.eks. I arre-
stationen af   den berømte veganske 
kok Attila Hildmann og den 68-årige 
tidligere DDR borgerrettighedsakti-
vist Angelika Barbe. Derudover har 
der været brandstiftelsesangreb og i 
nogle tilfælde livstruende angreb på 
demonstranter og mediefolk i Tysk-
land, for det meste begået af sort-
maskerede grupper, der tilsynela-
dende ikke synes at frygte statens 
forfølgelse (227-231).

Werner Winterstein, barnebarn af 
en østrigsk jødisk justitsminister, 



der blev myrdet af nazisterne, del-
tog i en grundlæggende rettigheds 
demonstration i Wien og erklærede, 
at han var “chokeret over den stille 
magtbesættelse af elementer, der 
taler om en ‘ny normalitet “ i udkan-
ten af   den demokratiske model. Op-
delingen af   borgere i forskellige ka-
tegorier på grund af Corona og 
skabelsen af   en ny overgivelses ten-
dens, er en farlig udvikling. Han ob-
serverede en mangel på moralsk 
mod og underkastelse af autorite-
ter. De planlagte corona-apps er “i 
retningen af en total overvågnings-
tilstand” og bør afvises (232).

Forenede Stater

I USA var der omkring 100.000 posi-
tive dødsfald ved udgangen af   maj. 
Den samlede dødelighed siden be-
gyndelsen af   året har imidlertid væ-
ret inden for intervallet af den stær-
ke influenzasæson 2017/2018 (se 
skema nedenfor). Mindst 42 % af 
dødsfaldene forekom på plejehjem, 
som tegner sig for 0,6 % af den 
amerikanske befolkning og som ikke 
har gavn af en generel nedlukning 
af samfundet (22).

I de stater, der ikke indførte en ned-
lukning eller ophævede den tidligt, 
var der ingen stigning i dødelighed, 
ifølge en undersøgelse fra JP Mor-
gan (233).

En evaluering af fire amerikanske 
professorer konkluderer, at nedluk-

ningen i USA vil koste omkring dob-
belt så mange leveår som Covid-19 
(137).

Mere end 600 læger advarede den 
amerikanske præsident Donald 
Trump i et åbent brev om farerne 
ved en udvidet lukning. Nedluknin-
gen var i sig selv en vigtig medicinsk 
katastrofe (masseulykke). Uden for 
New York City var ikke en eneste 
amerikansk by særlig påvirket af 
Corona (234).

I et andet åbent brev til den ameri-
kanske vicepræsident Mike Pence 
opfordrer amerikanske læger til en 
hurtig åbning af samfundet. Faren 
for Covid-19 har vist sig at være me-
get mindre end oprindeligt antaget. 
Risikogrupperne er kendte og kan 
beskyttes målrettet. En sikker im-
munisering af samfundet er også 
mulig uden vaccination. Medierne 
havde unødvendigt terroriseret be-
folkningen og forårsaget en kraftig 
stigning i desperation og selvmords-
intentioner (235).

De fleste af den amerikanske hærs 
felthospitaler, der blev bygget til i 
alt 660 millioner dollars, lukkede 
igen i maj uden at have behandlet 
en eneste patient (236).

En californisk traumelæge forklarer i 
en artikel, at der var flere selv-
mordsforsøg i maj end normalt på 
et helt år, og at selvmord allerede 
langt overstiger hjertedødsfald i Ca-
lifornien (237).

I den hårdt ramte delstat New York 
blev der anmodet om en uafhængig 
undersøgelse for at pålægge guver-
nøren at kræve, at plejehjem skulle 
modtage corona-patienter. På pleje-
hjem i New York har der været over 
5000 dødsfald. Der var også sådan-
ne krav i de hårdt ramte stater New 
Jersey og Pennsylvania (19).

New Yorks største hospitalsfor-
ening har annonceret en undersø-
gelse af brugen af   invasive ventila-
torer. I april blev det kendt, at 
amerikanske klinikker modtager 
høje præmier, hvis de optager Co-
vid-19-patienter og forbinder dem 
til ventilatorer, selvom eksperter 
længe har advaret mod farerne ved 
invasiv ventilation. En sygeplejerske 
i New York talte om “massemord” 
(104, 238, 239).

I delstaten Washington bekræftede 
sundhedsmyndighederne, at selv 
drabsofre blev regnet som “coro-
nadøde”, hvis de testede positivt for 
coronavirus. New York Times note-
rede også et mordoffer på sin forsi-
de for “corona-ofre”. Selv George 
Floyd, der blev dræbt af en politi-
mand i slutningen af   maj, testede 
positivt for Corona (240-242).

Ved udgangen af   maj var mere end 
40 millioner mennesker i USA ar-
bejdsløse. Det anslås, at omkring 42 
% af de tabte jobs ikke vil blive åb-
net op igen, og at den værste reces-
sion siden 2. verdenskrig vil finde 
sted (243, 244)(se nedenfor).

Amerikanske milliardærer fik en for-
mueforøgelse på 434 milliarder dol-
lars gennem “Corona” (245).

Storbritannien

I England og Wales var der en over-
dødelighed i marts og april på ca. 
46.000. Dette svarer til de stærke in-
fluenzaudbrud i 1999 og 2000 (se 
graf nedenfor). ONS siger imidlertid, 
at næsten 30 % af denne overdøde-
lighed ikke skyldes coronavirus (248, 
249).

I begyndelsen af   maj var for eksem-
pel 8.000 flere mennesker døde i 
deres egne hjem end sædvanligt, og 



80 % af disse dødsfald havde ifølge 
dødsattesten intet at gøre med 
coronavirus (228).

På britiske plejehjem alene var der 
30.000 ekstra dødsfald i begyndel-
sen af   maj, men kun 10.000 af disse 
dødsfald fra Covid-19 blev registre-
ret på dødsattesten, ifølge Cambrid-
ge-professor David Spiegelhalter. 
For eksempel døde der i England og 
Wales ca. 10.000 ekstra demente 
patienter i april uden corona-infekti-
on men på grund af ugers isolering 
(250, 23).

I lighed med Norditalien og New 
York blev den fatale beslutning om 
at overføre coronapatienter fra ho-
spitaler til plejehjem taget i England, 
og coronavirussen spredte sig hur-

tigt inden for selve sundhedsvæse-
net (251).

Imens forblev de fleste af de nybyg-
gede felthospitaler stort set tomme 
(252).

Den indflydelsesrige computermo-
del af epidemiolog Neil Ferguson, 
som forudsagde hundredtusindvis 
af dødsfald, viste sig at være meget 
mangelfuld og urealistisk i en uaf-
hængig analyse af software- og mo-
delleringseksperter. Ferguson måtte 
fratræde som regeringsrådgiver, ef-
ter at han selv brød lukningen for at 
modtage sin gifte elsker (253, 254).

Analyse: Hvem kontrollerer den bri-
tiske regerings svar på Covid-19? 
(Del 1) og COVID-19: Big Phar-

Mortality in 2020 compared to the strong influenza waves of 1999 and 2000 (adapted to the  
population and delayed) (249).

ma-spillerne bag den britiske rege-
rings nedlukning (Del 2)(255, 256)

I Storbritannien lurer den største 
økonomiske recession siden “Great 
Frost” i 1709 (under den lille istid) 
ude i horisonten (257).

Positiv anekdote: Den ældste skræd-
der i Storbritannien overlevede 
corona-virussen i en alder af 96 år, 
efter ikke at have spist i ti dage 
(258).

Sydamerika og Afrika

Efter coronaudbredelsen i Europa 
og USA var aftaget, fokuserede 
mange medier på situationen i Syd-
amerika, især i Brasilien. Faktum er 
imidlertid, at Brasilien med hidtil 
36.000 dødsfald pr. 210 millioner 
indbyggere er i en bedre position 
end de fleste europæiske lande, 
herunder Schweiz, og er sammenlig-
nelig med Tyskland (259).

I andre latinamerikanske lande som 
Ecuador spredes denguefeber med 
lignende symptomer ud over coro-
navirus, hvilket kan føre til en dob-
belt byrde for sundhedsvæsenet. Ik-
ke desto mindre har det for 
eksempel i Peru vist sig, at 80 % af 
de bekræftede corona-tilfælde for-
bliver uden symptomer (260, 261).

Nogle medier rapporterede angive-
ligt “døgnet rundt” om krematorier i 
Mexico City. En youtuber, der boede 

i Mexico, besøgte derefter byens 
hospitaler, begravelseshjem og kre-
matorier, som alle var meget lidt i 
drift (262).

Generelt har lande i Sydamerika og 
Afrika haft en markant lavere coro-
nadødelighed end Europa og USA, 
hvilket kan skyldes den yngre be-
folkning eller klimafaktorer. I mod-
sætning hertil forventer Verdens-
banken op til 60 millioner ofre for 
fattigdom på grund af globale politi-
ske corona-foranstaltninger (263, 
264).
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CORONA I  
NEW YORK CITY - 
PANIK, RYGTER OG FEJLAGTIGE 
FORTOLKNINGER: NU VED VI, 
AT CORONA COVID-19 BARE ER  
ALMINDELIG FORKØLELSE,  
HVORDAN KAN VI FORSTÅ,  
HVAD DER SKER I NYC?

Introduktion

Medierne afspejler stærkt og ukri-
tisk troen på, at Corona-virus CO-
VID-19 er en dødbringende virus, 
der er forbundet med høj dødelig-
hed i NYC. Troen kommer fra Ver-
denssundhedsorganisationen WHO, 
der har estimeret infektionsdødelig-
heden (IMR) til at være 3,4 %, mens 
forskere fra hele verden nu, baseret 
på dødelighedsstatistikker og ob-
duktionsundersøgelser, dokumente-
rer, at IMR (IFR) for COVID-19 er 
mindre end 0,01 %. Historierne i 
medierne forekommer overbevisen-
de med billeder af massegrave og 
mobile kapeller og frygtelige stati-
stikker for overdødeligheden i New 
York City præsenteret i New York Ti-
mes. Der er imidlertid et åbenlyst 
misforhold mellem informationer, 
der kommer fra de uafhængige vi-
denskabsfolk og informationer der 
kommer fra WHO. Mange menne-
sker tager mediehistorierne fra NYC 
som et bevis på, at COVID-19 faktisk 
er en dødelig ny virus. Vi har derfor 
undersøgt mediehistorierne om ef-
fekten af Corona-pandemien i 2020 
på New York City og kan dokumen-
tere, at hver eneste historie vi har 
analyseret, kommer af en fortolk-
ning af virkeligheden, der er baseret 
på den forudfattede idé, at NYC er 
under angreb af en dødbringende 
ny virus. Det betyder, at når vi ser 
på de data, der ligger til grund for 
historierne, kommer vi til den mod-
satte konklusion: der er intet i data-
ene bag mediehistorierne, der be-

rettiger konklusionen om, at der 
aktuelt er en dødbringende pande-
mi i NYC. Dataene er derimod i 
overensstemmelse med den lave 
dødelighed (IMR på 0,01 %) som er 
fundet af de uafhængige eksperter. 
Historierne som kommer ud af for-
tolkningen af data er derimod i 
overensstemmelse med den høje 
IMR på 3,4 % estimeret af WHO. Vi 
advarer verden om, at WHO sand-
synligvis følger den farmaceutiske 
industris interesser. Denne industri 
finansierer WHO. Vi opfordrer alle 
medier til at være meget mere kriti-
ske og grundige i research og for-
tolkning, således at mediehistorier-
ne om COVID-19 kan være mindre 
partiske og dermed mindre forkerte 
i fremtiden.

Formål

Medierne har præsenteret en række 
historier, der tilsyneladende har vist 
den forfærdelige indflydelse af CO-
VID-19-pandemien på New York Ci-
ty. Historierne har på forskellige 
måder dokumenteret, at Coronvirus 
COVID-19 er en dødbringende virus, 
der er forbundet med høj dødelig-
hed i NYC. Oplysningerne om en ny 
dødelig Corona COVID-19-virus 
kommer fra Verdenssundhedsorga-
nisationen WHO, som (måske med 
hjælp fra den farmaceutiske indu-
stri, der finansierer den) har estime-
ret infektionsdødeligheden (Infekti-
on Mortality Rate, IMR) til at være 
3,4 %. Uafhængige videnskabsfolk, 



der fungerer som corona whistle-
blowers over hele verden, har nu 
analyseret IMR for COVID-19, og ba-
seret på dødelighedsstatistikker og 
obduktionsundersøgelser osv. har 
de dokumenteret, at IMR for CO-
VID-19 er mindre end 0,01 % (1, 2,3). 
Historierne i medierne forekommer 
overbevisende med billeder af mas-
segrave og mobile kapeller og for-
færdelige dødsstatistikker for NYC 
præsenteret i New York Times, men 
der er en åbenlys uoverensstem-
melse mellem de oplysninger, der 
kommer fra de uafhængige viden-
skabsfolk og fra WHO. Mens mange 
mennesker ukritisk tager mediehi-
storierne fra NYC som et bevis på, 
at COVID-19 er en dødelig ny virus, 
spekulerer folk, der er bekendt med 

den forskning der er udført af uaf-
hængige eksperter på, hvordan 
disse historier er blevet lavet.

Vi har derfor undersøgt mediehi-
storierne om effekten af   coro-
na-pandemien 2020 på New York 
City. For hver historie er vi nødt til, 
at analysere de data som historien 
er baseret på, og historien, der 
kom ud af fortolkningen af   disse 
data. Vi er nødt til at analysere, 
om historien faktisk kommer fra 
dataene, som en logisk konse-
kvens af fakta, eller om historier-
ne kommer fra en fortolkning af 
virkeligheden, der er baseret på 
den forudfattede idé om, at NYC 
er under angreb af en dødbrin-
gende ny virus.

Figur 1: Kollektive grave på Hart Island som medierne hævder at være nye massegrave som NYC er 
blevet tvunget til at installere til de mange COVID-19 ofre. Denne grav fra Hart Island viser 60 ki-
ster, der bliver lagt i jorden på én gang. Denne måde at begrave mennesker, som ingen holder af, 
har været den sædvanlige procedure på Hart Island i mange år.

Objektivt

Corona COVID-19-pandemien her 
ramt New York City hårdt. NYC er 
det levende bevis på rædslerne for 
den nye Corona-virus, der er kom-
met til at ændre vores verden og vo-
res liv. Vi ser dagligt forfærdelige bil-
leder, der kommer fra New York: 
Billeder af massegrave (figur 1) (4), 
af kølebiler der er fyldt med døde 
kroppe på gaderne uden for de sto-
re hospitaler, (figur 2) (5).

NYC har reageret kraftigt på nyhe-
den om den dødbringende CO-
VID-19, med massive lock downs og 
nødprocedurer. Medierne har også 
reageret stærkt og bragt historier 
om den aldrig før sete overdødelig-
hed i NYC.

New York Times offentliggjorde i 
april en statistik, der tilsyneladende 
dokumenterede, at dobbelt så man-
ge mennesker var døde NYC i marts 
2020 end nogensinde før (figur 3) (6). 

Figur 2: Nogle af de 45 kølebiler i NYC, som blev købt for at være på forkant med den massedød 
COVID-19-virus ville bringe, ifølge advarsel fra WHO - en virus, der til sidst blev fundet ufarlig og 
bare en almindelig forkølelse. 



Figur 3: Den mangelfulde NYC-statistik, der kun viser 5.000 døde pr. Måned, mens vi ved, at der dør 
12.000. Under COVID-19-pandemien blev de døde sandsynligvis optalt meget grundigere, så det så 
ud til at dobbelt så mange mennesker nu var ved at dø. Imidlertid ved vi fra enkle beregninger, at 
12.000 mennesker faktisk dør i NYC hver måned. Dette viser os, at statistikkerne er upålidelige og 
mangelfulde.

Figur 4: Den forfærdelige nyhed om den dødbringende virus COVID-19, der rammer NYC hårdt, hvil-
ket får alle, der bor der, til at gå i panik. Denne statistik er højst sandsynlig manipuleret, enten for 
at få støtte til NYC ellear til markedsvaccinerne.

Ved det første glimt ser statistikken 
overbevisende ud, men ved et an-
det blik er det indlysende, at noget 
er galt. I henhold til statistikken dør 
omkring 5000 mennesker i NYC 
hver måned, men vi ved, at det vir-
kelige antal er 12000 (se nedenfor), 
så statistikken tæller normalt 7000 
døde NYC-borgere for lidt.

Under pandemien stiger antallet af 
døde i NYC meget, men en reali-
stisk hypotese herfor er, at antallet 
af døde pludselig tælles meget me-
re grundigt end normalt. Dette kan 
let forklare den fordobling, vi ser.

Hvor mange mennesker dør på to 
måneder i en by med 10 millioner 
mennesker? Hvis folk lever i gen-
nemsnit, indtil de er 70 år, dør om-
kring 140.000 hvert år og 12.000 
skulle derfor dø hver måned.

Men det stopper ikke der. New 
York Times skrev 27. april 2020: ”De 
seneste dødelighedsdata viser 
dødsfald, der når seks gange de 
normale niveauer” (figur 4) (7).
 
Fra 11. marts til 27. april 2020 er 
1,5 måned, så 18.000 mennesker 
ville normalt dø i denne periode. 
Hvis 27.000 mennesker døde i 
denne periode i NYC, er det 50 % 
mere end normalt, ikke 600 % me-
re. Selvfølgelig er dette stadig me-
get, og en sand tragedie, især hvis 
unge også dør. Dette må være me-
get vanskeligt at håndtere for en 
storby.

Problemet er, at kvaliteten af   ameri-
kanske befolkningsstatistikker altid 
har været ekstremt dårlig.

Kunne det være rigtigt, at mange 
flere mennesker dør i foråret end 
normalt i NYC? Det er bestemt 
usandsynligt, men det kan ske. Hvis 
det sker, er det ikke på grund af CO-
VID-19-virussen, som vi nu fra euro-
pæiske troværdige statistikker ved, 
overhovedet ikke er dødbringende, 
men på grund af de handlinger, der 
er truffet af politikerne, der åbenlyst 
er gået hel galt i NYC.

Det er nu den 11. maj 2020, og man-
ge mennesker er begyndt at sætte 
spørgsmålstegn ved virkeligheden 
af   COVID-19-faren påstået af Ver-
denssundhedsorganisationen (8,9), 
efter hundredvis af læger og eksper-
ter i virologi har taget rollen som 
corona whistleblowers, og kan do-
kumentere, at dødeligheden af   CO-
VID-19 kun er 0,01 % (1-3,10-33).

Ikke desto mindre er de massive 
problemer og lidelser i New York 
fortsat en god grund til at argumen-
tere imod nogen, der kender den 
statistiske kendsgerning, at Corona 
COVID-19 ikke er dødbringende, 
men helt ufarlig og derfor ligesom 
enhver anden almindelig forkølelse.
Hvad folk konstant ikke kan forstå, 
er, at der er to grundlæggende fak-
torer, på spil i corona-pandemien i 
2020: Ét fakta er den nye corona-vi-
rus COVID-19 i sig selv, og den an-
den faktor er, hvad vi tror om den, 



og hvordan vi reagerer på den; især 
vigtigt er, hvordan vores politikere 
reagerer.

Der er mange grunde til, at de poli-
tiske indgreb er meget skadelige 
for befolkningen i NYC. Der er man-
ge hjemløse i NYC, der er mange 
fattige mennesker her, mange gam-
le mennesker bor alene og mange 
illegale indvandrere uden støtte af 
nogen art. En nedlukning af NYC 
kombineret med stærk frygt for 
kontakt med fremmede kan være 
ekstremt hård for disse befolk-
ningsgrupper. Det siges, at mange 
gamle mennesker bliver fundet dø-
de i deres hjem, fordi de menne-
sker, der normalt besøger dem og 
hjælper dem pludselig ikke kom-
mer mere. Hvad der sker i NYC er 
en sand tragedie.
En anden mere sandsynlig årsag til 
øget dødelighed er overbehandling 
(1). Hvis man mener, at COVID-19 
er en farlig sygdom, behandles 
smittede intensivt med intensiv ple-
je, respiratorer og medikamenter. 
Man vil isolere patienterne og på-
lægge dem en stor, psykologisk be-
lastning. Det er velkendt, at unød-
vendig behandling og 
overbehandling er meget farlig.

Cirka 15 % af alle patienter på et ho-
spital får en hospitalsinfektion, ofte 
med multiresistente bakterier. Man-
ge flere får en infektion, når de 
kommer i en respirator. Og de bredt 
arbejdende antibiotika er meget gif-
tigere end normal penicillin.

Hvis mange mennesker med almin-
delig forkølelse pludselig sættes i 
respirator, er det meget sandsynligt, 
at denne unødvendige behandling 
dræber mange mennesker. Dette 
kan dræbe hundredvis af menne-
sker, måske endda tusindvis, men 
det kan umuligt forklare en overdø-
delighed på 50 %.

Inden vi drager endelige konklusio-
ner om NYC, især om den påståede 
overdødelighed i NYC, er vi nødt til 
at sætte spørgsmålstegn ved det, 
fordi det muligvis er falske oplysnin-
ger, hvilket vi mener, det er.

Vi er nødt til at spørge: Hvordan er 
statistikkerne, vi ser i New York Ti-
mes, lavet? Kunne nogen med inte-
resse have manipuleret dem og 
gjort antallet højere? Er der nogen 
måde at kontrollere denne statistik 
på? Statistikker manipuleres let, 
hvilket kan være en politisk motive-
ret ting at gøre, for at få støtte til 
den lidende NYC.

I en tid, hvor mange mennesker 
over hele verden nu er klar over, at 
coronavirus ikke er dødbringende, 
kan det også være medicinalindu-
strien, der prøver at bevise faren 
ved COVID-19, ved at tvinge verden 
til at indføre de obligatoriske vacci-
neprogrammer, som medicinalindu-
strien har ønsket sig.

Det er ejendommeligt, at WHO og 
folk fra medicinalindustrien fortsæt-
ter med at hævde en COVID-19 dø-

delighed på flere procent, når stati-
stikker fra de europæiske lande nu 
har dokumenteret, at der overhove-
det ikke er nogen overdødelighed 
på grund af COVID-19. (1-3.8-33).
Yderligere, hvis mange mennesker 
dør i NYC, bor de normalt også i 
NYC, eller kommer de til byen for at 
få lægebehandling og hospitalsind-
læggelse? Mange ældre og døende 
mennesker tror,   at de finder det 
bedste sundhedsvæsen her og kan 
søge til NYC for behandling.

Vi ser derfor frem til at se dødsstati-
stikkerne for USA og for staten New 
York for 2020 og sammenligne dem 
med 2019 og 2018, for at kunne be-
svare spørgsmålet: Har vi virkelig en 
overdødelighed i NYC, eller bare en 
meget rodet optælling af de døde? 
Desværre kan de nationale statistik-
ker også være af så dårlig kvalitet, at 
vi ikke kan stole på, hvad de viser 
os. Forskere bruger sjældent ameri-
kanske befolkningsstatistikker, fordi 
kvaliteten vides at være for dårlig til 
at være pålidelig.

Diskussion

Det stærkeste indtryk af en kata-
strofe i NYC kommer fra medierne. 
Vi har set fotos, der dokumenterer 
massegraver fra Hart Island uden 
for Bronx (figur 1), som har choke-
ret verden. Ja, der er sådanne grave 
på Hart Island, men er dette en ny 
og unik ting? Historien i medierne 

fortæller, at der er så mange krop-
pe, at massegrave har været nød-
vendige. Men er det sandt?

Menneskerne, der er begravet på 
Hart Island, er mennesker, der ikke 
kræves af deres familie, når de dør. 
Dette er en normal procedure, at de 
bliver begravet på denne måde(4). 
Hvis du tæller antallet af kister, ser 
du i massegraven, at der er omkring 
60 kister, i graven (figur 1). Dette er 
ikke en rigtig massegrav i den klassi-
ske betydning af ordet, med tusind-
vis af døde kroppe stablet oven på 
hinanden. Dette er bare en hurtig 
og praktisk måde at begrave men-
nesker, som ingen er interesseret i.

Vi ved, at dette altid sker på Hart Is-
land. Så en normal procedure bliver 
altså til en god historie, der farer 
verden rundt: NYC skal nu bruge 
massegrave! Måske ser du, hvordan 
medierne skaber gode historier ud 
af ingenting. Ikke desto mindre 
overbeviser sådanne historier man-
ge mennesker om, at Dommedag er 
over NYC.

Hvad med de kølebiler, der samler 
ligene uden for hospitalerne? Det er 
korrekt, at NYC har organiseret 45 
sådanne lastbiler (5). Men blev det 
gjort af nødvendighed eller af en 
forventning om, at det ville være 
nødvendigt, på grund af WHO’s ad-
varsel om en kommende katastro-
fe? Ja, du gættede det korrekt - last-
bilerne var organiserede, før de var 
nødvendige. Dette er naturligvis ik-



ke den historie, du ser i medierne 
at: NY City-ledelsen frygter, at folk 
vil dø, så de organiserer kølebiler. 
Nej, medierne fortæller følgende hi-
storie: Nu dør så mange mennesker, 
at kølevogne er taget i brug til at 
håndtere det enorme antal af døde 
kroppe. Hvis du ser nøje efter, kan 
du se, at lastbilerne er næsten tom-
me, og ikke fulde af lig. Derfor pas-
ser billedet ikke med historien. Men 
hvem bryder sig om det, hvis histo-
rien er god?

Der kan være mange ukendte grun-
de til sådanne politiske beslutninger 
som de 45 mobile kapeller. Måske 
er de normale procedurer bare sus-
penderet, fordi NY-staten ikke øn-
sker, at NYC’s 500 forpligtelser skal 
blive inficeret ved håndtering af li-
gene? Igen, også her bliver en poli-
tisk beslutning det endelige bevis på 
en utrolig katastrofe.

I Italien blev alle døende gamle 
mennesker sendt til hospitalerne fra 
deres private hjem og ældre hjem. 
På grund af uklare beslutninger om 
styring af sundhedssystemet blev 
hospitalerne fyldt med døde krop-
pe. Disse billeder af hospitaler og 
kapeller hvor det flyder med lig, 
blev delt i alle verdens store medier, 
og de ”dokumenterede” den enor-
me mængde mennesker, der i Itali-
en dør af   COVID-19.

Da dødsstatistikken endelig kom, 
var antallet af mennesker, der var 
døde i Italien i år, nøjagtigt det sam-

me som antallet, der døde sidste år, 
og året før! (1) Alle havde set de 
overfyldte lighuse og hørt om den 
forfærdelige situation i Italien, hvor 
så mange mennesker var døde. 
Bortset fra at der ikke var nogen 
dødbringende COVID-19-virus, der 
dræbte italienerne; hvad der skete, 
var et forfærdeligt rod, der kom fra 
uheldige beslutninger truffet af poli-
tikerne, der fulgte rådene fra Ver-
denssundhedsorganisationen 
(WHO) (8,9,28).

Vi må forvente, at NYC-katastrofen 
følger det samme mønster. Og me-
dierne er sandelig et problem, vi 
står overfor: De er meget overbevi-
sende, men de er bestemt ikke påli-
delige. Medierne vildleder og mani-
puler folk, og i coronapandemien er 
dette sket mere end nogensinde før, 
muligvis fordi mange af medierne er 
under indflydelse fra mennesker og 
virksomheder med penge, der også 
har interesse i pandemien. Dette er 
meget problematisk. Verden lider 
brutalt under en forkert COVID-19 
informationskampagne, hvilket ska-
ber frygt i hvert hjem på planeten.
Som du måske kan huske, blev 
WHO fundet korrupt og upålidelig 
under den falske svineinfluen-
za-pandemi i 2009 (34-77), men des-
værre er der ikke meget der er æn-
dret i WHO siden da.

Det er fristende at konkludere, nu vi 
ved fra Europa, at der ikke er nogen 
farlig ny coronavirus, der dræber os, 
at NYC bare er skjult massehysteri. 

Men fordi social isolering og overbe-
handling er reelle trusler mod folks 
sundhed, kan det i sidste ende væ-
re, at vi ser en rigtig tragedie i NYC. 
Tragedien er ikke forårsaget af en 
dødbringende coronavirus, men af   
uansvarlige medier, utallige alt for 
hjælpsomme læger, og i kernen af   
problemet, har vi naive og overbe-
skyttende NYC-politikere, der har 
skabt katastrofen ved at have tillid 
til Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO). Kan du måske huske, WHO 
blev fundet at være korrupt og upå-
lidelig under den falske svineinflu-
enza-pandemi i 2009 (33-76), og ikke 
meget har ændret sig i WHO siden 
da, desværre.

Konklusion

Når vi ser på de data, der er præ-
senteret i historierne, kommer vi til 
konklusionen: der er intet i dataene 
bag mediehistorierne, der beretti-
ger konklusionen, at der hærger en 
dødbringende pandemi i NYC. Data-
ene er i tråd med IMR på 0,01 % 
fundet af de uafhængige eksperter, 
mens historierne er i overensstem-
melse med IMR på 3,4 % estimeret 
af WHO. Vi advarer verden om, at 
WHO sandsynligvis følger interes-
serne i medicinalindustrien, der fi-
nansierer WHO, og opfordrer medi-
erne til at være meget mere kritiske 
og grundige i deres forskning, så 
mediehistorierne om COVID-19 kan 
være mindre partiske i fremtiden.

Den frygt, som medierne skaber, 
kan have meget alvorlige konse-
kvenser for mange mennesker. Det 
er vigtigt at sige, at selv hvis vi ved 
fra Europa, at der ikke er nogen far-
lig ny coronavirus, der dræber os, 
og at NYC er skjult massehysteri 
skabt af de usande mediehistorier, 
kan der stadig være god grund til at 
være bekymret for, hvad der sker i 
NYC. På grund af uhensigtsmæssige 
politiske beslutninger, social isole-
ring af svagelige og gamle menne-
sker og på grund af den overbe-
handling, der naturligvis følger frygt 
og rygtet om en dødbringende vi-
rus, er der i COVID-19-pandemien 
reelle trusler mod folks sundhed.
Når alt kommer til alt, kan det være, 
at vi ser en rigtig tragedie i NYC. Tra-
gedien er derefter ikke forårsaget af 
en dødbringende coronavirus, men 
af   uansvarlige medier, utallige alt 
for hjælpsomme læger, og i kernen 
af   problemet, naive og overbeskyt-
tende NYC-politikere, der har skabt 
katastrofen ved at have tillid til Ver-
denssundhedsorganisationens 
(WHO) erklæring om en farlig pan-
demi, imens der ikke findes nogen 
farlig virus.
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OM OOC – Foreningen til 
Oplysning om Corona

Det er ingen hemmelighed at OOC 
er inspireret af OOA, den fantasti-
ske bevægelse der ende med at 
smide alle danske atomkraftværker 
i havet. 

OOA var en fantastisk bevægelse fra 
min ungdom, der havde et element 
af humor, menneskelighed og over-
skud, der vandt hjerter og sjæle. Jeg 
husker at jeg i mange år gik med de-
res fine badge. Alle mine venner 
havde sådan et. For vi var enige om 
at atomkraft, det havde fanden 
skabt. Og det vidste vi pga. OOA. 
Det er sådan en organisation vi ger-
ne vil lave, bare om corona. Det er 
naturligvis også derfor vi har en 
badge i solgul farve, blot med en 
corona virus og ikke en sol i midten, 
så vi ikke kommer i karambolage 
med det fine mønsterbeskyttede lo-
ge for OOA.

Vi har stiftet OOC fordi der er brug 
for en medlemsforening, der kan 
formidle viden om Corona virus og 
især naturligvis COVID-19. Verden er 
nemlig plaget – ikke af virusset som 
er ganske harmløst – men af total 
uvidenhed om virusset, og derfor 
får WHO og medicinalindustrien frit 
spil til at sprede rygter og komme 
med løgnehistorier, der totalt forud-
sigeligt blot tjener til at sælge tests, 
medicin, udstyr og vacciner mod 
corona – som vi slet ikke har brug 

for, da der som vi har set i denne 
bog jo ikke er tale om en farlig virus. 
Verden vil bedrages, som man siger. 
Men verden lider og tørster også ef-
ter sandheden. Og så er det godt at 
OOC her, for vi kender den viden-
skabelige sandhed om corona rigtig 
godt.

Lad mig citere fra vedtægterne:

§ 1. Foreningens navn  
  
Foreningens navn er OOC   
   
CVR nummer: 41359870
 
  
§ 2. Formål 

OOC har til formål at indsamle vi-
den og oplyse om virus, herunder 
Corona virus som COVID 19, og at 
påpege misinformation om samme.

Desuden arbejder foreningen for at 
iværksætte et retsopgør for  

• at placere ansvar hos de politi-
kere og embedsmænd der er 
ansvarlige for unødvendige tab 
og lidelser under Corona krisen

• at ved førelsen af principielle 
sager hurtigst muligt at etablere 
en enkel retspraksis ved dom-
stolene for erstatningssager i 
favør af de skadelidte.  

• at sikre at det ikke gentager sig, 
at politikere og embedsfolk un-



der en epidemi eller pandemi 
pga. misinformation, vildfarel-
ser eller andet kommer til at 
misbruge magten, fx ved unød-
vendigt at nedlukke samfundet, 
indføre begrænsende særlove 
og give anbefalinger i strid med 
hvad der er reelt og videnska-
beligt begrundet, og derved 
skade individer, virksomheder 
og samfundet som helhed i 
Danmark.  

Foreningens arbejder ved  

1. at indsamle og frembringe oplys-
ninger om virus, i særdeleshed 
Corona virus, herunder COVID-19 

2. at oplyse befolkningen om vi-
rus, i særdeleshed Corona virus 
som COVID-19 

3. at oplyse om politiske tiltag 
foretaget i forbindelse med vi-
rus, som kan være skadelige for 
mennesker, samfundet og plane-
tens bæredygtighed. 3.2 OOC 
kæmper for menneskets frihed, 
demokratiets fremtid og samfun-
dets bæredygtighed (for naturen, 
herunder planetens klima). 

4. at oplyse om krænkelser af indi-
videts grundrettigheder dvs. 
krænkelser af grundloven, men-
neskerettighederne, og andre 
borgerrettighedsaspekter.

5. deltagelse i den offentlige debat 
eller på anden måde fremme 
foreningens formål, herunder 
ved sagsanlæg mod staten, 
dens institutioner, eller anden 
person eller virksomhed.  

6. at dokumentere og oplyse om 
misinformation om virus, læge-
midler og vacciner, effekten af 
sundhedspolitiske tiltag mv. 

7. at føre principielle sager ved 
domstolene som skal sikre, at 
skadelidte personer og indivi-
der kan få erstatning.

8. at støtte whistleblowers og an-
vende deres viden. 

9. ved systematisk at indsamle og 
dokumentere viden jf. pkt. 1-8 at 
arbejde for at det ikke sker igen 
at individer, virksomheder og 
samfund unødvendigt begræn-
ses og nedlukkes i forbindelse 
med epidemier/pandemier. 

10. anden hermed beslægtet virk-
somhed.  
 

Kontakt og medlemskab

OOC – Foreningen til Oplysning 
om Corona

CVR-nummer: 41359870
Att. formand Søren Ventegodt 
Skriv til info@ooc.one 
eller ventegodt@livskvalitet.org

Bliv medlem – det koster 200 kr om 
året for individer og 1000 kr om året 
for virksomheder.

Kontingentbetaling sker til 
Kontonummer 9570 13017522 
med oplysninger om navn og email
Alle arbejder frivilligt. Pengene går 
ubeskåret til foreningens arbejde.
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Søren Ventegodt MD, MMedSci, EU-
MSc er direktør for det uafhængige 
Forskningscenter for Livskvalitet 
(Quality-of-Life Research Center) i 
København og leder af Forsknings-
klinik for Holistisk Medicin, Psykolo-
gi og Sexologi (Research Clinic for 
Holistic Medicine and Sexology, 
Copenhagen). 

Han underviser i holistisk medicin, 
psykiatri og sexologi ved Nordic 
School of Holistic Medicine Health 
og Danmark, Sverige og Tjekkiet. Fra 
2006-2008 var han direktør for og 
underviser ved Inter-University Col-
lege, International Campus, Dan-
mark i samarbejde med Inter-Uni-
versity Consortium for Integrative 
Health Promotion, Inter-University 
College Graz, Østrig under det 
østrigske ministerium for uddannel-
se, videnskab og kultur. 2002-2012 
underviste han i livets livskvalitet i 
det danske forsvar. 

Han er en populær taler i hele Skan-
dinavien med mere end 1000 fore-
drag for over 100.000 mennesker. 
Gennem 90’erne var han mere end 
1000 gange i medierne hvor han 
fortalte om den store Livskvalitets-
undersøgelse af 10000 danskere 
som han stod i spidsen for. 

Som holistisk læge (1992-2005) og 
siden 2005 som holistisk alternativ 
behandler har han behandlet mere 
end 1000 kronisk syge mennesker 

og givet over 20.000 timers holistisk 
terapi. 

Søren Ventegodt har udgivet om-
kring 250 videnskabelige og 200 po-
pulære artikler samt 20 bøger om 
holistisk medicin, livskvalitet og ar-
bejdskvalitet. 8 af disse bøger er 
store lærebøger i holistisk medicin, 
psykiatri og sexologi udgivet i sam-
arbejde med forlaget Nova i New 
York. 130 af hans videnskabelige ar-
tikler om livskvalitet, holistisk medi-
cin og psykosomatik er listet på 
www.pubmed.gov, hvilket gør ham 
til en af   de mest produktive forskere 
inden for sit områder. Ventegodt er 
også videnskabelig redaktør eller re-
viewer på et dusin videnskabelige 
tidsskrifter.

Hans vigtigste videnskabelige bidrag 
er teorien om holistisk helbredelse 
(”den holistiske proces toeri”), den 
integrative livskvalitetsteori (IQOL 
teori), det omfattende SEQOL-spør-
geskema, de meget korte QOL1, 
QOL5 og QOL10 spørgeskemaer, 
livsmissionsteorien og den igangvæ-
rende danske livskvalitetsundersø-
gelse som er en opfølgningsunder-
søgelser på Rigshospitalets 
Perinatale Fødselskohorte fra 1959-
61 indledt på Københavns Universi-
tetshospital af den nu afdøde pro-
fessor i pædiatri Bengt 
Zachau-Christiansen, MD, PhD. 

De senere år har Søren Ventegodt 
undersøgt effektiviteten, sikkerhe-

den og bæredygtigheden for ver-
dens forskellige typer mediciner. 
Han har også skrevet kritiske artik-
ler om WHO og om den danske me-
dicinfortegnelse Medicin.dk som 
han har kritiseret for ukritisk at byg-

ge på medicinalindustriens tal, i 
stedet for på tal for på uafhængig 
forskning af høj kvalitet. 

E-mail: ventegodt@livskvalitet.org.
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DEBAT 24/06/2020 FB

08.15
Anja Krog til Søren Ventegodt: Hej Søren. Tusind tak fordi du oplyser om 
Corona. Tusind tak fordi jeg må være din facebook-ven og følge de interes-
sante ting du skriver om.
 
Da jeg så den lille film fra demonstrationen på Rådhuspladsen faldt ‘alt’ på 
plads for mig. Det lettede min verden. Jeg vidste fra starten af i mit indre da 
Danmark lukkede ned at vi blev ført bag lyset, noget stemmer ikke, der er 
informationer vi ikke får. Det sagde min intuition ret kraftigt. Det var en be-
frielse at høre andre bekræfte det. Tak og tak fordi du kæmper. Tak til dig 
og alle der kæmper... 
Mvh. Anja

10.20
Søren Ventegodt: Tak for de søde ord, Anja, det luner. Og der er ikke så 
mange derude der forstår det, så gør hvad du kan for at være med til at 
sprede forståelsen, det er supervigtigt i denne fase, hvor der måske kun er 
100 der arbejder på at gøre det. Knus S

Anja Krog: Tak for respons. Det gør jeg 

Søren Ventegodt: må jeg lige bruge din besked i min nye bog - fordi den er 
så sød?

Anja Krog:  sød... ja, det må du



SØREN VENTEGODT 
DEBATTERE PÅ FACEBOOK

Sørens facebook debat

Søren Ventegodt: Tråd 1: Occam’s 
ragekniv hjælper os med at vælge 
en fornuftig grundantagelse
15 maj
I filosofi og videnskab er der et sim-
pelt princip, som først blev formule-
ret tydeligt at den engelske filosof 
Occam: Det simpleste er det sande-
ste. Når vi taler Corona virus, nu for 
tiden COVID-19, er der en masse 
ideer, antagelser, teorier, rygter, hi-
storier... det hele er meget uover-
skueligt, meget indviklet, meget nu-
anceret og svært at få styr på.
Nu kommer Occam os så vidunder-
ligt til hjælp: Det hele er noget slud-
der, hvis vi ikke har god grund til at 

tro på det. Hvis vi ikke har god vi-
denskab der beviser det, god stati-
stik der påviser en fare, obduktioner 
der viser en dødelighed fra CO-
VID-19, ja så er der ikke noget om 
det.
Og det er der vi er. Vi har masser af 
støj, masser af hear-say, vilde ryg-
ter, meninger, fortolkninger... men 
ingen viden, ud over at COVID-19 ik-
ke er farlig, og især slet ikke er dø-
delig.
Mener du noget andet må du føre 
bevis for det. Så længe du ikke gør 
det, er det bare ikke rigtigt det du si-
ger. Og med bevis mener vi viden-
skabelig evidens. Solid statistik, kla-
re kausale sammenhænge.
Tak til Occam for at hjælpe os i den-
ne forvirrede situation, hvor der er 
så mange meninger og så lidt sand-
hed og viden.



Jan Nürnberg Lønstrup: I forlængel-
se - er menneskehedens arme for 
korte, til at bokse med gud
Stefan Per De Freitas: Har du bevis 
for at Covid19 ikke er farlig, en ube-
hagelig sygdom og potentiel dødelig 
for især kronikere og ældre. Jeg tror 
den halve million døde + nogle mør-
ke millioner mere gerne vil have be-
vis fra astral side for hvorfor de så 
døde...
Pia Andersen: Stefan Per De Freitas, 
hvorfor skal andre bevise noget for 
dig? Hvorfor er ikke dig, der beviser 
dine påstande?
Iben Maria Larsen: Fordi du er læge 
har du også gættet teorier og synte-
ser uden hold i virkeligheden så skal 
du heller ikke høres eller hvad
Iben Maria Larsen: Religion og vi-
denskab var i oldtiden ens og hang 
sammen. Så stak gud af fra viden-
skaben og nu er de helt blevet til 
oppositoner men de er een i den 
nye tid. 

Tråd 2: Langt flere er smittet en vi 
har troet, måske halvdelen af be-
folkningen eller flere, og næsten alle 
er immune over for corona (vi be-
kæmper infektionen uden at opda-
ge det og antistoftesten viser ikke 
når det uspecifikke immunsystem 
har bekæmpet corona):

Søren Ventegodt

2 april
  
Please read this:
The new coronavirus may already 
have infected far more people in 
the UK than scientists had previous-
ly estimated — perhaps as much as 
half the population — according to 
modelling by researchers at the Uni-
versity of Oxford.
If the results of the study are confir-
med, they imply that fewer than one 
in a thousand of those infected with 
Covid-19 become ill enough to need 
hospital treatment If the results of 
the study are confirmed, they imply 
that fewer than one in a thousand 
of those infected with Covid-19 be-
come ill enough to need hospital 
treatment

FT.COM
Coronavirus may have infected half 
of UK population — Oxford study
New epidemiological model shows 
urgent need for large-scale testing

Lauge Brimgiest: Jamen det modsi-
ger jo angst konsensus!!!
Så må det være forkert!

2 april
https://www.information.dk/ud-
land/2020/03/ny-rapport-halvde-
len-britiske-befolkning-kan-allere-
de-vaere-smittet-covid-19
Ny rapport: Halvdelen af den briti-
ske befolkning kan allerede være 
smittet med COVID-19
Undersøgelsen, der er udført af 
Oxford Universitet, modsiger en 
rapport fra sidste uge, der gik ver-



den rundt. Men hvis konklusionen 
kan valideres, kan Storbritannien al-
lerede være tæt på den flokimmuni-
tet, der formodentlig på sigt vil gøre 
os modstandsdygtige og forhindre 
smitte
Mandag skiftede Boris Johnson stra-
tegi og lukkede landet ned i et for-
søg på at beskytte landets gamle og 
svage. Samtidig siger den britiske 
regering, at man har indkøbt 3,5 
millioner test, der kan spore anti-
stoffer, og at de er på trapperne.
Mandag skiftede Boris Johnson stra-
tegi og lukkede landet ned i et for-
søg på at beskytte landets gamle og 
svage. Samtidig siger den britiske 
regering, at man har indkøbt 3,5 
millioner test, der kan spore anti-
stoffer, og at de er på trapperne.
Ritzau/Scanpix
26. marts 2020
Delt 523 gange

En rapport offentliggjort af eksper-
ter ved Imperial College i London 
gik i sidste uge verden rundt. Rap-
portens konklusion var nemlig frygt-
indgydende.
COVID-19 ville, hvis den fik lov at 
sprede sig uden modforanstaltnin-
ger, medføre mere end 500.000 
dødsfald alene i Storbritannien, og 
selv med regeringens daværende 
strategi, hvor butikker, skoler og re-
stauranter fortsat var åbne, måtte 
man forvente 250.000 dødsfald.
Rapporten øgede det politiske pres 
på premierminister Boris Johnson 
for at skifte strategi. Han valgte 
modvilligt at følge den europæiske 

model. Storbritannien lukkede man-
dag fuldstændig ned i et forsøg på 
at beskytte de gamle og de svage og 
undgå at overbelaste sundhedsvæs-
net.
Oxford betvivler konklusionen
Tirsdag offentliggjorde Oxford Uni-
versitets Evolutionary Ecology of In-
fectious Disease Group så en rap-
port, der sætter spørgsmålstegn ved 
konklusionerne fra Imperial Colle-
ges.
Oxford-forskerne bruger den så-
kaldte susceptibility-infected-re-
covered-model, bygget op omkring 
indrapporterede tilfælde af smitte-
de og døde i Storbritannien og Itali-
en.
Konklusionen her er, at coronavirus 
allerede begyndte at sprede sig i 
Storbritannien fra midten af januar 
– næsten halvanden måned før de 
første tilfælde af COVID-19 blev kon-
stateret.
Undersøgelsens leder, professor Su-
netra Gupta understreger, at 
Oxford-konklusionen skal valideres, 
før man kan handle på den.
Men holder konklusionen, betyder 
det formodentlig også, at smitten 
med COVID-19 er langt mere frem-
skreden (i hvert fald i Storbritanni-
en) end hidtil antaget. Antallet af 
smittede fortsætter med at stige og 
har nu også ramt den britiske kon-
gefamilie. Tronfølgeren prins 
Charles er testet positiv for CO-
VID-19 – det forlyder, at han har det 
udmærket, og at det ikke forventes, 
at sygdommen bliver alvorlig i hans 
tilfælde.



Skulle Oxfords udregninger vise sig 
at være valide, så kan omkring halv-
delen af Storbritanniens befolkning 
allerede være smittet, de fleste 
uden at vide det og uden at have 
haft de store gener.
Professor Sunetra Gupta mener, at 
det kan betyde, at langt færre end 
hidtil antaget faktisk bliver mærk-
bart syge af COVID-19.
»Hvis resultaterne bliver bekræftet, 
så ser det ud til, at mindre end én 
ud af 1.000 smittede faktisk bliver 
syge nok til at skulle på hospitalet,« 
udtaler hun til Financial Times.
I Danmark er professor i eksperi-
mentel virologi Allan Randrup 
Thomsen fra Københavns Universi-
tet skeptisk over for Oxford-studiet.
»Jeg er bange for, at det er en 
taløvelse, som ser pænt ud på 
papiret, men som mangler et reali-
tetstjek. Jeg kan ikke få det til at pas-
se med den virkelige verden, hvor vi 
har set adskillelige indlæggelser og 
dødsfald i Italien, Spanien, Kina, USA 
og også her i Danmark,« siger han.
Flokimmunitet
I den oprindelige britiske strategi, 
hvor man insisterede på at holde 
samfundet åbent, mens resten af 
Europa lukkede ned, spillede flokim-
munitet en vigtig rolle.
Flokimmunitet opnås, når ca. 60 
procent af en befolkning bærer anti-
stoffer mod sygdommen i kroppen. 
Flokimmunitet vil automatisk få 
spredningen til at mindskes, da der 
er færre og færre, som kan smittes.
Tanken om at bruge flokimmunitet 
som våben på kort sigt blev skrin-
lagt, da de menneskelige omkost-

ninger ifølge Imperial College-mo-
dellen ville blive for høje. Hvis det 
viser sig, at langt flere end hidtil an-
taget allerede er smittet, så kan det 
bringe flokimmunitetstankegangen 
tilbage i spil.
»Der er et stort behov for 
øjeblikkeligt for at påbegynde 
storstilede serologiske tests (test, 
der undersøger tilstedeværelsen af 
antistoffer i patienten, red.) for at 
fastslå, hvilket stade af epidemien vi 
faktisk befinder os i,« sagde Sunetra 
Gupta til Financial Times.
Hvornår kommer testene?
Den britiske regering siger, at man 
har indkøbt 3,5 millioner test, der 
kan spore antistoffer, og at de er på 
trapperne. I parlamentet gentog Bo-
ris Johnson onsdag denne påstand:
»Der arbejdes lige nu på højtryk for 
at gøre disse test klar, så vi kan 
påbegynde titusindvis af daglige 
test,« sagde premierministeren.
Det er dog uklart om testene er da-
ge, uger eller måneder væk. Testfa-
sen bliver afgørende for at fastslå, 
om det er Imperial-modellen eller 
Oxford-modellen, der giver det mest 
retvisende billede.

INFORMATION.DK
Ny rapport: Halvdelen af den briti-
ske befolkning kan allerede være 
smittet med COVID-19

Tråd 3: COVID-19 er ikke farlig

”Yannick Ytrup Larsen: Ud af fyrre 
forskellige Covid-19 mutationer, er 



det kun de tre, der kan være poten-
tielt dødelige. Og ud af de tre er det 
kun den ene, der dræber mens man 
et ved fuld bevidsthed og får lunger-
ne fyldt op med væske...”

Søren Ventegodt
5 maj
Men hvad der er meget mere vigtigt 
er vores forskning. Vi forsker nu i to 
store emner, medicinsk bæredygtig-
hed, og Corona virus.
Vi har fundet dødeligheden til at væ-
re 0,01%, dvs. langt mindre farlig 
end influenza. Det som snyder man-
ge læger er et meget stort psykoso-
matisk element, der gør at Corona 
virus ligner en ny sygdom, når man 
er dødbange. Som mange jo er i dag 
pga. rygtet om at Corona er farligt.
Har du lyst til at se hvad vi har fun-
det ud af så besøg
http://coronawhistleblower.org/
Du må også meget gerne dele dette 
opslag med andre, så objektiv og 
sand viden, ikke rygter og fagligt 
ubegrundede meninger, kan danne 
grundlag for vores håndtering af 
Corona pandemien fremover.
Knus og god forsommer til alle FB 
venner, nu hvor angsten for Corona 
burde være ryddet af vejen.
Søren Ventegodt

CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
Corona Whistle-Blower – Scientific 
information about Corona virus CO-

VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
dent experts; the most important 
finding is that the mortality rate is 
0.01%, and not 3.4% as the World 
Health Organization (WHO) says.
We want to acknowledge the follow-
ing 46 doctors and experts who du-
ring the 2019-2020 pandemic publi-
cly have expressed, that they find 
the Corona COVID-19 mortality rate 
to be very low, around 0.01%, and 
much lower than the WHO’s (World 
Health Organization) claimed mor-
tality rate of 3.4%:

30You, Pavlína Kasra Kordová, Flem-
ming Borregaard Olsen and 27 
others
4 comments
28 shares
Zuzana Pistekova: This is great 
work!
Mads Bech Madsen: At det reelle 
CFR-tal er langt mindre, lægger SSI 
sådan set ikke skjul på:
“Hvor dødelig er COVID-19? Ser man 
på COVID-19, så bliver dødeligheden 
ofte opgjort i form af en Case Fatali-
ty Rate (CFR). Det vil siger den andel 
af de bekræftede tilfælde, som dør.
I Danmark ligger CFR lige nu på 
knap 5%, men det varierer meget 
fra land til land. Fra mindre end 1% i 
Singapore til 18% i Frankrig. WHO 
vurderer CFR for COVID-19 til at 
være 3,4%.
CFR afhænger både af, hvor mange 
der testes, alderssammensætningen 
og andelen med underliggende syg-
domme i befolkningen. Og da man-
ge smittede, der kun har milde 



symptomer, ikke bliver testet, er 
CFR højere end den reelle dødelig-
hed.
Den reelle dødelighed kaldes IFR 
(Infection Fatality Rate). Den kan be-
regnes ved, at man på forskellig vis 
prøver at tage højde for mørketallet.
”Der foreligger nu data fra flere stu-
dier, hvor man har taget højde for 
mørketallet, og den reelle dødelig-
hed er langt lavere, faktisk i promille 
størrelsen”, siger Tyra Grove Krau-
se”
( c/p SSI )
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhe-
der/2020/covid-19-epidemi-
en-har-indtil-nu-kun-fort-til-meget-
begranset-overdodelighed-i-dan-
mark

SSI.DK
COVID-19-epidemien har indtil nu 
kun ført til meget begrænset over-
dødelighed i Danmark
 
Yannick Ytrup Larsen: Ud af fyrre 
forskellige Covid-19 mutationer, er 
det kun de tre, der kan være poten-
tielt dødelige. Og ud af de tre er det 
kun den ene, der dræber mens man 
et ved fuld bevidsthed og får lunger-
ne fyldt op med væske...

Tråd 4: Støt kritisk filmprojekt om 
corona pandemien
Søren Ventegodt
8 maj
Jeg anbefaler at du støtter dette 
projekt

INDIEGOGO.COM
CORONA.film
An investigative 90 min. documenta-
ry on the coronavirus and its media 
influence. | Check out ‘CORONA.
film’ on Indiegogo.

8You and 7 others

Tråd 5: Fra Corona whistle blowers 
artiklen 
Søren Ventegodt
13 maj
http://coronawhistleblower.org/les-
son/dansk/
Kære venner, jeg citerer fra artiklen 
som jeg håber I vil dele:
WHO ignorerer alt vi allerede ved 
om Corona vira, og alle de veletab-
lerede traditionelle statistiske oplys-
ninger om forkølelse og influenzaer, 
vi også har adgang til. WHO ignore-
rer også de veletablerede og pålide-
lige statistikker om dødelighed i be-
folkningen, som vi også har adgang 
til, således at der skabes et billede 
af en dødelig pandemi, der i hen-
hold til videnskaben slet ikke findes. 
Kort sagt, WHO følger eller skaber 
et rygte, der blot og bart er en på-
stand helt hen i vejret, fuldstændigt 
uden videnskabeligt grundlag.



Desværre har verdens politikere re-
ageret på WHO-kampagnen, som 
om den var sand, hvilket skaber 
massiv frygt i befolkningen, som nu 
er kommet til at tro, at vi står over 
for en dødbringende ny virusinfekti-
on, der kan sende os alle i respira-
tor. Massiv frygt forstærker sympto-
merne på Corona COVID-19 
patienter kraftigt, især hos modta-
gelige, letpåvirkeligt individer.
Dette sker af velkendte, psykosoma-
tiske årsager: Hvis du tror, du har 
en dødelig infektion, og alle, inklusiv 
din egen læge samt hospitalet be-
kræfter dig i troen, er det kun natur-
ligt, at du får det dårligt. Hvis du har 
det dårligt på hospitalet, bliver du 
behandlet. Indlæggelse og især me-
dicinsk behandling med respirator, 
giver hospitalsinfektioner, som igen 
behandles med medicin med bivirk-
ninger, og herved øges dødelighe-
den. Selv unge mennesker kan dø, 
selv om det dog er yderst sjældent.
På denne måde har verden bekræf-
tet sig selv i illusionen om en døde-
lig pandemi, som simpelthen aldrig 
har eksisteret. Mange af fe patien-
ter, der finder ud af at de er infice-
ret med Corona-virus, tror på den 
dystre WHO-dødelighedsstatistik; og 
er man overbevist om, at man lider 
af en dødelig sygdom, fremviser 
man ofte et klinisk billede, som ikke 
ligner forkølelse, men en ny, mere 
alvorlig sygdom.
Hvis vi tager hensyn til, hvad vi vi-
denskabeligt ved om psykosomatik, 
er der ingen tvivl om, at denne nye 
symptomatologi er skabt af panik-
ken i samfundet, der rammer de 

sårbare patienter hårdt; og ikke af 
den nye Corona COVID-19 (SARS-
CoV-2) forkølelsesvirus, som er fuld-
stændig harmløs. 
Da der ikke er nogen farlig virus i 
COVID-19-pandemien, kan vi alle 
bare vende tilbage til vores normale 
livsførelse. Det verdensomspæn-
dende Corona massehysteri må 
slutte nu. Det er ikke nødvendigt at 
holde fysisk afstand til andre men-
nesker på grund af COVID-19 - det 
er ikke farligt, selv for meget gamle 
mennesker, hvis de ikke allerede 
har en alvorlig sygdom, der truer 
deres liv. Det er ikke nødvendigt at 
undgå at blive inficeret. Der er ingen 
måde, du kan undgå at få infektio-
nen på, hvis du bor i en by, men 
mest sandsynligt er det at du ikke 
engang vil bemærke det, da ca. 99% 
af infektioner er subkliniske. Der er 
ikke behov for lukkede grænser, 
lock-downs, lukkede restauranter, 
arbejdspladser, skoler osv.
At få COVID-19-infektionen vil styr-
ker immunsystemet, så man også 
bliver immun over for der næste 
forkølelsesvirus man møder. Hver 
sund bærer spreder den ufarlige 
COVID-19-virus til utallige andre 
mennesker gennem små bitte drå-
ber (4-0,01 m), vi udånder. Det hjæl-
per ikke nødvendigt at bruge 
ansigtsmaske, da en ansigtsmaske 
ikke kan filtrere så små dråber. Der 
er ganske enkelt ingen måde, 
hvorpå man kan undgå at få 
COVID-19 infektionen på, hvis man 
bor i en by eller bare kommer der af 
og til. Derfor er der ikke behov for 
hygiejniske og antiseptiske procedu-



rer for at forsøge at undgå CO-
VID-19 smitte.
Der er ikke behov for medicin eller 
vacciner mod COVID-19; en vaccine 
har bivirkninger, og et generelt, glo-
balt vaccinationsprogram imod den 
harmløse COVID-19 virus, som fore-
slået af WHO vil ikke gavne, men 
kun skade utallige mennesker.
De politikere og medier, der er an-
svarlige for verdens sørgelige til-
stand, må nu gøre deres allerbedste 
for at reparere den skade, de har 
forårsaget ved ukritisk at tro Ver-
denssundhedsorganisationen 
(WHO) udsagn om COVID-19s farlig-
hed og følge WHOs råd.
Der er brug for en fælles, øjeblikkeli-
ge og energisk bestræbelse på ver-
densplan med fokus på at rette tin-
gene op igen, så vi undgår varig 
skader på verdens befolkning, ver-
dens økonomi og den globale men-
neskelige omgangskultur.

CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
DANSK – Corona Whistle-Blower
DANSK To read the translated Da-
nish version of our article, click be-
low: Download free article here (DK) 
Oversat fra “Ventegodt S, Merrick J. 
A tribute to the Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) whistle-blow-
ers. J Altern Med Res 2020;12(2):In 
Press” Corona-virus COVID-19 
(SARS-CoV-2): En hyldest ...

21Flemming Borregaard Olsen, Nils 
Grangaard and 19 others
2 comments
12 shares
Comments

Rie Friis Saugmann: Kejserens nye 
klæder - godt der endelig er en der 
tør tage bladet for munden 

Tråd 6: Vi stifter OOC - “Organisatio-
nen til oplysning om Corona”.
Søren Ventegodt
15 maj
Kære venner, Vi har stiftet forenin-
gen “Organisationen til oplysning 
om Corona”. Formålet er at stoppe 
Corona Hysteriet gennem oplysning 
om fakta om COVID-19.
Her er vedtægterne:
København, 2020-05-13
Vedtægter for foreningen
OOC 
Som står for
Organisationen for oplysning om 
Corona virus COVID-19
I daglig tale kaldet
”Foreningen til oplysning om Coro-
na”
Vi, undertegnede, besluttede dags 
dato at etablere en forening ved 
navn:
OOC
Stifterne:
1 Mathilde Grafström
2 Markus Göttler
3 Søren Ventegodt
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er OOC 
Foreningens adresse er: C/O Søren 
Ventegodt, Schlegels Alle 4, 5.t.v, 
1807 Frederiksberg C
CVR nummer:
§ 2. Formål
OOC har til formål at indsamle vi-
den og oplyse om virus, herunder 



Corona virus som COVID 19, og at 
påpege misinformation om samme.
Desuden arbejder foreningen for at 
iværksætte et retsopgør for
a) at placere ansvar hos de politike-
re og embedsmænd der er ansvarli-
ge for unødvendige tab og lidelser 
under Corona krisen
b) at ved førelsen af principielle sa-
ger hurtigst muligt at etablere en 
enkel retspraksis ved domstolene 
for erstatningssager i favør af de 
skadelidte.
c) at sikre at det ikke gentager sig, at 
politikere og embedsfolk under en 
epidemi eller pandemi pga. misin-
formation, vildfarelser eller andet 
kommer til at misbruge magten, fx 
ved unødvendigt at nedlukke sam-
fundet, indføre begrænsende særlo-
ve og give anbefalinger i strid med 
hvad der er reelt og videnskabeligt 
begrundet, og derved skade indivi-
der, virksomheder og samfundet 
som helhed i Danmark. 
Foreningens arbejder ved 
1. at indsamle og frembringe oplys-
ninger om virus, i særdeleshed 
Corona virus, herunder COVID-19
2. at oplyse befolkningen om virus, i 
særdeleshed Corona virus som CO-
VID-19
3. at oplyse om politiske tiltag fore-
taget i forbindelse med virus, som 
kan være skadelige for mennesker, 
samfundet og planetens bæredyg-
tighed. 3.2 OOC kæmper for menne-
skets frihed, demokratiets fremtid 
og samfundets bæredygtighed (for 
naturen, herunder planetens klima).
4. at oplyse om krænkelser af indivi-
dets grundrettigheder dvs. krænkel-

ser af grundloven, menneskerettig-
hederne, og andre 
borgerrettighedsaspekter.
5. deltagelse i den offentlige debat 
eller på anden måde fremme for-
eningens formål, herunder ved 
sagsanlæg mod staten, dens institu-
tioner, eller anden person eller virk-
somhed. 
6. at dokumentere og oplyse om mi-
sinformation om virus, lægemidler 
og vacciner, effekten af sundheds-
politiske tiltag mv.
7. at føre principielle sager ved 
domstolene som skal sikre, at ska-
delidte personer og individer kan få 
erstatning.
8. at støtte whistleblowers og an-
vende deres viden.
9. ved systematisk at indsamle og 
dokumentere viden jf. pkt. 1-8 at ar-
bejde for at det ikke sker igen at in-
divider, virksomheder og samfund 
unødvendigt begrænses og nedluk-
kes i forbindelse med epidemier/
pandemier.
10. anden hermed beslægtet virk-
somhed.
§ 3. Medlemmer
Som medlemmer optages personer, 
virksomheder og organisationer.
Nye medlemmer skal godkendes af 
bestyrelsen.
Et medlem, der ikke arbejder for 
foreningens interesser, kan eksklu-
deres.
§ 4. Ledelse
Foreningens ledelse består af besty-
relsen og en faglig komite. Bestyrel-
sen bestemmer over foreningens 
anliggender og til at råde sig om det 
lægefaglige nedsættes en faglig ko-



mite, som rådgiver bestyrelsen og 
formanden. Den faglige komite har 
ikke selvstændig ret til at tegne for-
eningen.
§ 5. Bestyrelsen og komiteens 
opgaver og kompetencer
Bestyrelsen udtaler sig i offentlighe-
den gennem formanden. Bestyrel-
sen disponerer over eventuelle mid-
ler. Bestyrelsen har det 
overordnede ansvar for foreningens 
liv og udtalelser under ansvar over 
for generalforsamlingen.
§ 6. Indtægter
Foreningen finansieres gennem fri-
villige bidrag og kontingenter. Be-
styrelsen fastsætter størrelsen af 
kontingentet for individer og virk-
somheder.
§ 7. Foreningens ledelse
Foreningen ledes i det daglige af be-
styrelsen som vælger en formand af 
sin midte. Formanden er samtidig 
formand for den faglige komite. For-
eningens øverste ledelse er general-
forsamlingen, som ordinært afhol-
des hvert andet år i maj måned. 
Første gang maj 2022.
Foreningen tegnes af formanden al-
ternativt af den samlede bestyrelse.
§ 8. Generalforsamlingen
Generalforsamlinger indkaldes ved 
mail til medlemmerne med følgen-
de dagsorden mindst 2 uger inden 
mødet:
Ekstraordinære generalforsamlinger 
indkaldes med samme frist. Beslut-
ning om ekstraordinær generalfor-
samling kan fremsættes formanden 
eller af 2/3 af medlemmerne og skal 
indeholde forslag til punkter på ge-
neralforsamlingens dagsorden.

Den ordinære generalforsamling 
drøfter følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for den 
forløbne periode
4. Regnskab til godkendelse
5. Budget til orientering
6. Bestyrelsens planer for fremti-
den, herunder budget for aktiviteter
7. Valg af bestyrelse.
Stifterne er den første bestyrelse. 
Denne sidder indtil den første ordi-
nære generalforsamling 2022. Hvert 
andet år, første gang i 2022, afgår 
en tredjedel af bestyrelsen. Der kan 
ske genvalg.
8. Valg af revisor
9. Evt.
Der kan ikke stemmes ved fuld-
magt.
§ 9. Opløsning af foreningen
Foreningen kan foreslås nedlagt af 
bestyrelsen og kan nedlægges af ge-
neralforsamlingen. Dette kræver 2/3 
flertal blandt de fremmødte. Ved 
opløsning af foreningen doneres 
eventuelle midler til et lignende me-
dicinfagligt formål efter bestyrel-
sens valg.
OOCs vedtægter tiltrædes hermed                                    
København, 2020-05-13
Stifter 1, Navn, personnummer og 
underskrift samt dato for under-
skrift
Mathilde Grafström 291081-XXXX 
2020-05-13
Stifter 2, Navn, personnummer og 
underskrift samt dato for under-
skrift
Markus Göttler 040101-XXXX 2020-
05-13



Stifter 3, Navn, personnummer og 
underskrift samt dato for under-
skrift
Søren Ventegodt 260361-XXXX 
2020-05-13
Referatet for OOCs stiftende gene-
ralforsamling              København, 
2020-05-13
Referent SV                                   
OCC - Stiftende generalforsamling 
blev afholdt 2020-05-13.      
0. Til stede: Mathilde Grafström, 
Markus Göttler, Søren Ventegodt
1. Valg af dirigent. Markus Göttler 
blev valgt.
2. Valg af referent. Den der bliver 
formand skriver referat.
3. Bestyrelsens beretning for den 
forløbne periode. – Nul.
4. Regnskab til godkendelse – Nul.
5. Budget til orientering – Nul.
6. Bestyrelsens planer for fremti-
den, herunder budget for aktivite-
ter.
a) Mathilde Grafström laver face-
bookside for foreningen under sit 
eget navn.
b) Formanden sørger for at forenin-
gen får CVR-nummer, bankkonto, at 
hjemmesiden OOC købes til forenin-
gen hos one, samt at informations-
materiale mm udarbejdes.
c) Det accepteres at formanden i 
første omgang lægger ud for for-
eningen (gæld dokumenteres ved 
bilag), og foreningen forpligter sig til 
at betale sin gæld når det bliver mu-
ligt.
d) Formanden får til opgave at kon-
stituere en faglig komite.
7. Valg af bestyrelse.

Stifterne Mathilde Grafström, Mar-
kus Göttler og Søren Ventegodt ud-
gør de første medlemmer og den 
første bestyrelse.
Søren Ventegodt blev enstemmigt 
valgt som formand.
8. Valg af revisor – PWC Hellerup 
blev valgt.
9. Evt. SV fører forhandlingerne med 
de to anerkendte og erfarne advo-
kater, der har vist interesse for at 
føre de principielle sager.
.
Referatet for OOCs stiftende gene-
ralforsamling tiltrædes hermed
                                   København, 
2020-05-13
Stifter 1, Navn, personnummer og 
underskrift samt dato for under-
skrift
Mathilde Grafström 291081-XXXX 
2020-05-13
Stifter 2, Navn, personnummer og 
underskrift samt dato for under-
skrift
Markus Göttler 040101-XXXX 2020-
05-13
Stifter 3, Navn, personnummer og 
underskrift samt dato for under-
skrift
Søren Ventegodt 260361-XXXX 
2020-05-13

41Flemming Borregaard Olsen, Tho-
mas Thomas and 39 others
11 comments
14 shares
Comments
View 3 more comments
Filicia Mejse Leeann Larsen: Fanta-
stisk! Hvordan bliver man medlem?



Søren Ventegodt
Tak for det, Filicia, super du støtter 
op, Vi skal lige have en konto, så 
hold øje med ooc på one  En an-
den god ide er at komme til demon-
strationen på Rådhuspladsen kbh i 
morgen kl. 12.00. Vel mødt! Bedste 
hilsen Søren Ventegodt
Zuzana Pistekova: This is great! Well 
done Soren, Markus, Mathilde, wis-
hing you all the best with your goals 
and purpose
Lene Eriksen: Se denne og finpuds 
https://m.youtube.com/
watch?v=Avc6_ftzk3w&feature=sha-
re

YOUTUBE.COM
MUST WATCH: Debunking the Nar-
rative (With Prof. Dolores Cahill)
Lars Lundsdal; Bravo
Kenneth Leo Kristensen
Der står i loven ingen minister kan 
straffes for deres gøremål i forbin-
delse med deres job, de kan og vil 
kun få en næse så i skal have æn-
dret loven først.

Tråd 7: Demonstration imod Coro-
na Hysteriet [SCREENSHOT]

”Søren Ventegodt: I videnskaben går 
man ud fra en hypotese, som må være den 
naturlige eller rimelige hypotese. Når det 
kommer til COVID-19 taler vi om en for-
kølelsesvirus, som ca. 15% af alle menne-
sker altid har i kroppen, uden at det med-
fører sygdom. Normalt kan vi ikke se 
den. Men takket være Bill Gates’ og 
WHO’s penge er der udviklet en test der 
gør virussen synlig (eller mere synlig i 
det mindste, testen er ikke god). Med det 
at vi nu kan se virussen og følge dens 
vandring rundt i verden gør jo ikke at vi-
russen er mere farlig end den plejer at 
være. Dvs. hypotesen for alle verdens vi-
denskabsfolk er at Corona COVID-19 ba-
re er den helt almindelige, harmløse for-
kølelsesvirus.
Men nu kommer der så en anden 
gruppe sammen med WHO, og siger 
at den er farlig. Hvad bygger de det 
på? Absolut ingenting. Hvorfor kan 
man finde på at lave sådan en hypo-
tese? Jo det kan man da, hvis man 
har interesse i det. Forestil dig at du 
har udviklet en test. Så vil du da ger-
ne tjene penge på den. Kan du få 
folk til at tro at den er farlig, kan du 
også få folk til at købe testen. Så de, 
der udvikler testen har en enorm in-
teresse i at vælge den hypotese at 
COVID-19 er farlig. Men de er ikke 
alene. Testen er udviklet af folk, der 
også ønsker at sælge vaccine.”

Søren Ventegodt 
15 maj · 
OOC er med i demonstrationen der 
starter kl. 12 i morgen lørdag fra 



Rådhuspladsen, hvorfra vi går vide-
re til Christiansborg. Stop Corona 
Hysteriet! Lad alle vide at der ikke er 
nogen fare ved COVID-19, det er no-
get WHO har fundet på.
Søren Ventegodt Formand for OOC

18Flemming Borregaard Olsen, Ale-
na Munzarová and 16 others
22 comments
20 shares
Comments
Rajendra Shrestha
But in Nepal, we are having more 
Covid 19 who are entering from In-
dia and all most all Muslim commu-
nity and some other communities. 
Very sad scary !! Not enough qua-
rantines !!
Søren Ventegodt; I don’t think CO-
VID-19 is dangerous, my dear fri-
end!
Rajendra Shrestha: Søren Ventegodt 
people are dying. Didn’t you hear 
from other part of world ?
Søren Ventegodt: Yes people are dy-
ing but they are not dying from the 
Corona COVID-19 infection but from 
wrong treatments, isolation, lack of 
care etc. Fear kills, not Corona.
Charlotte Riedel: Søren Ventegodt 
aaaargh den må du altså længere 
ud i de svenske skove med 
Charlotte Riedel: Hvad dør de så af i 
New York? 
Søren Ventegodt: Kære Charlotte Ri-
edel dødelighedsstatistikkerne fra 
New York er kendt for at være me-
get ringe. Der dør ca. 12000 menne-
sker hver måned i NYC men der er 
normalt kun 5000 der dør pr måned 
efter statistikken. Efter Corona kri-

sen var der pludselig 10000 der dør 
hver måned. Mon ikke det er fordi 
man er begyndt at tælle bedre ef-
ter? Lad os vente på årsstatistikken 
for NY State eller bedre hele USA, så 
kan vi se om der døde flere menne-
sker i 2020 end i 2019 og 2018. Ville 
det ikke være underligt, hvis CO-
VID-19 der slet ikke efter de gode 
statistikker vi har her slår menne-
sker ihjel i Europa tager livet fuld-
stændigt af amerikanerne? Jeg hå-
ber du ser min pointe. Vh Søren 
Ventegodt, formand for OOC
1
Charlotte Riedel: Søren Ventegodt 
Jeg synes det er noget unuanceret 
at skrive at “der ingen fare er ved 
Covid-19” og måske også en anelse 
hensynsløst overfor os der har haft 
konsekvensen af corona helt tæt in-
de på livet. Det er vel ikke normalt 
at der bliver transporteret lig ud af 
byerne i store lastbiler? Jeg er ikke 
nødvendigvis helt uenig i jeres syns-
punkter, men hvor er alle nuancer-
ne?

Søren Ventegodt: Kære Charlotte Ri-
edel Usande mediehistorier. Du har 
sikkert hørt at Corona COVID-19 er 
lumsk, at der er næsten 200 perso-
ner der ligger i respirator med Coro-
na, at selv unge mennesker dør af 
Corona, og du ved sikkert at WHO 
har fortalt verden at 3,4% af alle 
smittede dør af Corona.
Vi har hørt bekymrede ministre og 
embedsmænd messe om faren i 
månedsvis. Alle medier har været 
fulde af katastrofer fra Italien og 
New York. Vi har set billeder af over-



fylde kapeller, massegrave og køle-
trucks i New Yorks gader. Medierne 
har konkurreret om at give den 
mest spændende og forfærdelige 
historie. Herhjemme at ledende læ-
ger fra intensiv afdelingerne fortalt 
hvor svært det er at få de Corona 
ramte ud af respiratorerne, og om 
alle de nye, uventede symptomer 
denne nye ukendt virus har.
Vi forstår naturligvis at du vil være 
skeptisk over for det vi fortæller dig. 
Men måske har du brug for at vide 
dette: Folk bliver lagt i respirator, 
fordi politikerne har besluttet at CO-
VID-19 patienter skal på intensiv af-
deling og i respirator, og ikke fordi 
man har brug for det, når man er 
forkølet. Der har slet ikke været no-
gen overdødelighed i Italien i år i 
forhold til årene før. De overfyldte 
kapeller skyldtes ikke flere døde, 
men at alle døende blev sendt til 
hospitalerne, hvor de normalt bare 
ville dø derhjemme - I gennemsnit 
var de døde Corona patienter i Itali-
en 81 år gamle og 99% af dem hav-
de en til tre dødelige sygdomme i 
forvejen.
Måske har du brug for at vide at 
New York altid har brugt massegra-
ve til de døde, som ingen gjorde 
krav på? Måske har du brug for at 
vide at køletrucksene til lig blev købt 
før der var brug for dem, i forvent-
ning om stor overdødelighed? Og at 
man ikke kan stole på befolknings-
statistikker, der kommer fra USA? 
De er blandt forskere kendt for at 
være utroværdige.
Måske har du også brug for at vide, 
at unge mennesker ikke dør af selve 

Corona virus, men somme tider af 
en hospitalsinfektion, der i 15-30% 
af tilfældene følger af indlæggelse 
med respiratorer-behandling?

En psykosomatisk forklaring
Alligevel kan det godt være at CO-
VID-19 viser nye symptomer, for når 
man er meget bange reagerer krop 
og sind anderledes på en sygdom. 
Hvis du er forkølet, men tror at du 
lider af Ebola, forstærkes alle symp-
tomer, og psykiske reaktioner som 
udmattelse, forvirring, emotionel 
ubalance osv. bliver en del af syg-
domsbilledet. Det er det, som læ-
gerne ser det hos nogle COVID-19 
patienter. Effekten af negative for-
ventninger på helbredet er velkendt 
fra videnskaben og hedder ”nocebo” 
(Lat: jeg skader). Læger som tror på 
WHO’s rygte om at COVID-19 er far-
lig, FORTOLKER det de ser på den 
måde, at Corona virussen har disse 
symptomer. Men det er en mistolk-
ning som skyldes mangel på forstå-
else af psykosomatik. Coronaen til-
lægges også en række andre 
skadelige virkninger, som angst og 
stress i sig selv har på kroppen, bl.a. 
svækket modstandskraft mod syg-
dom.
Så hvad er nu sandheden om Coro-
na? Er COVID-19 dødfarlig, lumsk el-
ler i bund og grund helt uskadelig?

Vi ved at de raske smittede smitter 
andre, som igen smitter andre. 
Smitten vandrer rundt uden at vi 
opdager det. Der er kun folk, der 
har et svækket immunsystem, der 
får symptomer, som næsten altid er 



milde. Og ifølge de eksperter, der 
leder obduktionen af COVID-19 pa-
tienterne er der ingen, der indtil nu 
er døde af COVID-19. Døden har al-
tid haft en anden årsag. Et andet 
faktum er at der ikke er nogen over-
dødelighed i år sammenlignet med 
sidste og forrige år i en række Euro-
pæiske lande, inklusive Danmark. 
Corona COVID-19 er altså efter stati-
stikkerne slet ikke farlig. Corona vi-
rus er heller ikke en ny virus. Det er 
bare en af hundrede evigt muteren-
de virusser, som har fulgtes ad med 
menneskeheden i årtusinder, uden 
at vi har haft problemer med det 
pga. vores effektive immunsystem.

En lang række videnskabsfolk og 
eksperter har de sidste måneder 
stillet sig op som whistleblowers og 
råbt: Kejseren har ikke tøj på! I er 
blevet narret! Corona COVID-19 er 
det samme som en almindelig for-
kølelser og ikke spor farlig.
Coronaens farlighed er noget WHO 
har fundet på, formentlig godt hjul-
pet af medicinalindustrien. Mistan-
ken er at Corona hysteriet er sat i 
gang for at sælge medicin, vacciner 
og hjælpemidler. Vel at mærke me-
dicin og vacciner, der slet ikke er 
brug for, fordi der slet ikke er noget 
sundhedsproblem med Corona vi-
rus.
Tine Wagner: Søren Ventegodt 
wooow spændende læsning.
Tine Wagner: Men hvad er motivet?
Charlotte Riedel: Søren Ventegodt 
mægtig spændende og dejligt du 
giver dig tid.

Jeg har selv et tæt familiemedlem 
der i dag er udskrevet efter indlæg-
gelse pga. corona. Jeg tror nu nok 
hun vil mene den er noget farligere 
og noget værre end en simpel for-
kølelse. Var hun blevet hjemme, var 
hun sikkert ikke sluppet så billigt, 
men det vil du så mene hun var? Og 
mener du at den er menneske-
skabt? Mener du at jeg kan se min 
gamle mormor som jeg savner helt 
vildt og lade mine små børn kram-
me hende med risiko for at hun bli-
ver smittet, for det dør hun (sikkert) 
ikke af? Min pårørende blev i øvrigt 
ikke lagt i respirator, men fik en su-
per behandling.
Søren Ventegodt: De gamle som dør 
har efter de data vi har fra Italien i 
99% mindst en alvorlig sygdom i for-
vejen. Så hvis din mormor ikke er 
syg skulle der ikke være nogen 
grund til ikke at besøge hende. Hvis 
hun er dødssyg kan jeres besøg mu-
ligvis lægge hende i graven, fordi I 
smitter hende med influenza, ikke 
COVID-19. Men det er jo også sådan 
at kontakt, livsglæde og menneske-
lig mening øger modstandskraften 
og forbedre helbredet. Så mon ikke 
regnestykket ender med at du også 
burde besøge hende hvis hun er 
meget syg? Og døden skal jio have 
en årsag, og du vil fortryde resten af 
dit liv hvis du ikke besøger hende 
før hun dør og siger farvel til hende, 
ikke sandt?
Søren Ventegodt: Tine Wagner WHO 
er meget tæt på medicinalindustri-
en, det så vi under Svine influenza 
pandemien i 2009. Faktisk så tæt at 
det blev kaldt korruption over det 



meste af verden. I det centrale WHO 
udvalg sad 5 personer der havde 
modtager 7 millioner dollars fra in-
dustrien. Så døm selv. Læs mere på 
www.coronawhistleblower.org
New York Times excellerer i håbløs 
statistik. Her er dødeligheden plud-
selig steget 6 gange. Nej, det tror vi 
så ikke på.
Charlotte Riedel: Søren Ventegodt 
Tak. Det er uanset spændende læs-
ning. Ville dog ønske I ville anerken-
de at det trods alt er en farlig syg-
dom for alle der ikke er tip top i 
immunsystemet. Der går hurtigt 
Doktor Maniche i den og det er i 
den.
Lauge Brimgiest; De vanlige coro-
navira:https://jcm.asm.org/content/
jcm/48/8/2940.full.pdf
Bemærk sygdomsbilledet. Effekten 
af den danske lockdown: 
https://drive.google.com/
file/d/1lzGUxbmBEUWtgqtlAL722O-
KArrwrEOJ8/view

Søren Ventegodt: Charlotte Riedel 
Ser du, i videnskaben går man ud 
fra en hypotese, som må være den 
naturlige eller rimelige hypotese. 
Når det kommer til COVID-19 taler 
vi om en forkølelsesvirus, som ca. 
15% af alle mennesker altid har i 
kroppen, uden at det medfører syg-
dom. Normalt kan vi ikke se den. 
Men takket være Bill Gates’ og 
WHO’s penge er der udviklet en test 
der gør virussen synlig (eller mere 
synlig i det mindste, testen er ikke 
god). Med det at vi nu kan se virus-
sen og følge dens vandring rundt i 
verden gør jo ikke at virussen er 

mere farlig end den plejer at være. 
Dvs. hypotesen for alle verdens vi-
denskabsfolk er at Corona COVID-19 
bare er den helt almindelige, harm-
løse forkølelsesvirus.
Men nu kommer der så en anden 
gruppe sammen med WHO, og siger 
at den er farlig. Hvad bygger de det 
på? Absolut ingenting. Hvorfor kan 
man finde på at lave sådan en hypo-
tese? Jo det kan man da, hvis man 
har interesse i det. Forestil dig at du 
har udviklet en test. Så vil du da ger-
ne tjene penge på den. Kan du få 
folk til at tro at den er farlig, kan du 
også få folk til at købe testen. Så de, 
der udvikler testen har en enorm in-
teresse i at vælge den hypotese at 
COVID-19 er farlig. Men de er ikke 
alene. Testen er udviklet af folk, der 
også ønsker at sælge vaccine. Og 
tænk på den fantastiske mulighed 
at man nu kan skabe en efterspørg-
sel efter vaccine, ved at få hele ver-
den til at købe ind i den hypotese at 
COVID-19 er farlig! Og det er de som 
WHO så klarer. WHO får mere end 
en halv milliard dollars af medicinal-
industriens folk, med Bill Gates som 
en af de tunge bidragydere. Dermed 
får WHO interesser i at støtte hypo-
tesen om at COVID-19 er farlig. Men 
det er jo stadig ikke bevidst, ingen 
ved det.
Nu kommer politikerne ind i bille-
det, for nu skal de vælge side. Skal 
de følge eksperterne der antager at 
COVID-19 er ufarlig, eller WHO som 
antager at COVID-19 er farlig? Politi-
kerne argumenterer med at det er 
godt at være på den sikre side. Men 
det er fuldstændig meningsløst. Der 



er hundrede forskellige virus der 
angriber vores luftveje og de mute-
rer hele tiden. Skal vi lukke samfun-
det ned hver gang en ny virus kan 
testes??? Og hvorfor skulle vi gå 
med på industriens game, hvorfor 
skulle vi følge WHO i denne galskab? 
Specielt når vi nu VED at WHO sam-
arbejder med industrien, og når vi 
nu også VED at WHO har vist sig at 
være totalt korrupt, så man lader in-
dustriens folk sidde i de centrale 
udvalg, som vi så i 2009 under Svine 
influenza skandalen???

Charlotte Riedel: Søren Ventegodt 
Så når vi almindelige mennesker ser 
sundhedspersonale og overlæger 
fortælle i tv hvor lumsk sygdommen 
er, så står de simpelthen og lyver 
fordi de er i lommen på “systemet”?
Og når patienter oplever det som en 
nærdødsoplevelse at have corona, 
så er det simpelthen det psykiske 
der spiller ind, fordi de er bange og 
slet ikke fordi sygdommen er andet 
end en simpel forkølelse?
Du argumenterer jo rigtig fint og 
langt, men du bringer potentielt 
mennesker i fare ved at påstå at co-
vid-19 er helt og aldeles ufarlig og 
det er alligevel lidt af en påstand. 
Du har jo også et kæmpe ansvar i 
det her og du kan jo tage fejl.

Søren Ventegodt: Kære Charlotte Ri-
edel. Tak for at du spørger ind til 
det. Jeg føler et stort og tungt an-
svar og jeg lover dig at det ikke har 
været en let beslutning for mig om 
jeg skulle gå ind i det her.

Vores internationale arbejdsgruppe 
har brugt mange måneder på at 
analysere COVID-19 litteraturen, og 
vi har set hundredevis af videoer og 
andet igennem, og udarbejdet en 50 
siders rapport som du finder på 
www.coronawhistleblower.org, som 
vi tilmed har fået publiceret som en 
peer-reviewet, videnskabelig artikel, 
før vi går ud og taler offentligt om 
det.
Jeg lover dig at jeg er mit ansvar be-
vist; jeg gør mit yderste for ikke at 
sige noget, jeg ikke er sikker på at 
der er fagligt belæg for.
Du spørger: ”Så når vi almindelige 
mennesker ser sundhedspersonale 
og overlæger fortælle i tv hvor 
lumsk sygdommen er, så står de 
simpelthen og lyver fordi de er i 
lommen på “systemet”?”
Nej, sådan er det ikke. Men du må 
forstå hvordan virkeligheden er, når 
man står med en syg patient: Man 
har en test, fx en Corona test, og 
man har symptomer på en sygdom, 
og så må man gætte resten. Der er 
masser af virussygdomme vi ikke 
kender, og vi har kun test for Coro-
na, ikke for de 99 andre virus der 
plager os. Man kan godt have man-
ge sygdomme og mange virusser på 
en gang. Bare fordi en patient er te-
stet positiv for Corona kan man ikke 
vide om de symptomer man ser 
SKYLDES Corona COVID-19 – eller 
en anden Corona virus, som testen 
også slår positivt ud på, for den 
sags skyld. Testen kan også være 
falsk positiv, som den måske er i 
30% af tilfældene.



Det er møgkompliceret. Så det vi før 
i klinikken i sådan en situation er at 
vi FORTOLKER, eller med et andet 
ord gætter. Tror vi at COVID-19 er 
farlig, er det naturligt at fortolke i 
den retning, hvis vi har en positiv 
test. Men vi kan ikke VIDE det, ikke 
før patienten er død og obduceret. 
For vi behøver en direkte adgang til 
al patientens væv, for at analysere 
ordentligt.
I Hamburg er alle patienter der er 
døde med en positiv COVID-19 test 
blevet obduceret, mange tusinde 
mennesker. Professoren der står for 
det har for nyligt optrådt på tysk TV 
(se 1) og har sagt at hans team ikke 
har fundet et eneste menneske der 
var død af Corona COVID-19. Døden 
har altid haft en anden årsag. Så 
han har forsikret verden, at CO-
VID-19 ikke er dødelig. Det er hans 
kompetence, så det må vi tro på.
Så spørger du: ”Og når patienter op-
lever det som en nærdødsoplevelse 
at have corona, så er det simpelt-
hen det psykiske der spiller ind, for-
di de er bange og slet ikke fordi syg-
dommen er andet end en simpel 
forkølelse?”
Igen er det ikke så simpelt. Frygten 
for at have en farlig sygdom er en 
vigtig faktor, men lægebehandlin-
gen er også en vigtig ting. Overbe-
handling, især med respirator, er 
meget farlig, for hospitalsinfektio-
ner med multiresistente bakterier 
er desværre almindelig (15-30% af 
patienterne får en ny infektion når 
de kommer på hospitalet). Og en tur 
på intensiv, med eller uden respira-
tor, vil naturligt give dødsangst, det 

bør man altså have hvis man kom-
mer på intensiv, det er ikke for sjov.
Men er COVID-19 bare en forkølel-
se, ja så skal COVID-19 patienter jo 
ikke på intensiv afdeling, eller på 
hospitalet i det hele taget. Og det er 
nok den situation vi står i. Det er jo 
politisk hvordan man behandler CO-
VID-19, og man behandler naturlig-
vis ud fra hvor farlig man tror CO-
VID-19 er. Men det bliver hurtigt 
selvbekræftende, netop fordi det er 
så farligt at komme på hospitalet.
Du skriver videre: ”Du argumenterer 
jo rigtig fint og langt, men du brin-
ger potentielt mennesker i fare ved 
at påstå at covid-19 er helt og alde-
les ufarlig og det er alligevel lidt af 
en påstand. Du har jo også et kæm-
pe ansvar i det her og du kan jo tage 
fejl.”
Ja, jeg kan tage fejl. Jeg er kun et 
menneske. Men jeg har forsknings-
uddannet på Rigshospitalet hvor jeg 
i mange år har ledet Forskningscen-
ter for Livskvalitet, jeg har lavet 250 
videnskabelige arbejder, og min 
forskning er aldrig blevet kritiseret. 
Vores nye artikel der sammenfatter 
vores viden om COVID-19 har heller 
ikke fået kritik (endnu). Så derfor 
mener jeg godt at du kan tro på 
hvad jeg siger.
Der er også derfor jeg har accepte-
ret at være formand i den nye med-
lemsforening OOC - Organisationen 
til Oplysning om Corona. Jeg kan 
kun bede til min Gud om at jeg er 
værdig til den svære rolle.
Søren Ventegodt
Formand for OOC



CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
Corona Whistle-Blower – Scientific 
information about Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
dent experts; the most important 
finding is that the mortality rate is 
0.01%, and not 3.4% as the World 
Health Organization (WHO) says.
Corona Whistle-Blower – Scientific 
information about Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
dent experts; the most important 
finding is that the mortality rate is 
0.01%, and not 3.4% as the World 
Health Organization (WHO) says.

Tråd 8: Skal vi som udgangspunkt 
tro at COVID-19 er farlig eller ufar-
lig? Hvilken hypotese skal vi vælge?

Søren Ventegodt
16 Maj
 · 
Skal vi som udgangspunkt tro at CO-
VID-19 er farlig eller ufarlig? Hvilken 
hypotese skal vi vælge?
i videnskaben går man ud fra en hy-
potese, som må være den naturlige 
eller rimelige hypotese. Når det 
kommer til COVID-19 taler vi om en 
forkølelsesvirus, som ca. 15% af alle 
mennesker altid har i kroppen, 
uden at det medfører sygdom. Nor-
malt kan vi ikke se den. Men takket 
være Bill Gates’ og WHO’s penge er 
der udviklet en test der gør virussen 
synlig (eller mere synlig i det mind-
ste, testen er ikke god). Med det at 
vi nu kan se virussen og følge dens 
vandring rundt i verden gør jo ikke 
at virussen er mere farlig end den 

plejer at være. Dvs. hypotesen for 
alle verdens videnskabsfolk er at 
Corona COVID-19 bare er den helt 
almindelige, harmløse forkølelsesvi-
rus.
Men nu kommer der så en anden 
gruppe sammen med WHO, og siger 
at den er farlig. Hvad bygger de det 
på? Absolut ingenting. Hvorfor kan 
man finde på at lave sådan en 
hypotese? Jo det kan man da, hvis 
man har interesse i det. Forestil dig 
at du har udviklet en test. Så vil du 
da gerne tjene penge på den. Kan 
du få folk til at tro at den er farlig, 
kan du også få folk til at købe te-
sten. Så de, der udvikler testen har 
en enorm interesse i at vælge den 
hypotese at COVID-19 er farlig. Men 
de er ikke alene. Testen er udviklet 
af folk, der også ønsker at sælge 
vaccine. Og tænk på den fantastiske 
mulighed at man nu kan skabe en 
efterspørgsel efter vaccine, ved at få 
hele verden til at købe ind i den hy-
potese at COVID-19 er farlig! Og det 
er de som WHO så klarer. WHO får 
mere end en halv milliard dollars af 
medicinalindustriens folk, med Bill 
Gates som en af de tunge bidrag-
ydere. Dermed får WHO interesser i 
at støtte hypotesen om at COVID-19 
er farlig. Men det er jo stadig ikke 
bevidst, ingen ved det.
Nu kommer politikerne ind i bille-
det, for nu skal de vælge side. Skal 
de følge eksperterne der antager at 
COVID-19 er ufarlig, eller WHO som 
antager at COVID-19 er farlig? Politi-
kerne argumenterer med at det er 
godt at være på den sikre side. Men 
det er fuldstændig meningsløst. Der 



er hundrede forskellige virus der 
angriber vores luftveje og de mute-
rer hele tiden. Skal vi lukke samfun-
det ned hver gang en ny virus kan 
testes??? Og hvorfor skulle vi gå 
med på industriens game, hvorfor 
skulle vi følge WHO i denne galskab? 
Specielt når vi nu VED at WHO sam-
arbejder med industrien, og når vi 
nu også VED at WHO har vist sig at 
være totalt korrupt, så man lader 
industriens folk sidde i de centrale 
udvalg, som vi så i 2009 under Svine 
influenza skandalen???
Når dette må være klart for alle fag-
personer i Danmark og andre ste-
der, hvorfor vælger politikere ver-
den over at følge WHO i den 
videnskabeligt set forkerte hypote-
se? En forklaring kunne være at de 
får “hjælp” til det af den hær af in-
dustry-lobyister der altid omgiver 
en moderne regering. Disse giver 
sig ud for at være eksperter, men de 
er købt og betalt af industrien, og 
de råd de giver tjener industrien, ik-
ke nationen. Desværre er det meget 
begavede mennesker, der ofte er til 
stor hjælp for både politikere og 
embedsværk. Og det er en super 
farlig ting i et demokrati, og noget vi 
holder alt for lidt øje med.
Så der er mange kræfter der virker 
ind på en Sundhedsminister, der 
skal orientere sig og træffe store be-
slutninger. Og det er åbenlyst at 
den største kraft her ikke er viden-
skab og fornuft, men megt og pen-
ge. Og det er det vi kritiserer. For 
verden tager alt for meget skade af 
det.
Søren Ventegodt

Formand for OOC
PS: Mød op til demonstration mod 
regeringens håndtering af COVID-19 
i dag kl. 12.00 på Københavns Råd-
husplads. Du kan også her se Ma-
thilde Grafströms nye kunstudstil-
ling om “København under Corona 
krisen”. Det er et tankevækkende og 
sørliget syn at se byen gennem Ma-
thildes linse. Et besøg værd, synes 
jeg.

19You, Flemming Borregaard Olsen, 
Lauge Brimgiest and 16 others
5 comments
7 shares
Comments
Morten Rene Pederzen: Hvem laver, 
udvikler og sælger den test du næv-
ner ?....har du et navn på firmaet ?
Søren Ventegodt: Søg den informa-
tion på Wodargs hjemmesíde, se re-
ferencen i artiklen på www.corona-
whistleblower.org

CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
Corona Whistle-Blower – Scientific 
information about Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
dent experts; the most important 
finding is that the mortality rate is 
0.01%, and not 3.4% as the World 
Health Organization (WHO) says.
Corona Whistle-Blower – Scientific 
information about Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
dent experts; the most important 
finding is that the mortality rate is 
0.01%, and not 3.4% as the World 
Health Organization (WHO) says.

 



Morten Rene Pederzen: Søren Ven-
tegodt ja, men jeg kan ikke se det 
firma der sælger og udvikler det ?

Iben Maria Larsen: En lungepatient 
kan ikke tåle højere ilttryk end 2 og 
dem.med covid corona får 13

Charlotte Riedel: Jeg ved ikke om du 
er gal eller genial Søren Ventegodt. 
Det må tiden vise. Tiden vil også vi-
se os sandheden og mon ikke den 
findes lige i midten af det hele? 
Skråsikkerheden forstår jeg ikke, så 
derfor kan jeg slet ikke forstå at 
man opfordrer til demonstration. 
Det er en vild verden vi lever i for ti-
den. Jeg håber at alle kan holde 
skruen i vandet 

Tråd 9: Sandheden er ikke et kom-
promis
Søren Ventegodt
17 maj
Sandheden er sjældent et kompro-
mis mellem to yderligheder...

9Flemming Borregaard Olsen, Mari-
anne Nielsen and 7 others
Thomas Thomas: Ergo midten af 
dansk politik er (også) fuld af løgn 

Tråd 10: Det er sundt at blive smit-
tet med COVID-19
”Søren Ventegodt: Her er professor 
Püschel der står for obduktionen af 
samtlige der døde med COVID-19 i 
Hamburg, og som trådte frem i TV 
og erklærede at ingen af de tusind-

vis af døde han havde obduceret 
var døde af COVID-19. Det er jo et 
supervigtigt fund, for alene de der 
faktisk studere de døde kan vide 
hvad de døde af. Derfor er han vo-
res bedste kilde til viden om CO-
VID-19s farlighed.”

Søren Ventegodt
18 maj
Det er sundt at blive smittet med 
COVID-19
Denne morgen tænker jeg over det 
mærkelige i at Corona er så almin-
delig at vi alle hele tiden bliver smit-
tet. Derfor er vi alle immune over 
for Corona. Vi e faktisk så immune 
at langt de fleste af os slet ikke op-
dager at vi bliver smittet. Alligevel 
gør den smitte, vi er udsat for igen 
og igen, med stadigt nye mutatio-
ner, at vi forbliver immune. Vi behø-
ver ganske enkelt Corona smitten 
for at forblive immune. Derfor er al-
le bestræbelserne på at undgå at 
blive smittet helt meningsløse og 
faktisk også kontraproduktive, set 
fra et videnskabeligt synspunkt. Og 
her taler jeg både som formand for 
OOC og som formand for OOC fagli-
ge udvalg.
Besøg meget gerne www.OOC på 
one og del linket med dine FB-ven-
ner, så gør du OOC en stor tjeneste!
Tak fra
Søren, formand for OOC

28You, Martin Ziegler, Bonnie Røgen 
and 25 others
Lonni Stærk Olsen: En tvivler som 
mig spørger: hvad skal de personer 



som i forvejen er udsatte med diver-
se kroniske sygdomme? Det må du 
vel også have en mening om.
Søren Ventegodt: Kære Lonni Stærk 
Olsen, hvis du er meget syg og me-
get gammel kan en influenza og mu-
ligvis også en alvorlig forkølelse vel 
nok skubbe dig ud over kanten, det 
er hvad alle fornuftige mennesker 
også tænker om COVID-19... men 
der har man jo lov at blive overra-
sket! Da professor Püschel der stod 
for obduktionen af samtlige der dø-
de med COVID-19 i Hamburg trådte 
frem i TV og erklærede at ingen af 
de tusindvis af døde han havde ob-
duceret var døde af COVID-19, ja så 
var det alligevel overraskende (se 
link nedenfor) I vores artiklen på 
www.coronawhistleblower.com vi-
ser vi også at dødelighedsstatistik-
kerne viser at COVID-19 ikke er dø-
delig, for der er ikke flere døde end 
normalt i de fleste lande, der er 
ramt af COVID-19.
CORONAWHISTLEBLOWER.COM
Lonni Stærk Olsen: Tak for dit svar 
og din tid 
Søren Ventegodt: https://www.welt.
de/regionales/hamburg/artic-
le207086675/Rechtsmediziner-Pue-
schel-In-Hamburg-ist-niemand-oh-
ne-Vorerkrankung-an-Corona-ge-
storben.html Her er professor 
Püschel der står for obduktionen af 
samtlige der døde med COVID-19 i 
Hamburg, og som trådte frem i TV 
og erklærede at ingen af de tusind-
vis af døde han havde obduceret 
var døde af COVID-19. Det er jo et 
supervigtigt fund, for alene de der 
faktisk studere de døde kan vide 

hvad de døde af. Derfor er han vo-
res bedste kilde til viden om CO-
VID-19s farlighed.
Tine Wagner: Ved du Søren Vente-
godt hvordan tallene ser ud i Itali-
en? Er vi enige om, at tilstandene i 
Italien var temmelig forfærdelige. 
Men jeg er fuldstædig enig med dig 
i, at der er skabt en absurd carona-
panik som lægger verden ned.
Søren Ventegodt: Jamen Italien er jo 
netop et eksempel på at det forfær-
delige billede vi ser i medierne ikke 
har noget med virkeligheden at gø-
re. Da døds-statistikken for foråret 
2020 kom for Italien, var der slet ik-
ke flere døde end normalt! Og de 
døde var i gennem 81 år og 99% var 
diagnosticerede med 1-3 alvorlige 
sygdomme allerede. Problemet var 
at det fra politisk side blev besluttet 
at alle ældre der var døende og te-
stede positivt for Corona skulle på 
hospitalet. Derfor blev hospitalerne 
fyldt med døde, og kapellerne kun-
ne ikke følge med. Det fik verden til 
at tro at Italien havde en dødelig 
epidemi. Men det var ikke tilfældet. 
Verden blev snydt at medierne...
Tine Wagner: Søren Ventegodt altså, 
det lyder helt forrykt. Tak for din tid 
og din respons.

Tråd 11: Her er professor Püschel 
der står for obduktionen af samtlige 
der døde med COVID-19 i Hamburg

Søren Ventegodt
18 maj
Her er professor Püschel der står 
for obduktionen af samtlige der dø-
de med COVID-19 i Hamburg, og 



som trådte frem i TV og erklærede 
at ingen af de tusindvis af døde han 
havde obduceret var døde af CO-
VID-19. Det er jo et supervigtigt 
fund, for alene de der faktisk stude-
re de døde kan vide hvad de døde 
af. Derfor er han vores bedste kilde 
til viden om COVID-19s farlighed.

WELT.DE
Rechtsmediziner Püschel: „In 
Hamburg ist niemand ohne Vorer-
krankung an Corona gestorben“ - 
WELT
Der renommierte Hamburger 
Rechtsmediziner Klaus Püschel hält 
die Angst vor Corona für 
übertrieben. Mit seinem Team ob-
duziert er die Toten in Hamburg, 
und er stellt fest: Das Virus sei in 
diesen Fällen nur der letzte Tropfen 
gewesen.

23You, Flemming Borregaard Olsen, 
Martin Ziegler and 20 others
4 comments
14 shares
Comments
Ricky Julian: Ud fra den betragtning, 
hvordan er det med de store sam-
menlignelige epidemier som vi ken-
der? Døde dem som blev syge af 
“den spanske Syge” af selve syg-
dommen?
Søren Ventegodt: Det er jo svært at 
vide hvad der skete 1918-1920, især 
fordi de gode statistikker slet ikke 
fandtes dengang...
Flemming Dahl Sørensen: Se dr. 
Thomas Cowan forklar hvad der 
skete i 1918

https://www.iol.co.za/capetimes/
news/watch-debate-ra-
ging-on-link-between-5g-techno-
logy-coronavirus-pande-
mic-45124913

IOL.CO.ZA
WATCH: Debate raging on link bet-
ween 5G technology, coronavirus 
pandemic
 
Ricky Julian: Først og fremmest nog-
le vilde påstande Som ikke beror på 
fakta. Langbølge Radioen ( radio 
bølger) blev først udbredt fra 1920 
og opefter.

Tråd 12: Her er lidt fra demonstrati-
onen 16 maj
Søren Ventegodt
20 maj
Her er lidt fra demonstrationen 16 
maj, vi mødes igen Grundlovsdag 5, 
juni kl. 12.00 på Rådhuspladsen til 
OOC demonstration nr. 2: Stop 
Corona hysteriet!
Besøg vores webpage på www dot 
ooc dot one
Knus fra
Søren Ventegodt, formand for OOC

YOUTUBE.COM
Urgent Call To Humanity!!! ~ “CORO-
NATION DEMONSTRATION FOR 
FREEDOM & CIVIL RIGHTS” [Age Of 
Truth TV]
PLEASE LIKE AND SUBSCRIBE TO 
AGE OF TRUTH TV! Support: www.
ageoftruth.tv All Rights Reserved © 



AOT TV Two succesful, legally allow-
ed and announced demonstrat...

16You, Flemming Borregaard Olsen, 
Alena Munzarová and 13 others
4 comments
2 shares
Comments
Suzanne Jensen
Hej Søren jeg er kunstner, bosat i 
Nordjylland og jeg vil gerne bidrage 
på en eller anden måde 
3
Like

 · Reply
 · 4 w
Torben Nielsen
Flot Venteskidt. Hvordan kan du på 
nogen måde tro det der fotomani-
pulerede ondskab vil få dig til at 
overbevise folk??? Men I er jo i sam-
me båd.
Søren Ventegodt: Torben Nielsen 
den fik jeg nok ikke lige fat i?
Torben Nielsen: Det beklager jeg 
dybt du ikke gjorde venteskidt. Jeg 
skal nok uddybe. Når jeg er færdig 
med at høre p1

Alena Munzarová: Dear Søren Ven-
tegodt. This video brings me hope 
that the world has not gone comple-
tely mad and that there are many 
people around the world who do 
not allow themselves to be abused 
by power and fear . Greetings 
from Prague to Denmark .

Tråd 13: Regeringens fulgte ikke si-
ne egne eksperter da de lukkede 
samfundet ned.

Søren Ventegodt
24 maj
Regeringens fulgte ikke sine egne 
eksperter da de lukkede samfundet 
ned. Men hvem fulgte de så? Mon 
ikke det skulle være WHO?
Venstre kalder Mette Frederiksen i 
samråd for at forklare nedlukning 
efter kritisk artikel
Regeringen misbrugte den sund-
hedsfaglige rådgivning, da den luk-
kede Danmark ned i marts, vurderer 
professor.
Venstre vil kalde statsminister Mette 
Frederiksen (S) i samråd for at få 
forklaret forløbet forud for beslut-
ningen om at lukke Danmark ned på 
et pressemøde 11. marts.
Det skriver Jyllands-Posten.
Venstre reagerer i forbindelse med, 
at Jyllands-Posten har gennemgået 
forløbet. På aftenen henviste stats-
ministeren flere gange til myndighe-
derne og fastslog, at det var ‘myn-
dighedernes anbefaling, at vi lukker 
al unødvendig aktivitet ned’.
Men i dag står det klart, at Sund-
hedsstyrelsen ikke havde nedfældet 
en så vidtgående anbefaling, skriver 
Jyllands-Posten.
Så sent som dagen før pressemødet 
den 11. marts udformede styrelsen 
en liste af ‘mulige tiltag’ mod Co-
vid-19. Her stod nedlukninger og 
tvangsindgreb ikke nævnt.
28. februar underskrev styrelsens 
direktør, Søren Brostrøm, en indstil-
ling, som ifølge jurister betød, at ge-
nerelle indgreb i danskernes frihed 
var udelukket. Kun i visse ‘konkrete 



situationer’ gav Brostrøm grønt lys 
til indgreb.
Det fremgår ikke klart af talen ved 
pressemødet 11. marts, hvilke myn-
digheder Mette Frederiksen henvi-
ser til. Og over for Jyllands-Posten 
har hun ikke ønsket at forklare det.
Sundhedsminister Magnus Heun-
icke (S) svarer heller ikke på det. I en 
skriftlig kommentar til Jyllands-Po-
sten svarer han, at ‘en af de over-
ordnede anbefalinger fra myndighe-
derne’ var at nedbringe antallet af 
sociale kontakter.
Kjeld Møller Pedersen, professor i 
sundhedspolitik ved SDU, siger, at 
‘regeringen har misbrugt den sund-
hedsfaglige rådgivning’.
»Regeringen trak en klædedragt ned 
over sin politik og gav indtryk af, at 
det var den sundhedsfaglige rådgiv-
ning at lukke ned. Men det tangerer 
en usandhed«, siger han til Jyl-
lands-Posten.
Dagen efter pressemødet kom en 
hastelov, som flyttede magt væk fra 
Sundhedsstyrelsen og over til rege-
ringen selv. Det vedtog Folketinget 
enstemmigt på bare én dag.
»Først siger Søren Brostrøm fra – og 
så fratager man styrelsen de 
muskler, den har. Det er ikke noget 
kønt forløb«, siger Kent Kristensen, 
lektor i sundhedsjura ved SDU, til 
Jyllands-Posten.
Venstre vil nu have statsminister 
Mette Frederiksen i samråd for at få 
en forklaring. Ifølge Sophie Løhde 
(V) indikerer forløbet, at ‘statsmini-
steren har talt direkte usandt til 
danskerne’, skriver Jyllands-Posten.

Enhedslisten betegner forløbet som 
‘dybt problematisk’.
Ifølge De Radikales sundhedsordfø-
rer, Stinus Lindgreen, er det afgø-
rende, at Folketinget kender grund-
laget bag regeringens beslutninger.
»Vi har behov for en uvildig 
ekspertgruppe, der kan kigge på det 
her forløb«, siger han til Ritzau.
ritzau

POLITIKEN.DK
Venstre kalder Mette Frederiksen i 
samråd for at forklare nedlukning 
efter kritisk artikel
Regeringen misbrugte den sund-
hedsfaglige rådgivning, da den luk-
kede Danmark ned i marts, vurderer 
professor.

14Suzanne Jensen, Peter Vaisgaard 
and 12 others
5 shares

Tråd 14: Når vi i den almindelige læ-
gepraksis står over for noget vi ikke 
kan forklare siger vi ofte: ”Det er en 
virus”.
”Søren Ventegodt: Nej Monique Be-
attie, du kan ikke sammenligne 
Corona med AIDS, det er mere rime-
ligt at sammenligne den med vor-
ter.”

Søren Ventegodt‐B
29 maj
En analyse af sygdomsårsager hos 
patienter med forkølelse (Corona vi-
rus COVID-19)



I gamle dage, da jeg studerede me-
dicin var det interessant at lægge 
mærke til to forskellige holdninger 
til sygdommenes årsager. På univer-
sitetet hvor folk var kloge, sagde læ-
rerne systematisk, at ”sygdommens 
årsager er ukendt” – og det gjaldt jo 
stort set alle sygdomme, som kræft, 
hjerte-karsygdomme, autoimmune 
sygdomme, koagulationssygdomme 
med blodpropper, svimmelhed, 
kvalme, synsforstyrrelser osv. Ude i 
klinikken sagde lægerne noget an-
det, de sagde altid ”det er en virus”. 
Det var for så vidt et morsomt svar, 
fordi der er hundrede forskellige vi-
rus som vi konstant bliver smittet 
med, og man kan jo ikke udelukke 
at netop det symptom, som patien-
ten sad med skyldtes virus.
Dengang havde jeg en klog profes-
sor, som havde specialiseret sig i 
psykosocial medicin, professor 
Bengt Zachau-Christiansen, som se-
nere blev min velgører fordi han lod 
mig arve sit store forskningsprojekt 
om livskvalitet. Et projekt jeg siden 
har været leder af i mange år, først 
på Forskningscenter for Livskvalitet 
på Rigshospitalet, og siden på det 
uafhængige Forskningscenter for 
Livskvalitet. Bengt forklarede også 
sygdommene, men han troede på 
psykosociale årsager. Han mente at 
når vi blev syge, var det oftest fordi 
vi syndede imod vores natur som 
mennesker. Dermed var han på linje 
med Hippokrates, der mente at de 
alvorlige sygdomme generelt har en 
psykosomatisk årsag.
Efter som den menneskelige psyke 
er svær at blive klog på og putte un-

der mikroskop, har det ikke været 
enkelt for tilhængerne af den psyko-
somatiske forklaring at bevise at de 
har ret. Imidlertid har vi de seneste 
30 år fået en meget god grund til at 
tro på den psykosomatiske model, 
nemlig den forskning der er lavet i 
den psykosomatiske medicin. Her 
har forskere som Dean Ornish vist 
at mange forskellige meget alvorlige 
sygdomme, som de fleste hjertekar-
sygdomme, prostatakræft osv. hur-
tigt og enkelt kan helbredes med 
psykosociale metoder. Derved har 
forskerne jo sandsynliggjort at det 
er psyken der er årsag til disse syg-
domme, og altså ikke virus.
Morsomt nok er denne tro på de 
farlige virus blomstret op igen med 
Corona COVID-19. Og på en besyn-
derlig måde. Først har vi WHO som 
påstår at Corona er farlig, hvad den 
ved gudsensgrød - efter alt hvad vi 
ved om forkølelse - ikke er! Denne 
opfattelse understøttes i disse da af 
en lang række eksperter, der optræ-
der som Corona whistleblowers, se 
www.coronawhistleblowers.org). 
Men så har vi en hær af læger som 
følger WHO, ikke mindst fordi de 
mere eller mindre er tvunget til det 
af deres regering og cheferne i de-
res sundhedsvæsen.
Disse læger tager nu udgangspunkt 
i den myten WHO har skabt om at 
Corona er farlig, og kigger efter for-
klaringen på at COVID-19 tager så 
mange liv! Det er jo barokt. Det er jo 
det mest absurde. Og når man for-
søger at forklare det man tror på, 
selv om det er forkert, kommer man 
altid op med en masse gode forkla-



ringer. Hvorfor er der spøgelser i 
mit hus? Jo, en ung pige blev holdt 
fanget i kælderen til hun døde. Na-
turligvis, siger vi til den psykisk syge, 
for hvis vi siger andet har vi mistet 
muligheden for at hjælpe.
Men med COVID-19 går det ikke at 
komme de COVID-19 troende i mø-
de. Den WHO-skabte vildfarelse, 
som alle de WHO-tro læger i denne 
tid bekræfter, er stadig ikke rigtigt. 
Og det er stadig ikke videnskabeligt 
muligt at forbinde en ufarlig luft-
vejsvirus med alverdens skader i 
kroppen, som der er langt bedre og 
mere sandsynlige forklaringer på – 
nemlig alle den psykosomatiske teo-
ri, som har været agtet siden Hippo-
krates.
For dem som ikke kender til lægevi-
denskab kan det være at jeg skylder 
en mere grundig forklaring om pro-
blemerne med at gøre rede for me-
kanistiske sammenhænge på det 
kemiske og biologiske niveau. Men 
det må du nok vente med at læse 
om til OOCs bog om Corona udkom-
mer – forhåbentligt om ikke så læn-
ge.
Venlig hilsen
Søren Ventegodt
Formand for OOC - Organisationen 
til Oplysning om Corona
CORONAWHISTLEBLOWERS.ORG
www.coronawhistleblowers.org
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Charlotte Riedel: Guuuuud, så er det 
simpelthen bare en simpel forkølel-
se der gjorde mit familiemedlem så 
sygt at hun måtte indlægges med 
dobbeltsidet lungebetændelse og 
vand i lungerne. Det må jeg alligevel 
nok sige. Fra nu af vil jeg være ret 
bange for at blive forkølet 
Søren Ventegodt: Dobbeltsidet lun-
gebetændelse og vand i lungerne er 
ikke forkølelse, Charlotte Riedel, det 
er dobbeltsidet lungebetændelse og 
vand i lungerne. Hvad var den pato-
gene organisme de fandt under ind-
læggelsen, som FORÅRSAGEDE dob-
beltsidet lungebetændelse og vand i 
lungerne? Er du nu også helt sikker 
på at det var COVID-19? Man kan jo 
godt have flere sygdomme på sam-
me tid. Også flere virusser på sam-
me tid for den sags skyld, du ved 
sikker at der er omkring 100 forskel-
lige virusser der angriber lungerne 
og at COVID-19 blot er en af dem, 
og du ved måske også at COVID-19 
testen ikke er specifik for Corona, så 
det godt kan være en anden Corona 
virus de fandt ved testen, hvis han 
da blev testet positiv for Corina i det 
hele taget? Som du ser er det meget 
mere kompliceret end vi normalt 
forestiller os. Og det er essensen af 
hele problematikken omkring Coro-
na.
Charlotte Riedel: Det var COVID-19
Søren Ventegodt: Hvordan kan du 
vide at ÅRSAGEN var COVID-19?
Charlotte Riedel: Søren Ventegodt 
fordi hun blev testet positiv for CO-
VID-19 og efterfølgende fik de tilstø-
dende problemer



Thomas Thomas: Charlotte Riedel 
Hvad var det for en test? Svælgskrab 
eller blodprøve?
Charlotte Riedel: Thomas Thomas 
begge dele
Søren Ventegodt: Det forstår jeg 
Men ved du også hvilken patogen 
der gav hende lungebetændelse? 
Det er jo ofte en bakterie...
Thomas Thomas: Søren Ventegodt 
Ja spørgsmålet er om kausaliteten. 
Selv, hvis antager at der er et co-
vid-19 virus og vi antager at der kan 
testes pålideligt for denne, så er det 
vel stadig et mere eller mindre 
åbent spørgsmål, hvad covid-19 
egentlig forårsager og hvad er der 
parallelle tilstødelser? Eller hvad?
Søren Ventegodt: Ja Thomas at fast-
lægge kausaliteten er altid proble-
matisk i lægevidenskaben fordi der 
er så mange åbne muligheder...
Monique Beattie: Søren Ventegodt, 
det jeg hører dig sige er at hvis man 
har COVID19 og efterfølgende dør 
af f.eks. lungebetændelse, så er det 
ikke pga. COVID19 !?
Det er i min optik det samme som 
at sige hvis du har Aids, efterfølgen-
de dør af f.eks. lungebetændelse, så 
er det ikke pga. Aids!?
Niels-Holger Nielsen: Læs David 
Crowe’s grundige analyser af co-
vid-test, antigen-test og SARS-skan-
dalen i WHO-regi i 2003. Artige sa-
ger. Links kan findes på min fb-side.
Søren Ventegodt: Nej Monique Be-
attie, du kan ikke sammenligne 
Corona med AIDS, det er mere rime-
ligt at sammenligne den med vorter. 
Og hvis man dør af lungebetændel-
se efter at have haft vorter, er det 

nok ikke vorternes skyld... Corona 
er FORKØLELSE, ikke AIDS. Nu tæn-
ker du selvfølgelig er jeg er fuld-
stændig rundforvirret efter alt det 
frygtelige vi har hørt om senfølger 
af Corona osv. Men helt ærligt: der 
er ikke bevis for det. Det er løse ide-
er, hypoteser, fortolkninger, ikke so-
lid og dokumenteret videnskab.
Monique Beattie
Søren Ventegodt kender du nogen 
der har haftCOVID19?
Søren Ventegodt: Jeg er sikker på at 
vi alle sammen har haft Corona... 
om jeg kender nogen der har haft 
COVID-19 er mindre sikkert da den 
test der foregiver at teste for CO-
VID-19 jo ikke er specifik, så det kan 
man altså ikke vide - se Wodargs kri-
tik af dette, følg links på www.coro-
nawhistleblower.org

CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
Corona Whistle-Blower – Scientific 
information about Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
dent experts; the most important 
finding is that the mortality rate is 
0.01%, and not 3.4% as the World 
Health Organization (WHO) says.
Corona Whistle-Blower – Scientific 
information about Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
dent experts; the most important 
finding is that the mortality rate is 
0.01%, and not 3.4% as the World 
Health Organization (WHO) says.
 
Monique Beattie: Søren Ventegodt 
jeg spurgte om du kender nogen 
der har haft COVID19, og ikke Coro-
na  Jeg godt er klar over at Coro-



na er navnet på en bestemt type vi-
rus. Den findes i mange strenge, 
bl.a. hos heste, hvor den også kan 
medføre døden.
Jeg kender faktisk en rigtig levende 
person, der har haft COVID19, og 
der var ikke tale om en forkølelse. 
Læs her https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=101633648298
60394&id=619740393
Flemming Hermansen
Monique Beattie jeg skal lige forstå 
dette rigtigt. Du kender en’ person 
der har haft et voldsomt forløb og 
som var testet positiv for covid 19, 
og deraf bliver alt det man har sagt 
om dens farlighed sandt? 

Niels-Holger Nielsen: Websiden er 
ikke tilgængelig. Det er utåleligt med 
den omsiggribende censur på nettet 
- værre end nogen virus!
Søren Ventegodt: Niels-Holger Niel-
sen send mig lige link til David 
Crowe tak. Og det er rigtigt, vi må 
gøre noget ved censuren, det er helt 
ufatteligt at de store industri-spille-
re støtter hinanden, men det gør de 
altså.

Tråd 15:
Søren Ventegodt
30 maj
 · 
https://www.dr.dk/nyheder/ind-
land/36-aarig-sosu-assistent-do-
ed-af-covid-19
Han døde af en hospitalsinfektion 
oplyser folk der passede ham på ho-
spitalet. Denne historie er også for-
kert.

DR.DK
36-årig sosu-assistent død af Co-
vid-19
Manden arbejdede på en hospitals-
afdeling med coronaviruspatienter.
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Thomas Thomas
Mængden af løgn og vildledning i 
dette corena-event er imponerende.
5
Like

 · Reply
 · 3 w
Marianne Von Flittner: Det har du så 
ikke fra dem der passede han.. no-
get blader af skrive .. jeg har lige pb 
skrevet hvorfor han er død, så ret 
dine Fakta ..
Søren Ventegodt: Kære Marianne 
Von Flittner, jeg håber at du selv kan 
se hvor useriøs en bemærkning det 
er du kommer med. Jeg har mine 
oplysninger fra en sundhedsperson 
som jeg finder meget troværdig, og 
jeg har fået en lang og detaljeret re-
degørelse for forløbet. Så skal du bi-
drage her må du gerne dele hvad 
du ved og hvor du ved det fra, men 
ikke sådan noget useriøst venstre-
hånds... tak.
Søren Ventegodt: Hej Mikkel Olsen, 
Tak for du henleder opmærksomhe-



den på det, for her er noget meget 
vigtigt. Alle holistiske læger og al al-
ternativ behandling undertrykkes på 
Wikipedia. Blandt holistiske læger 
og alternative terapeuter er der 
mange der har oplevet at det der 
står ikke passer, men hvis nogen 
retter det, så bliver det rettet tilbage 
igen. Zensur er der masser af på 
nettet. Du kan godt kalde det en in-
formationskrig. Kommer du med in-
fo om COVID-19, der går imod 
WHOs og industriens tro på at CO-
VID-19 er farlig, bliver det under-
trykt. Teksten kan ikke søges på go-
ogle, den forsvinder direkte hvis du 
skriver den på Fazebook. Hele vores 
oplysningskampagne om COVID-19 
og alle henvisninger til ”www dot 
OOC dot one” bliver undertrykt her 
på Fazebook.
Hvad er sandheden om mig? Prøv at 
høre Læge søger grænser i P! pod-
cast – der er 5 afsnit - https://www.
dr.dk/radio/p1/laege-soeger-graen-
ser og se Berlingskes artikel https://
www.berlingske.dk/samfund/er-
han-doktor-klam-eller-offer-for-et-
karaktermord
Og Politikens artikel https://politi-
kensundhed.dk/nyheder/
art7791987/Jeg-tol-
ker-det-som-en-anerkendelse-af-mi-
ne-metoder.
Her kan du se at jeg har fået min 
autorisation igen, og altså ikke 
”definitivt mistet den” som 
Wikipedia fejlagtigt oplyser. Du kan 
jo også prøve at rette Wiki, og se 
hvad der sker. Så bliver du nok lidt 
klogere
Venlig hilsen

Søren Ventegodt, Formand for OOC 
– Organisationen til Oplysning om 
Corona

DR.DK
Læge søger grænser | DR Radio

Tråd 16: Verden er ikke fornuftig

Søren Ventegodt
31 maj
I dag tænkte jeg at folk ønsker at 
verden er fornuftigt. De ønsker det 
så brændende. Men det er den bare 
ikke. Når hele verden går Coro-
na-bananas, så må der være noget 
om det, tænker folk. Men det er der 
bare ikke. Sorte interesserer har ta-
get os ved næsen. Der er intet om 
det, absolut ikke. Det er en and. 
Men det er en ufattelig stor and 
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Kaj Bang: Altid dum,du ønsker bare 
at være den klogeste .Dum, Dum,
Pause GIF

Tenor



1
Søren Ventegodt: Var den til mig, 
Kaj Bang eller til den kære præsi-
dent?
Kaj Bang: Ventegodt skriver i mor-
gen
Kaj Bang: Søren Ventegodt ,Lars 
søndergård,prøvede at knalde dig,.
selv samme mand i dag har fået fra-
taget sin Autorisation
Kaj Bang: Søren Ventegodt .Har Re-
spekt
Ole Lund: Jamen verden er da for-
nuftig. Alt er Guds skaberværk også 
Corona virus, og når den går frem, 
så går menneskene tilbage. Menne-
sket skal naturligvis, som sagt så of-
te før gennem tiderne, lære at leve 
med i balance med naturen - med 
sig selv og med hinanden… See mo-
re
Kaj Bang: Plat

Tråd 17: Politiske ugler i mosen
Søren Ventegodt
1 juni
Mon ikke de fleste der følger med 
har opdaget at der er politiske ugler 
i mosen... Jeg citerer:
“Men under denne pandemi har vi 
desværre oplevet en modvilje mod 
deling af data, som vi aldrig før har 
oplevet. Det er i den grad hæmmen-
de for vores arbejde med udbrud-
det. Vi har brug for dagsaktuelle da-
ta til at kunne forstå udviklingen og 
tilrettelægge håndteringen af epide-
mien derefter. Vi har brug for data 
for at kunne forske og bliver klogere 
på den trussel, vi står overfor. Og vi 
har brug for at forstå grundlaget for 
– og rationalet bag – de afgørende 

beslutninger, der tages undervejs, 
for bedst at kunne efterleve anvis-
ningerne.
Manglende transparens giver gro-
bund til forvirring, konspirationsteo-
rier og mistillid. Det gælder hos bor-
gere såvel som det 
sundhedspersonale, der er sat til at 
bekæmpe pandemien. De data, der 
indsamles, bør være offentligt til-
gængelige. Vi forstår ikke rationalet 
bag det modsatte. Lad os udnytte 
alle ledige kræfter og al videnskapa-
citet til sammen at få greb om den 
fælles trussel. Det gavner ingen at 
holde tal og beslutningsgrundlag i 
mørket.”
https://www.berlingske.dk/kom-
mentatorer/coronatal-skal-frem-i-ly-
set”

BERLINGSKE.DK
Coronatal skal frem i lyset
Sundhedsmyndighederne har den 
senere tid været kritiseret for at til-
bageholde oplysninger om bereg-
ninger bag strategien for håndterin-
gen af coronaudbruddet. Desværre 
oplever vi som læger og forskere 
den samme modvilje over for deling 
af opdaterede data.
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Thomas Thomas: Og mere snyd. De 
hapser DNA.
https://jyllands-posten.dk/indland/
ECE12178372/seruminstitut-gem-
mer-dna-fra-coronatestede-danske-
re-i-op-til-10-aar-efter-deres-do-



ed/?fbclid=IwAR1dKjUJOkD-
W27VU6VfUGUfs_yl49Pk8kdGSIw6X-
DyI0Xdh9-c7lGqoi6sA

JYLLANDS-POSTEN.DK
Er du testet for corona? Her bliver 
dit dna gemt

Tråd 18: Forårsager COVID-19 virke-
lig en masse alvorlig sygdom?
Søren Ventegodt
1 juni
Forårsager COVID-19 virkelig en 
masse alvorlig sygdom???
Vi ved meget lidt om sygdommenes 
årsager, når vi ønsker en forklaring 
på biokemisk niveau. Man kan sige, 
at vi længe i lægevidenskaben har 
haft en missing link – en mangel på 
noget der kunne forklare sammen-
bruddet af biologisk orden inden i 
cellerne og mellem cellerne i vævet.
Nu har vi så fået COVOD-19 og hvor 
er det dejligt for alle, der ønsker en 
simpel forklaring på alt hvad der ik-
ke kan forklares: Det skyldes CO-
VID-19!
Alle læger, der som jeg længe har 
ment, at de fleste sygdomme har 
psykologiske og eksistentielle år-
sager, må bare smile af den naivitet, 
der ligger bag de mekanistisk tæn-
kende kollegernes erklæring om at 
COVID-19 forårsager en lang liste af 
hidtil uforståede dårligdomme og 
sygdomme.
Beviset der fremlægges for, at det 
er COVID-19, der er årsagen er sim-
pel: Patienterne har jo COVID-19, og 
så må alle de andre problemer de 
har jo også skyldes COVID-19. Men 
sådan kan man jo ikke argumente-

re. Det er ligesom at sige, at rødhå-
redes problemer med helbredet 
skyldes deres røde hår. Der er ikke 
logik. Det er bare fordomme.
Tænk venligst engang mere over det 
og svar mig så på dette spørgsmål: 
Hvordan skulle en uskyldig forkølel-
sesvirus som næsten alle har per-
fekt resistens for, forårsage alle dis-
se sygdomme og problemer?
Tror man på en psykosomatisk syg-
domsmodel er man også i vanske-
ligheder med at forklare sygdom-
menes årsager. Sammenhængen 
mellem krop og psyke er svær at 
forklare og umuligt at vise kemisk, 
da bevidstheden jo ikke er kemisk, 
men et sælsomt feltagtigt fænomen, 
der frem for alt er non-lokalt
Men at vi har svært ved at forklare 
tingene må ikke få os til at falde for 
fristelsen til at købe simplistiske og 
uholdbare forklaringer. At bruge et 
forkølelsesvirus som universalfor-
klaring på alle medicinens forkla-
ringsproblemer er ganske uhold-
bart. Det må selv folk der ikke har 
studeret medicin kunne forstå. 
Søren Ventegodt, formand for OOC 
- Organisationen til Oplysning om 
Corona (www dot ooc dot one)
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Frank Stamm: Næ - Corona er bare 
en undskyldning for at indføre New 
World Order.
Birte Vishart: Det fleste sygdomme 
skyldes kroppe forsvar til at bekæm-



pe sygdommen er belastet af dårlig 
ernæring og vaccine skader. Den 
bedste kur er at rense kroppen fri 
med ekstra ABCD og E vitaminer . 
Har selv erfaret kroppens fordøjelse 
og lymfesystemet kan boostes med 
høje dosier c vitaminer. Og økolo-
gisk æble eddike 
Anita Vejlsøe; Birte Vishart kan vita-
miner og æbleedikke kurere f.eks 
Covid 19, cancer, sklerose, stofskif-
tesygdomme, migræne mm??

Tråd 19: HUSK OOCs demonstration 
5 juni kl. 12.00 på Rådhuspladsen!
Søren Ventegodt
1 juni
HUSK OOCs demonstration 5 juni kl. 
12.00 på Rådhuspladsen! Vi ses. 
Venlig hilsen Søren Ventegodt, for-
mand for OOC - Organisationen til 
Oplysning om Corona

8Flemming Borregaard Olsen, Tho-
mas Thomas and 6 others
8 comments
3 shares
Comments
Peder Worning: 5. maj???
Primrose Chanett Edden Devonne: 5 
juni... 
Søren Ventegodt: 5 juni sorry det gik 
vist lidt hurtigt smil
Peder Worning: Søren Ventegodt så 
ret det
Lone Halberg: Peder Worning det 
burde måske lige blive rettet i 
teksten
Peder Worning: Lone Halberg Det 
var det jeg tænkte.
Lone Halberg: Nå ja, den var selvføl-
gelig til Søren Ventegodt.

Søren Ventegodt - også med smilet?

Tråd nr. 20: Regeringen dirigeres af 
en udenlandsk globalistisk agenda
Søren Ventegodt
2 Juni
https://www.facebook.com/rober-
thintze101/vide-
os/554595752158840/UzpfSTEwM-
DA1MDA0OTk3NDc1ODpWSzoyND-
c5ODYxMTY1MzY0MzA/?multi_per-
malinks=247986116536430%2C247
706583231050%2C24745876658916
5%2C247319499936425&notif_
id=1591030294551913&notif_t=g-
roup_activity
Her fra OOC kan vi informere be-
folkningen om at regeringen har 
fulgt WHOs anbefalinger, og vi kan 
også oplyse at WHO er kendt for at 
følge medicinalindustrien og ikke 
fornuften og videnskaben... ønsker 
du at forstå hvad der foregår, så 
FOLLOW THE MONEY...
Søren Ventegodt Formand for OOC 
(www dot OOC dot one)

0:26 / 9:3Robert Hintze Info
30 May
 · 
VÆRSGO! Se her endegyldig doku-
mentation for, at regeringen dirige-
res af en udenlandsk globalistisk 



agenda, fremfor nationale styrelser 
med danske interesser.
Det skulle tage 3 måneder for den 
danske presse at komme ind til ker-
nen af, hvad jeg har fremsagt og 
fremlagt dokumentation for helt fra 
starten af dette pandemi-teater.
Se her hvordan Clement Kjersgaard 
udstiller den ubekvemmelige sand-
hed for danskerne i bedste sende-
tid.
Det store spørgsmål er så nu: Hvil-
ket valg vil Danmark tage?
1: Vi lukker øjnene, fejer sandheden 
ind under gulvtæppet, forsætter li-
vet i hamsterhjulet og holder fast i 
illusionen om, at Danmark og de lo-
ve der sætter retningen for landet, 
undfanges og eksekveres af den/det 
til enhver tid siddende regering/fol-
keting.
ELLER
2: Vi holder fast i ønsket om at få af-
dækket regeringens løgn til dan-
skerne og få at vide HVEM og HVIL-
KEN AGENDA der har overtrumfet 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger og 
dirigeret Danmarks nationalpolitik 
fra det skjulte.
Vælger Danmark option 2, åbnes 
Pandoras æske!
KOM NU DANMARK og KOM NU I 
journalister som ikke har solgt jeres 
sjæl endnu - I og VI har chancen for 
ikke blot at skrive Danmarkshistorie 
men VERDENSHISTORIE.
Offentliggør den danske regerings 
forbindelser og subversive rolle i 
forhold til den AGENDA som er ud-
stukket af The World Economic Fo-
rum og alle de omkringliggende in-
stanser; WHO, BilderBerg Group, 

Bill & Melinda Foundation, Rockefel-
ler Foundation, FN osv.
Sker den afsløring vælter det første 
kort i The New World Order og der-
med HELE korthuset verden over!
Kom SÅ!
WWG1WGA
Vh. Robert

12Flemming Borregaard Olsen, Li-
bor Čopák and 10 others
1 comment
2 shares
Comments
MetGry MG: Der er masser der an-
befalede IKKE at lukke ned. De prø-
ver bare at manipulere det som om 
der ikke var nogen der sagde noget 
andet.
Det er også groft usandt at sige at 
det selvfølgelig er en politisk beslut-
ning Mette F. ikke har bestilt andet 
end at lægge det frem som om at 
det er en overlevelseskrise, og at 
enhver der siger i mod det er mor-
dere. Mette F. har klart foregivet at 
det var sundhedsfaglig begrundet 
Bl.a. “Hvis Søren siger hop, så siger 
vi hvor højt”, ikke en politisk beslut-
ning. Dette har været en måde at 
må diktatorisk magt og slippe for at 
der bliver stillet spørgsmål.
Jeg håber folk kan se hvor fuldstæn-
dig korrupt og løgnefyldt Mette F. 
og hendes kumpaner er.

Tråd 21: Mange mennesker skylder 
COVID-19 for deres dårlige helbred.

”Søren Ventegodt:  Hvis du nærlæ-
ser Boris Johnson historie vil du ser 



at hans læge fik ham indlagt fordi 
han var bekymret, ikke fordi der var 
brug for det. Da han så var på inten-
siv fik han mange af de problemer 
man får, når man kommer på inten-
siv... men det har ikke noget med 
COVID-19 at gøre. Læs historien 
grundigt og bliv klogere på hvordan 
medierne fordrejer sandheden...”

Søren Ventegodt
4 Juni 
Mange mennesker skylder CO-
VID-19 for deres dårlige helbred. 
Det er let, og så er man et offer, og 
helt uskyldig. Jeg tror ikke at det er 
sådan. Hippokrates sagde for godt 
2000 år siden at et dårligt helbred 
skyldes mange små synder mod vo-
res natur som mennesker. Når vi 
har syndet nok, kommer sygdom og 
lidelse. Sådan ser det ud til at være 
for mig.
I min klinik ser jeg igen og igen at 
mennesker der lægger livet om kan 
overvinde selv svær sygdom. For 
mig at se er det vigtigt at vi ikke væl-
ger en holdning der gør os til ofre. 
Det gælder også Corona.
Vælger vi at tro at COVID-19 er farlig 
- og det findes jo mig bekendt stadig 
ingen videnskabelig dokumentation 
for det - ja, så vælger man jo en 
holdning der er med til at gøre en til 
offer...
Vælger man at tro at Corona bare er 
en forkølelse - og det må jo være 
det eneste fornuftige udgangspunkt 
når vi intet andet ved - styrker man 
troen på livet og at vi er stærke nok 
til at håndtere hvad der kommer og 
udfordrer os...

Søren Ventegodt, Formand for OOC 
- Organisationen til Oplysning om 
Corona (www dot OOC dot one)

56Flemming Borregaard Olsen, Lau-
ge Brimgiest and 54 others
25 comments
6 shares
Comments
Jens Erik Larsen: Desværre er de fle-
ste ikke åndelig velfunderet for at 
forstå det. Frygten drager åbenbart 
de fleste. Fakta, tal og almindelig 
fornuft presses ud. Det er en stor 
psykologisk opgave.
Søren Ventegodt: Så må du jo hjæl-
pe til, Jens Erik Larsen 
Jens Erik Larsen: Nemlig.
Jeanette Hedemann Andreasen: 
Enig
Frank Gripping Nielsen: For så vidt 
er jeg enig, men tror også at hvis 
folk begynde at være mere tilfredse 
med deres liv, blev lidt mindre stres-
set og optimistisk, ville det hjælpe 
en del.
Anna Abramova: Agree
Jan Nürnberg Lønstrup: Selvmedli-
denhed er en dræber
Susanne Borg Pedersen: Boris John-
son troede også bare, det var en 
forkølelsesvirus og endte på inten-
siv.
Søren Ventegodt: Hej Susanne Borg 
Pedersen Hvis du nærlæser Boris 
Johnson historie vil du ser at hans 
læge fik ham indlagt fordi han var 
bekymret, ikke fordi der var brug for 
det. Da han så var på intensiv fik 
han mange af de problemer man 
får, når man kommer på intensiv... 
men det har ikke noget med CO-



VID-19 at gøre. Læs historien grun-
digt og bliv klogere på hvordan me-
dierne fordrejer sandheden...
Susanne Borg Pedersen: Søren Ven-
tegodt Man kommer vel ikke på in-
tensiv, hvis man bare er forkølet.
Søren Ventegodt: Jo det gør man jo 
netop, Susanne Borg Pedersen, det 
er jo hele pointen at folk under CO-
VID-19 pandemien kommer på in-
tensiv ikke pga behov med efter po-
litisk dekret. Ved du ikke at 
politikerne tog styringen af sund-
hedsvæsenet, aflyste alle normale 
opperationer og behandlinger, og 
bestemte at COVID-19 positive skul-
le behandles?
Lene Love: Hmm der er da mange 
døde af den nye virus. Er det ikke et 
bevis? De som døde af sygdommen 
var vel ofre?
Jeg er ikke et offer fordi den syg-
dom, pandemi er i omløb. Jeg er 
heldig at ha hus og have, som træn-
ger til mine kærlige hænder, både 
inde og ude 
God dag derude.
Søren Ventegodt: Der er ikke mig 
bekendt nogen der er døde AF vi-
russen, men mange der er døde 
MED virussen... det er det som er så 
sælsomt. WHO har lavet statistikker-
ne på den måde at man tester de 
syge, og er de COVID-19 (eller rette-
re Corona) positive, så siger man, 
når du dør af kræft, hjertesygdom 
eller andet at de døde af Corona. 
Men det er jo helt forkert... Igen må 
du nærlæse kilderne for at forstå 
bedraget...
Lene Love: Søren Ventegodt så døde 
de med den. Den pandemi tog livet 

af dem. Mange var ikke syge før de 
fik det virus
Mette Lion Halbæk: Er det ikke et 
meget forsimplet syn på covid? Hvis 
vi tager dødsofrenes alder og socia-
le status i betragtning skulle vi lo-
gisk kunne konkludere at gamle 
mennesker, fattige mennesker, 
mennesker med underliggende syg-
domme samt det sundhedspersona-
le der passer dem, alle har påtaget 
sig en psykologisk offerrolle, der 
ødelagde deres modstandskraft. Jeg 
er med på at psyken spiller en stor 
rolle, men du kan simpelthen ikke 
skære alle andre faktorer - sam-
fundsmæssigt strukturelle, samt ge-
netik - væk.
Søren Ventegodt: Hej Mette Lion 
Halbæk - Er der sundhedspersonale 
der er blevet sygt og er død i Dan-
mark? Det tror jeg da ikke der er ek-
sempler på. De meget gamle og 
samtidigt syge dør jo, som man gør, 
men det er jo ikke COVID-19s 
skyld... Og de fattige har da ikke no-
get med det smør at gøre, eller 
hvad?
Majbrith Petersen: Søren Ventegodt 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/
efter-36-aarigs-doed-det-er-trist-
men-det-er-heldigvis-ikke-noget-
der-sker-ofte

DR.DK
Efter 36-årigs død: ‘Det er trist, men 
det er heldigvis ikke noget, der sker 
ofte’
Søren Ventegodt; Hej Majbrith Pe-
tersen, jeg kender godt denne histo-
rie og den er desværre ikke sand. 
Jeg har tidligere skrevet om afdøde 



Dennis Sørensen at personalet der 
passede ham har oplyst OOC at han 
døde af en hospitalsinfektion, ikke 
af COVID-19, se nedenfor... Det er jo 
sådan at 15% af alle der kommer på 
hospitalet får en hospitalsinfektion 
som ofte er med resistente bakteri-
er, og kommer du i respirator - hvad 
du ofte gør hvis din ilttension er en 
smule lav mens du er på intensiv - 
så er din risiko meget større... Man 
siger jo at det er farligt at komme på 
hospitalet, og det er det sandeligt.
Mette Lion Halbæk: Hej Søren. Jeg 
kender ikke til eksempler fra Dan-
mark udover den historie, Majbritt 
nævner. Men jeg har hørt om ek-
sempler fra USA, Spanien, Italien, og 
nationaliteten kan vel være ligegyl-
dig i denne sammenhæng. Hvis co-
vid er en forkølelse, som du mener, 
så kan du vel være forkølet uanset 
hvor i verden du befinder dig.
Med mindre du heller ikke tror på at 
mængden af virus har betydning for 
hvor syg man bliver, giver det jo god 
mening, at sundhedspersonale er 
særligt udsat.
Angående fattigdom: skåret over en 
bred kam er der statistik set flere, 
der bliver ramt, og bliver ramt hår-
dere, blandt fx sorte i USA, og fra 
den hjemlige andedam - vestegnen. 
Hvis din sundhedstilstand i forvejen 
er dårlig, hvis din livsstil ikke er 
sund, eller du fx er nødt til at gå på 
arbejde (meget sandsynligt i service-
branchen ) selvom du stadig er co-
vid syg, ja så ER du mere udsat. At 
sige at alle disse mennesker skulle 
have påtaget sig en offerrolle ville 

være arrogance af en helt særlig ka-
rat.
Men i øvrigt enig i at det er farligt at 
komme på hospitalet, og at de gam-
le er døde med og ikke af covid
Søren Ventegodt: Kære Mette Lion 
Halbæk problemet er at alt i denne 
tid TOLKES som Corona, så hvis no-
get er uforklaret og personen er 
Corona-positiv, ja så er det automa-
tisk COVID-19 - og det er jo ikke no-
gen videnskabelig tilgang. Det er en 
naiv tilgang, der trives i medierne, 
og så skaber meget forvirring g 
angst især naturligvis for folk uden 
faglig baggrund. Dertil kommer så 
den politiske interesse i at gøre CO-
VID-19 farlig. Det er en interesse der 
umiddelbart er svær at forstå, men 
tænk over hvor meget medieop-
mærksomhed COVID-19 giver, hvor 
meget magt det giver politikerne... 
og endelig hvor mange kommerciel-
le kræfter der arbejder FOR at syn-
liggøre en fare som man ønsker at 
sælge os løsninger for. Og disse 
kræfter virker jo direkte ind på rege-
ringer, politikere, embedsfolk, medi-
er, lægefaglige institutioner som 
WHO, Statens Seruminstitut osv.
Søren Ventegodt:  Lægemiddelindu-
strien omsætter for 
2.000.000.000.000 USD, og en pæn 
del af disse penge går til avanceret 
markedsføring i form af lobbyisme 
osv. Det er svært at fatte beløbets 
størrelse og endnu vanskeligere for 
os at forstå hvordan lægemiddelin-
dustrien bærer sig med at firedoble 
sin omsætning hvert 10 år, som den 
har gjort i mange årtier. Idag er den-
ne industri en af de største trusler 



mod en bæredygtig udvikling på 
planeten. Men det tænker folk ikke 
over, for vi SKAL jo have vores medi-
cin, ikke sandt?
Mette Lion Halbæk: Søren Vente-
godt jo alle de ting tænker nogen af 
os over, og jeg vil heller ikke påstå 
at mediedækningen er uproblema-
tisk. Men i forhold til den videnska-
belige præmis. så er det vel også 
naivt at påstå at det IKKE er covid19, 
så længe sagen ikke er undersøgt 
videnskabeligt? Jeg er ikke 
sundhedsuddannet, men mon ikke 
der ville kunne ses noget ved 
obduktion? Eller ved blodprøver fra 
de syge og tidligere syge?
Søren Ventegodt Obduktion har jo 
netop vist at COVID-19 ikke forår-
sager dødsfald, som vi fx så det i 
Hamburg... En videnskabelig ud-
gangshypotese er altid at tingene er 
som de plejer at være. Derfor er 
den videnskabelige udgangshypote-
se omkring COVID-19 at der er tale 
om den almindelige forkølelse, som 
vi alle er immune over for. Skal vi 
tro noget andet skal der beviser på 
bordet... og det er der jo ikke kom-
met. Tværtimod er der nu mange 
beviser for at COVID-19 slet ikke er 
farlig: Ingen overdødelighed, ingen 
dødsfald der skyldes COVID-19 osv.
Lise-Lotte Kristensen: Tak for sand-
hed.... 
Grethe Elgaard Pedersen: Tak 
Søren. Rart at se en læge som tæn-
ker selvstændigt. Hele denne mas-
sepsykose har skabt mange sarte 
offer. Værst er, at os der vil leve, bli-
ver opfordret til at passe på disse 
uskyldige offer. De må lære at passe 

på sig selv som os der tænker selv. 
Det er utåleligt at blive ved med at 
koge suppe på en forkølelse som 
har passeret os.

Tråd 22: Den politiske håndtering af 
COVID-19 pandemien står for alt jeg 
er imod

”Søren Ventegodt: Kære Kåre Fun-
dal, tak for at du giver mig anled-
ning til at forklare tingene en gang 
til. 1. Stort set alle er immune over 
for alle coronavirusser, og derfor får 
vi ikke engang symptomer når vi bli-
ver smittet. Det kan du se at det 
materiale jeg lagde ud i dag. 2: Stati-
stikken fra Italien viser at der ikke er 
overdødelighed; det du så i medier-
ne var fordi politikerne fik alle døde 
og døende til at samles på hospita-
lerne, hvorfor kapellerne blev over-
fyldte. Det var en administrativ fa-
dæse, ikke et udtryk for at flere end 
normalt døde. Følg links i whistle-
blower artiklen, så ser du det - eller 
se det materiale jeg lagde ud i mor-
ges om samme. 3. Alle er immune 
som sagt, så det du skriver er ikke 
rigtigt. Se hvad videnskaben og ikke 
aviserne og regeringen siger om 
det. 4. Det er heller ikke rigtigt at 
folk i Wuhan døde af COVID-19; de 
optællinger der blev gjort var ikke 
optællinger af de der døde af CO-
VID-19 men af dem der døde MED 
COVID-19. Se igen materialet jeg 
lagde ud. Slutteligt: Jeg er ikke inte-
resseret i teorier her, men i fakta, 
kolde statistikker og især rapporter 
fra de mennesker der virkelig ved 
hvad de taler om i forhold til de CO-



VID-19 døde, nemlig dem der arbej-
der med at obducere de COVID-19 
døde. Og de siger samstemmende 
at de ikke finder folk, der er døde af 
COVID-19. Derfor må vi holde fast 
ved det FAKTUM at COVID-19 ikke er 
farligt.”

Søren Ventegodt
5 juni 
Min tale til OOC-demonstrationen 5 
juni 2020
Søren Ventegodt, Formand for OOC
Den politiske håndtering af CO-
VID-19 pandemien står for alt jeg er 
imod.
Først er der den dybe uvidenskabe-
lighed, hvor alt er basseret på for-
domme, myter, rygter og overtro. 
Der er intet videnskabeligt belæg 
for at sige at Corona eller COVID-19 
er farlig (1). De statistikker vi har set 
er lavet så Corona skal se farlig ud. 
Der er tale om manipulation, vild-
ledning, dumheder. Hvis man er vi-
denskabeligt trænet kan det ikke ta-
ge mange minutter at regne ud at 
folk der dør af en sygdom efter at 
være testet positivt for Corona ikke 
dør AF Corona, men med Corona… 
Så alle de opgørelser over ”Corona 
dødsfald” vi ser fra hele verden er 
totalt meningsløse. Og alligevel kø-
ber verden politiker ind i illusionen. 
Og når det sker bliver det, der bare 
er en tosset ide, pludselig en form 
for realitet. For nu skal de rege-
ringstro læger forklare HVORFOR 
Corona er farlig. Og det har de ikke 
svært ved. For der er tusindvis af 
ting vi ikke forstår i lægevidenska-
ben, og hvor er det dejligt at vi nu 

kan sige ”Corona” som forklaring til 
alting. Men hvor er det dog dumt!
Dernæst kommer følgerne af at tro 
at en simpel forkølelse er en farlig 
infektion som Ebola. Angst for nær-
hed, angst for at blive syg og dø, 
1000 forholdsregler for at undgå 
smitte og ”bryde smittekæden” – 
hallo!
Det næste der rammer verden er 
lukkede grænser, kulturel nedsmelt-
ning, frygt for fremmede der kan in-
ficere os osv. Vores muligheder for 
at se verden, vores muligheder for 
at lære hinanden at kende, vore 
menneskelige omgangskultur øde-
lægges. For hvad? Ja for hvad egent-
ligt?
Hvem er det egentlig der har glæde 
af COVID-19 pandemien? For at for-
stå det må du se hvor pengene går 
hen. Så simpelt er det.
De sidste 50 år har medicinen været 
domineret af en super aggressiv 
medicinalindustri der har fortrængt 
den fine gamle lægevidenskab hvor 
lægen som menneske hjalp sin pa-
tient. Bestræbelsen har været et to-
talt skift til anvendelsen af industri-
elle produkter, som vi kender det 
fra dagens lægeklinik hvor piller, 
tests og vacciner er hverdag. De ke-
miske lægemidler har vundet ind-
pas på trods af statistikkerne der vi-
ser at de normalt kun hjælper en 
patient ud af 20 (svarende til et 
Number Needed to Treat tal på 20 
(NNT=20)). En editor for det ansete 
BMJ skrev for år tilbage en læsevær-
dig lille artikel ”The drugs dont 
work” om problemet (2).



De sidste 10-år er NNT tallene for-
svundet ud af lægemiddelkataloget, 
hvilket er totalt uforskammet over 
for de mennesker der anvender me-
dicin. Patienterne får ikke længere 
informationen om at pillerne ikke 
virker! Samtidig holdes informatio-
nen om mange af de alvorlige bi-
virkninger som lægemidlerne har til-
bage – de provokerer selvmord, de 
forårsager spontan dødelig hos un-
ge osv. Dette er blevet kritiseret 
hårdt af de forskere, der har viet de-
res liv til evalueringen af effekten af 
lægemidler, som vores hjemlige for-
sker professor Peter Gøtzsche (3,4). 
Gøtzsche har også kritiseret influen-
zavaccinen som i hans beskrivelse 
er totalt ineffektiv og ganske farlig 
(5).
Og midt i denne elendighed, hvor 
verden overfodres med misvisende 
og manipulerede WHO-styrede sta-
tistikker, der får en fuldstændig 
ufarlig virus til at ligne et dødbrin-
gende monster, investerer verden 
milliarder i udviklingen af Coro-
na-vaccine. Vaccine mod forkølelse. 
Han man da nogensinde hørt noget 
så dumt! Når influenza vaccinen ik-
ke virker, efter alle de milliarder der 
er investeret i at udvikle denne de 
sidste 20 år, hvordan skulle en 
Corona vaccine så kunne fungere?
Det er på tide at folk vågner op og 
forstår, hvad det er vi står over for: 
En medicinalindustri der får mere 
og mere magt, og nu har fået magt 
nok til at definere vores virkelighed. 
Og det er på tide at tage et skridt til-
bage, og se hvor det har bragt ver-

den hen. Sikken en elendighed! Sik-
ke dog en redelighed!
Bare her i København er hele sam-
fundet lagt ned; 35000 opperationer 
af hæmorider, brok, dårlige knæ og 
hofter osv. er aflyst på de Køben-
havnske sygehuse. I Danmark har 
millioner af mennesker været holdt 
som fanger i deres eget hjem hvor 
de har levet på elektroniske under-
holdning.
Hele samfundet er sat på vågeblus, 
alt er sat på vent. Og hvad venter vi 
på? At der kommer en vaccine at kø-
be – mod forkølelse.
Hvorfor kan folk ikke fatte den 
simple sammenhæng, at pengene 
styrer verden, med de blåøjede poli-
tikeres velsignelse, og at det ikke er 
til vores fordel?
Hvorfor kan folk ikke forstå nødven-
digheden af, at vi alle sammen våg-
ner og op siger fra over for denne 
galskab, der har ødelagt så meget, 
og som i fremtiden vil ødelægge 
langt mere, hvis den får lov?
Hvorfor forstår folk ikke nødvendig-
heden af at søge sandheden om tin-
gene og kæmpe for vores smukke, 
alt for sarte virkelighed?
Søren Ventegodt,
Formand for OOC – Organisationen 
til Oplysning om Corona  (www.ooc . 
one)
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Mai Nielsen: Så blev jeg blokeret af 
fb ...må først slå noget op på man-
dag ...fuck fb
Mai Nielsen: Søren Ventegodt Du 
må meget gerne dele din tale på 
min væg,hvis du får tid 
Maiken Guldborg: Godt brølt.

Lise-Lotte Kristensen: Tak.. 
Morten Littau: 
Elsebeth Engell: Du er ikke blevet 
smartere med alderen kan jeg se 
Søren Ventegodt: Du mener?
Lars Mygind: Søren, min gæt er at 
Elsebeth syns du stadig kan lide at 
provokere 
Elsebeth Engell: Søren Ventegodt 
det kan der vist ikke komme noget 
godt ud af at uddybe. Pressen gjor-
de det fint dengang 
Men med min kommentar mente 
jeg, at jeg ikke finder din tale særligt 
begavet.
Men hvis du seriøst vil tro på, at 
corona er en mild forkølelse, så vil 
jeg håbe for dig, at du ikke går hen 
og “forkøler” dig 

Søren Ventegodt: Elsebeth Engell 
Hvad med at basere dine meninger 
på fakta?
Søren Ventegodt: Fakta om mig og 
fakta om Corona...
Elsebeth Engell: Søren Ventegodt 
det gør jeg skam. Men åbenbart 
nogle andre fakta, end dem du stø-
ver op 
Søren Ventegodt: Ja, du finder vel 
dine i Ekstra Bladet
Elsebeth Engell: Jeg lægger mig fladt 
ned i beundring over dine retoriske 
evner og argumentationsniveau. 
Det er jo formidabelt 
Og så tror jeg lige så stille jeg smut-
ter Det her er alt for højtravende for 
en som mig
Lillian Præstbro: Elsebeth Engell htt-
ps://www.bt.dk/samfund/coro-
na-doede-var-multisyge-det-sva-
rer-til-en-influenza-epidemi

BT.DK Corona-døde var multisyge: 
‘Det svarer til en influenza-epidemi’
Maiken Guldborg: Tja. Alt afhænger 
jo af øjnene, der ser! Er selv et “of-
fer” for corona hysteriet. Jeg vælger 
at se det som et kæmpe mirakel, 
hvad jeg dog ikke slipper for af pis 
og lort i min nye fremtid. Det kan 
jeg skrive en meget tyk bog om, hvis 
jeg gider
Søren Ventegodt: Ho ho jeg laver 
sjov men vær sikker på at jeg også 
mener det!
Jeanette Hedemann Andreasen: Så-
dan Bedre kunne VoresParti
ikke ha’ sagt det.
Margith Doughan: Det er er det re-
ne vrøvl og galemaias



Søren Ventegodt: Hvorfor mener du 
det, Margith Doughan?
Margith Doughan: Søren Ventegodt 
ja det kræver en lang snak
Kåre Fundal: Det kan godt være, du 
er uenig i Medicinalindustriens svar 
på Corona - håbet om at udvikle en 
vaccine. Men prøv lat læse lidt 
uafhængig journalistik fra steder 
som Wuhan, Norditalien, Madrid, 
New York. Læs f.eks. artikler fra de 
sidste fem uger i The New Yorker. 
Og kom så og kald det en forkølelse 
igen. Og se til Brasilien, Rusland, Ve-
nezuela. En forkølelse plejer ikke at 
dræbe så mange af samfundets sva-
geste i det tempo. Men hvis du vil 
være kynisk og sige «ja, det er 
darwinisme, så denne «forkølelse» 
tager de svageste, og så er der mere 
plads til os andre bagefter», så 
værsgo. Men vær ærlig omkring det. 
At forsøge at negligere det for at 
dæmonisere politikere og industri 
yderligere et er billigt trick. Jeg sy-
nes helt sikkert vi skal diskutere for-
hold mellem mål og midler, og det 
er korrekt at en nedlukning også ko-
ster sundhed og liv på den lange ba-
ne. Men man kan ikke se bort fra, at 
et underdrejet sundhedsvæsen ville 
have kostet tusindvis af liv. Et lille 
eksempel: et kor i Washington state 
havde korprøve midt i marts i 2.5 ti-
me, ca 60 sangere. Kort tid efter var 
32 syge, heraf 3 alvorligt og inden 
april var omme var 2 kormedlem-
mer døde .https://www.cdc.gov/
mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.
htm
[Person mangler]: Kald det en forkø-
lelse igen!

CDC.GOV
High SARS-CoV-2 Attack Rate Follow-
ing Exposure at a Choir Practice ...
Søren Ventegodt: Jeg har lige skre-
vet en artikel om hvad der sker i 
NYC håber at kunne lægge den op 
snart, men den skal lige peer revie-
wes først. Og ja, hele verden bliver 
taget ved næsen, tro ikke på de tos-
sede historier fra NYC og Brasilien, 
Corona er ikke farligere der end her!
Søren Ventegodt: Og hold nu op 
med at søge oplysninger om Corona 
i de store medier, det er komplet 
nonsens du får der, desværre. Se 
hvad videnskabsfolkene der ved no-
get om sagen skriver, og hold dig fra 
skandalejournalisternes underhold-
ning og avissalg.
Kåre Fundal: Søren Ventegodt Kald 
du The New Yorker et skandaleme-
die. Den må du længere ud med. 
Men videnskabsfolkene er jo heller 
ikke enige, men du citerer og holder 
dig til dem, som er enige med dig 
(og især dine egne artikler). Mange 
andre epidemiologier, og eksperter i 
lunge- og hjertesygdomme er dybt 
uenige, men dem ignorerer du tilsy-
neladende
Kåre Fundal: Så jeg skal stole mere 
på dit ord, uden at du har været dis-
se steder, end på - læger og syge-
plejersker i New York og andre 
brændpunkter
- journalister på adskillige internati-
onale og uafhængige medier
- gadearbejdere, som arbejder med 
de hjemløse i flere store byer
- hjælpearbejderne i Favellaerne i 
Brasilien
- osv, osv?



Fortæl mig hvorfor jeg skulle det.
Jeg kender i øvrigt også et par styk-
ker uden prædisponerende syg-
domme, som er blevet meget hårdt 
ramt og endda er endt i respirator. 
Det har jeg aldrig tidligere oplevet 
med forkølelse/influenza. Så jeg 
køber stadig ikke din præmis.
Søren Ventegodt
Kære Kåre Fundal, det er vigtigt at 
du gør de indvendinger som er helt 
forståelige og rimelige. Mit vigtigste 
argument handler om kvaliteten af 
kilderne. Hvis du spørger hvilke kil-
der vi kan tro på, så er det jo kilder 
som dødelighedsstatistikker, store 
studier over dødsårsager som er 
gjort gennem obduktion osv. Og så 
er der kilder vi ikke kan tro på, som 
er gode medie-historier, og oplys-
ninger fra folk med interesser, altså 
folk der arbejder sammen med me-
dicinalindustrien (der vil sælge os 
vacciner osv) folk der arbejder tæt 
på regeringen (som ønsker at støtte 
op om det politiske, og som derfor 
fordrejer tingene), og desværre og-
så læger der arbejder med patien-
ter, fordi man i dette arbejde med 
den enkelte patient er nødt til at 
gætte og fortolke, selv om de kon-
klusioner man så kommer frem til i 
sagens natur IKKE er videnskabelige 
- selv om man på et klinisk niveau er 
ekspert.
Søren Ventegodt: Kåre Fundal hvis 
man kommer i respirator er dette jo 
ikke nødvendigvis fordi man har 
brug for det, men fordi man af POLI-
TISKE grunde er havnet på intensiv, 
hvor man ALTID bliver lagt i respira-
tor hvis man har en lav ilttension, 

som man jo ofte har når man er for-
kølet... Så du ser problemet med 
overbehandling, og med skader der 
følger af overbehandling, som kom-
mer af de politiske beslutninger om 
at prioritere COVID-19 patientene.
Søren Ventegodt: Nogen som du be-
stemt ikke skal tro på at de hjælpe-
organisationer der i denne tid forsø-
ger at slå plat på Corona, og dem er 
der mange af... desværre.
Søren Ventegodt: Og hvis vi lige ta-
ler om NYC, så er der lige så mange 
ænder som der er gode historier... 
massegrave - trucks som kapeller - 6 
x så stor dødelighed som normalt - 
prøv at læge New York Times og se 
hvor mange dumme og forkerte hi-
storier der er. Nu fik jeg antaget min 
kritiske artikel om mediehistorierne 
om NYC, så den kan jeg snart dele 
med dig...
Søren Ventegodt: Læs fx artiklerne 
på www.coronawhistleblower.org 
eller se ham her https://www.youtu-
be.com/watch?v=APaUEgfeAYE&fea-
ture=youtu.be

CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
Corona Whistle-Blower – Scientific 
information about Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
dent experts; the most important 
finding is that the mortality rate is 
0.01%, and not 3.4% as the World 
Health Organization (WHO) says.
Corona Whistle-Blower – Scientific 
information about Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
dent experts; the most important 
finding is that the mortality rate is 



0.01%, and not 3.4% as the World 
Health Organization (WHO) says.

Kåre Fundal: Søren Ventegodt 1. Det 
er i sidste ende fuldstændig under-
ordnet om den egentlige dødelig-
hed er 0.01% pga store mørketal, 
hvis den hastighed, den spreder sig 
med gør, at hospitaler overbebyr-
des med behandlingskrævende pa-
tienter. Derved stiger dødeligheden 
markant lokalt for de patienter som 
desværre får værre symptomer end 
de fleste.
2. Jeg mener ikke, du kan påstå, at 
Italien ikke har en øget mortalitet, 
når lighuse og krematorier ikke kan 
følge med i den region med flest 
smittede. Det sker vist ikke under 
en normal influenzasæson.
3. Det der sandsynligvis gør Cov-
SARS-2 særlig farlig er kombinatio-
nen af, at ingen i forvejen har im-
munitet, og så det faktum, at den 
smitter mere effektivt og i længere 
tid før symptomer, og endelig at en-
kelte individer (måske bare 0.1-
0.5%) udvikler voldsomme kompli-
kationer. Se f.eks. mit tidligere 
eksempel med et kor i WA.
4. Din psykosomatiske forklaring 
holder ikke vand, hvis du ser på 
Wuhan. Rigtig mange blev syge og 
døde, selv om myndighederne IKKE 
oplyste om sygdommen, men tvært-
imod forsøgte at skjule og nedtone 
risikoen. Så giver jeres forklaring i 
CWB artiklen ingen mening.
Slutteligt: Man kan ofte få sine teori-
er til at passe ved at negligere be-
stemte typer information og data, 

som man ikke passer ind! Det er ba-
re ikke videnskabelighed!
Søren Ventegodt: Kære Kåre Fundal, 
tak for at du giver mig anledning til 
at forklare tingene en gang til. 1. 
Stort set alle er immune over for al-
le coronavirusser, og derfor får vi ik-
ke engang symptomer når vi bliver 
smittet. Det kan du se at det materi-
ale jeg lagde ud i dag. 2: Statistikken 
fra Italien viser at der ikke er over-
dødelighed; det du så i medierne 
var fordi politikerne fik alle døde og 
døende til at samles på hospitaler-
ne, hvorfor kapellerne blev overfyld-
te. Det var en administrativ fadæse, 
ikke et udtryk for at flere end nor-
malt døde. Følg links i whistleblower 
artiklen, så ser du det - eller se det 
materiale jeg lagde ud i morges om 
samme. 3. Alle er immune som sagt, 
så det du skriver er ikke rigtigt. Se 
hvad videnskaben og ikke aviserne 
og regeringen siger om det. 4. Det 
er heller ikke rigtigt at folk i Wuhan 
døde af COVID-19; de optællinger 
der blev gjort var ikke optællinger af 
de der døde af COVID-19 men af 
dem der døde MED COVID-19. Se 
igen materialet jeg lagde ud. Slutte-
ligt: Jeg er ikke interesseret i teorier 
her, men i fakta, kolde statistikker 
og især rapporter fra de mennesker 
der virkelig ved hvad de taler om i 
forhold til de COVID-19 døde, nem-
lig dem der arbejder med at obdu-
cere de COVID-19 døde. Og de siger 
samstemmende at de ikke finder 
folk, der er døde af COVID-19. Der-
for må vi holde fast ved det FAKTUM 
at COVID-19 ikke er farligt.



Kåre Fundal: Så du afviser den offi-
cielle statistik fra Italiens statslige 
Statistikagentur? F.eks “Looking at 
individual cities, the worst-hit was 
Bergamo, near Milan, where deaths 
were up 568 per cent in March com-
pared with the 2015-2019 average.
The nearby cities of Cremona and 
Lodi saw increases of 391 per cent 
and 370 per cent respectively. In Mi-
lan they rose 93 per cent.”
Så dødeligheden var forøget i hele 
regionen sammenlignet med andre 
år. Tilsvarende steg mortaliteten til-
syneladende alle andre steder, hvor 
C19 bredte sig. Vi kender ikke den 
rigtige mortalitet, da vi ikke har det 
rigtige smittetal.
4. Hvis obduktionerne ikke kan kon-
statere at folk er døde af C19, så er 
der måske noget andet, der pludse-
lig slår en masse mennesker 
ihjel????
1. Mange er immune overfor nogle 
slags Coronavirusser (forkølelser 
som jævnligt forekommer). Men det 
siger jo ikke rigtig noget. Jeg tror ik-
ke et hak på din påstand om at vi al-
le er immune overfor dem alle. Jeg 
har også læst beskrivelser fra hjer-
te/kredsløbslæger, som beskriver, at 
en del coronapatienter bliver udsat 
for og nogle gange dør af f.eks. mi-
kroblodpropper og evigt i andre or-
ganer. Hvor du siger, at de ikke dø-
de af Corona, men hvis det er en 
følgevirkning, så taler vi jo rent ord-
kløveri.
Søren Ventegodt: Coronavirus: ISS, 
in Italy there are only two deaths 
ascertained so far due to Covid-19

Rome, 13 Mar 19:12 – (Agenzia 
Nova) – There may be only two pe-
ople who died from coronavirus in 
Italy, who did not present other pat-
hologies. This is what emerges from 
the medical records examined so 
far by the Higher Institute of Health, 
according to what was reported by 
the President of the Institute, Silvio 
Brusaferro, during the press confe-
rence held today at the Civil Protec-
tion in Rome. “Positive deceased pa-
tients have an average of over 80 
years – 80.3 to be exact – and are 
essentially predominantly male,” sa-
id Brusaferro. “Women are 25.8 per-
cent. The average age of the decea-
sed is significantly higher than the 
other positive ones. The age groups 
over 70, with a peak between 80 
and 89 years. The majority of these 
people are carriers of chronic disea-
ses.
These are the first minimum detai-
led data provided so far by the Civil 
Protection on the causes of death of 
coronavirus patients. At present, in 
fact, the authorities are unable to 
distinguish those who died from the 
virus, from those who, on the other 
hand, are communicated daily to 
the public, but who were mostly car-
riers of other serious diseases and 
who therefore would not have died 
from Covid-19. In response to a 
question from “Agenzia Nova”, in 
fact, Brusaferro was unable to indi-
cate the exact number of coronavi-
rus deaths. However, the professor 
clarified that, according to the data 
analyzed, the vast majority of the 
victims “had serious pathologies 



and in some cases the onset of an 
infection of the respiratory tract can 
lead more easily to death. To clarify 
this point, and provide real data, “as 
we acquire the folders we will go 
further. In any case, the populations 
most at risk are fragile, carriers of 
multiple pathologies”. (Rin) © Agen-
zia Nova – Reserved reproduction
“Coronavirus: ISS, only two deaths 
due to Covid-19 have been reported 
in Italy so far Rome, March 13 7:12 
pm – (Agenzia Nova) –
In Italy, only two people who have 
no other pathologies may have died 
of coronavirus. This is evident from 
the medical records that have so far 
been examined by the higher insti-
tute of health, as the president of 
the institute, Silvio Brusaferro, re-
ported during today’s press confe-
rence in civil defense in Rome. “Po-
sitive deceased patients have an 
average of over 80 years – 80.3 to 
be precise – and are essentially pre-
dominantly male,” said Brusaferro. 
“Women are 25.8 percent. The 
average age of the deceased is sig-
nificantly higher than that of the 
other positive ones. The age groups 
over 70, with a peak between 80 
and 89 years. The majority of these 
people are carriers of chronic disea-
ses. Currently, only two people were 
not carriers of the disease. “But 
even in these two cases, the exami-
nation of the files is not complete, 
and therefore causes of death other 
than Covid-19 could occur. The pre-
sident of the ISS has stated that” 
hardly more than a hundred medi-
cal files “have so far come from ho-

spitals all over Italy are the first de-
tailed minimum data that civil 
protection has so far provided on 
the causes of death of coronavirus 
patients. In fact, the authorities are 
currently unable to distinguish tho-
se who have died from the virus 
from those who have died daily Be 
communicated to the public but 
mostly were carriers of other serio-
us diseases and who would not ha-
ve died of Covid-19. When asked by 
“Agenzia Nova”, Brusaferro was 
unable to state the exact number of 
coronavirus deaths. However, the 
professor clarified that, according to 
the data analyzed, the vast majority 
of victims “had serious pathologies 
and, in some cases, the onset of re-
spiratory infection can more easily 
lead to death. To clarify this point.” 
and provide real data, “if we buy the 
folders, we’ll go further. In any case, 
the most vulnerable populations are 
fragile and carry multiple pathologi-
es.” (Rin) © Agenzia Nova – Reser-
ved Reproduction ” Brusaferro was 
unable to provide the exact number 
of coronavirus deaths.
Søren Ventegodt
Så mine kilder siger altså at der 
stort set ikke er nogen der er døde 
af COVID-19 i Italien... hvilken kilde 
er det du referere? Det er vist på 
høje tid med lidt kildekritik, Kåre 
Fundal
Kåre Fundal: Søren Ventegodt Det 
samme kunne man sige til dig. Mine 
data på italienske dødsfald er fra 
ISTAT, altså det italienske statistiske 
agentur og handler ikke kun om 
specifikke Corona-dødsfald men og-



så om den generelle mortalitet. Hvis 
du ser for hele landet er der en for-
dobling af daglige dødsfald i løbet af 
marts (i forhold til 5 tidligere år), 
hvorefter tallet falder. I Lombardiet 
er det en faktor 5.5. Se f.eks. https://
voxeu.org/article/covid-19-italy-ana-
lysis-death-registry-data
VOXEU.ORG: COVID-19 in Italy: An 
analysis of death registry data | 
VOX, CEPR Policy Portal
Michael Lind: forvent at hele pres-
sen angriber disse fakta. de søger 
ikke at afdække sandheden, men de 
vil som politikerne fastholde det 
gældende narrativ som de selv har 
skabt. de vil ikke angribe informatio-
nerne, men personer/afsenderen, 
forsøge at dreje fokus væk fra infor-
mationerne, og hen til en smæde-
kampagne mod afsenderen, det er 
sådan de gør.
vi er i krig. informationskrig.
og jeg ved jeg står på samme side 
som søren

Tråd 23: Samfundets opgave er at 
sikre dine rettigheder og ikke at 
passe på din sundhed.

Søren Ventegodt
5 juni
Det tænkte jeg til OOC demonstrati-
onen i dag:
Samfundets opgave er at sikre dine 
rettigheder og ikke at passe på din 
sundhed.
Vores sundhed bestemmes først og 
fremmest af den måde vi lever på, 
så det må og skal være vores egen 
opgave!

18Thomas Thomas, Gyrd Ernstsen 
and 16 others
15 comments
5 shares
Comments
Thomas Thomas
Ah der er også noget med regule-
ring af sundhedsskadelige stoffer og 
pesticider etc.
Søren Ventegodt: Rigtigt naturligvis 
må vi minimere de skadelige kemi-
ske stoffer, stråling osv. Men når vi 
får kræft, dårligt hjerte osv synes jeg 
bare at forskningen viser at årsagen 
først og fremmest er vores indre ba-
lance der ikke er i orden...
Søren Emil de Roepstorff: Søren 
Ventegodt Den indre balance har 
meget med miljøet (både socialt og 
fysisk) at gøre.
Søren Ventegodt: Fortæl mig om det 
Søren Emil de Roepstorff
Søren Ventegodt: Den indre balance 
har ikke noget med miljøet at gøre... 
det handler om hvordan vi tænker. 
Det er jo derfor det hedder INDRE 
balance.
Kathrine Elizabeth Lorena Johans-
son: jo, der er selvfølgelig direkte 
økologisk sammenhæng mellem 
indre og ydre, også på mikrobeplan
Søren Ventegodt: Interessant nok er 
vores oplevelse af verden styret af 
hvad vi tror og hvordan vi tænker... 
dette er jo baggrunden for at hele 
verden kan tages ved næsten, sådan 
som vi ser det ske i disse Corona da-
ge
Søren Emil de Roepstorff: Søren 
Ventegodt Det indre eksisterer i 



kraft af det ydres eksistens, så krop 
og sind har afgørende gensidig ind-
flydelse. Vores bevidsthed kan kun 
bearbejde noget i størrelsesordnen 
20 bit/s, mens nervesystemet mod-
tager informationer i størrelsesord-
nen 100 mio/s, så der er grænser 
for, hvad man kan tænke sig til. Bå-
de krop og sind påvirkes, når man 
træner det eller det andet, og der 
findes måder, hvorpå man kan træ-
ne begge samtidig.
Søren Ventegodt. Søren Emil de Ro-
epstorff Den levende celle har be-
vidsthed
Søren Emil de Roepstorff: Søren 
Ventegodt Jeg refererer ti Ole Ved-
feldts bog Ubevidst Intelligens. Jeg 
skal prøve at finde passagen, hvor 
der helt sikkert er henvisning til 
forskning.
Søren Ventegodt: Tillad mig at uddy-
be hvad jeg mener. Cellens bevidst-
hed - som i min forståelse er en 
slags grund-byggesten i levende or-
ganismers bevidsthed - benytter sig 
af den universelle energi, eller må-
ske skulle jeg sige - er ikke forskellig 
fra den universelle energi - så derfor 
er der ikke grænser for hvad vores 
bevidsthed kan vide og forstå, Søren 
Emil de Roepstorff. Er du interesse-
ret i at vide hvad jeg rigtig mener 
må du meget gerne gå på google 
scholar og google Ventegodt og 
Consciousness... Så falder du over 
10-20 papers jeg har skrevet om 
problemkredsen...
Lauge Brimgiest: Så skidt pyt med at 
kapitalisme dybest set er et angsre-
gime hvor alle er bange for at miste 
deres overlevelsesbilletter? Det ly-

der sgu ikke særligt holistisk Søren 

Frank Stamm: Det svar giver ingen 
mening - 5 G master der skyder op 
overalt er overvågning, hvem har 
lukket Danmark ned, vil stjæle 
50.000 børn, har gjort 50.000 ar-
bejdsløse, gældsat os til ingen nyt-
te..... (Til din orientering er Mette og 
Co. Social-demokrater), så at skyde 
skylden på kapitalister er da helt 
ude i hampen !! Danmarks fald ud-
over kanten på rekordtid !!!
Lauge Brimgiest: Nej og din viden 
om det danske samfund matcher 
mediekonsensus +/- 10%
Jøsses.
Erika Lorentsen: Så enig! Vi ved ofte 
bedst hvad vi har brug for! 

Tråd 24: Dr. ANDREW KAUFMAN ~ 
“A DOCTOR SPEAKS OUT
Søren Ventegodt
7 juni
 · 
Hvis du har et par timer til overs 
denne søndag var det måske en god 
ide at se denne video om COVID-19 
som giver en vigtig analyse af den 
(manglende) videnskabelige bag-
grund for global LockDown:
https://www.youtube.com/
watch?v=APaUEgfeAYE&featu-
re=youtu.be
Dr. ANDREW KAUFMAN ~ “A DOC-
TOR SPEAKS OUT: Secrets, Lies, Fake 
News & Coronavirus” [Age Of Truth 
TV]

13You, Rita Pommer and 11 others
5 comments
5 shares



Comments
Jeanette Hedemann Andreasen
Tak for Den Søren Ventegodt. Skal 
du ikke med i VoresParti  plea-
se Du skal nok få en ministerpost. 
Hvis du altså lyster Og jeg laver ik-
ke fis Denne gang. Det gør jeg i øv-
rigt Aldrig. Men min far blev kaldt 
Jørgen Skæg og jeg har arvet hans 
Humør. Han var selv Meget Politisk 
engageret og han fik det heller ikke 
fra fremmede. Min farfar var skov-
huggere i Ørene og han var med til 
at starte Socialdemokratiet i Helsin-
gør. 
Søren Ventegodt: Tak for invitatio-
nen, Jeanette Hedemann Andrea-
sen, men tror du ikke at det jeg gør 
virker stærkere hvis jeg ikke er poli-
tisk, men bare koncentere mig om 
den her ret vigtige sag - som vel er 
af betydning for planetens fremtid... 
?
Jeanette Hedemann Andreasen: Sø-
ren Ventegodt jo. Du har ret. Tak for 
dig og dine Meget Vigtige Budska-
ber. Du er rigtig god til at holde øje 
med hvad Sandheden er. For sand-
heden SKAL FREM IKK
Jeanette Hedemann Andreasen: 
Men hvis du Nu skulle fortryde så 
kontakter du mig bare ikk

Tråd 25: Vores seje datter Anja er 
nu tilbage på arbejde efter over 5 
uger med COVID-19.
Susanne Borg Pedersen @Søren 
Ventegodt
9 juni
Hvordan vil du forklare følgende.: 
Vores seje datter Anja er nu tilbage 
på arbejde efter over 5 uger med 

COVID-19. Mens hun arbejdede som 
sygeplejeske på Bispebjergs corona-
afsnit, blev hun til sidst selv smittet. 
Trods sine kun 28 år, fik hun det rig-
tig skidt med over 40 i feber, stærk 
hovedpine, kvalme, åndenød og så 
voldsom hoste, at hun forstuvede 
ribbenene. Hun er nu raskmeldt 
men taber stadig nemt pusten.....
selvom hun var i virkelig god form 
før sygdommen. Dette blot fo… See 
more
5 comments
1 share
Comments
Søren Ventegodt
Kære Susanne Borg Pedersen det 
gør mig ondt at høre om din datters 
sygdom, det lyder bestemt ikke rart. 
Men nu må du huske på at man 
godt kan have flere sygdomme på 
samme tid, man kan fx godt have 
flere virusser eller en infektion med 
Corona og flere bakterier samtidigt. 
Testen for Corona er jo heller ikke 
specifik, så vi ved ikke om hun hav-
de COVID-19 eller en anden Corona 
virus, selv om testen var positiv. Så 
det er lidt noget rod det hele.Det er 
let at give COVID-19 skylden for al 
uforklarlig sygdom, men Corona er 
stadig bare forkølelse og det lyder 
jo som om din datter Anja havde en 
sygdom der var en del alvorligere 
end forkølelse, synes du ikke?
Susanne Borg Pedersen: Søren Ven-
tegodt Du må meget undskylde, at 
jeg har fået dig til at tro, at det var 
min datter, det drejer sig om. Det er 
det ikke. Jeg har kopieret teksten, 
hvor der både var navn på afsende-
ren og billede af datteren, men det 



kom desværre ikke med, da jeg ko-
pierede det. Jeg troede, at når jeg la-
vede et kolon, ville man forstå, at 
det var noget jeg “citerede,” men jeg 
godt se nu, at det ser ud som om, 
det er min datter, det drejer sig om. 
Det var ikke meningen. - Jeg har dog 
hørt op til flere lignende “historier.” 
Min datters tidligere kollega på Bi-
spebjerg Hospital har oplevet nøjag-
tig det samme, og hun havde ingen 
underliggende sygdomme.
Søren Ventegodt: Det forstår jeg 
godt... men der er hundreder af vi-
russer og tusindvis af bakterier der 
kan angribe os... og det eneste vi te-
ster for er Corona som alle og en-
hver har haft og som en stor del af 
os hele tiden har. Og er testen posi-
tiv får Corona skylden for alting. Det 
er ikke videnskabeligt, kan du ikke 
se det? Det er en kampagne for vac-
cinationer, som WHO og formentlig 
medicinalindustrien, der financierer 
WHO står bag. WHO er kendt for at 
være dybt korrupt og totalt upålide-
ligt, se min artikel om WHO her:
Søren Ventegodt: Why the Corrupti-
on of the World Health Organization 
(WHO) is the Biggest Threat to the 
World’s Public Health of Our Time
Søren Ventegodt https://www.aven-
sonline.org/fulltextarticles/
JIMT-2378-1343-02-0004.html

AVENSONLINE.ORG
Avens Publishing Group - Why the 
Corruption of the World Health Or-
ganization (WHO) is the Biggest 
Threat to the World’s Public Health 
of Our Time

Søren Ventegodt: Et af de største 
problemer er infektionerne man får 
på hospitalet, som ofte er med resi-
stente bakterier, og som udløser 
massive doser af meget stærke anti-
biotika, der har masser af bivirknin-
ger, og som nogle mennesker slet 
ikke kan tåle. 15% af alle der kom-
me på hospitalet får efter statistik-
kerne en ny infektion på hospitalet. 
Det er særlig farligt at komme i re-
spirator. Det kan også give lunge-
skader. Alle behandlinger har bivirk-
ninger som vi taler meget lidt om, 
fordi vi bare antager at det er godt 
at blive behandlet. Det er det sjæl-
dent... Det er bedre at blive hjemme 
og tage sig godt af sig selv, især hvis 
man har kære, som kan give om-
sorg...

Tråd 26:
Søren Ventegodt
11 juni
Kære venner, jeg er ked af at jeg de 
sidste dage har postet på engelsk... 
men det er vigtigt for mig at få dette 
ud til verden. Der er så meget mani-
pulation og forvridning af sandhe-
den om COVID-19, så meget uviden-
hed i vores samfund om 
realiteterne at det er på tide at tage 
sig tid til at sætte sig ind i hvordan 
den videnskabelige virkelighed ser 
ud. Jeg ved at det er meget at bede 
jer om... men jeg håber at I er med 
mig i dette her. Det er for vigtigt til 
at vi bare kan springe det over.

54You, Flemming Borregaard Olsen, 
Martin Ziegler and 51 others



11 comments
2 shares
Comments
Jeanette Hedemann Andreasen
Jeg deler og deler. Og dejligt at du 
skriver på engelsk. Har jo 5000 ven-
ner og 900 følgere her og de er fra 
hele Verden
Joanna Johanne White Flower
 
Tine Skrumsager Hansen
Bare skriv løs på engelsk, vi bakker 
op om dig
Lise-Lotte Kristensen
Jeg er med, og deler gerne.... 
Konni Rasmussen
Pause GIF

GIPHY
 
Søren Ventegodt: Tak for forståelse 
og opbakning, det luner!
Kaj Bang: Evidens.For nemt hr
Søren Ventegodt: Ikke forstået, Kai 
Kaj Bang - hvad mener du?
Vivi Broni Husballe: Godt arbejde 
Søren  fortsæt.. deler 
Kaj Bang: Søren Ventegodt NNT.Det 
begreb kender du godt. Omvendt 
synges jeg godt om dig.vil skrive no-
get mere.
Søren Ventegodt: Smil Kaj Bang

Tråd 27: det uspecifikke immunsy-
stem klarer langt de fleste tilfælde 
af corona
Søren Ventegodt
11 juni
Så noget af det vigtigste der ligger i 
den nye videnskab om COVID-19 er 
fundet af at det uspecifikke immun-
system klarer langt de fleste tilfælde 
af corona, således at der ikke er 
antistoffer at spore efter de fleste 
infektionstilfælde. Det betyder at 
mørketallet er meget større end 
man har troet, og dermed at CO-
VID-19 er meget mindre farligt end 
man har troet. Det betyder også at 
den test vi har i dag for COVID-19 
slet ikke fungerer, fordi den er byg-
get på antistoffer
.

50Lauge Brimgiest, Thomas Thomas 
and 48 others
12 comments
21 shares
Comments
Helga Nyboe: Kan man få klorokin 
nogle steder?
Søren Ventegodt: Nej, det skal du 
altså ikke have Helga Nyboe, det er 
helt skørt at tage stærk medicin 
med masser af bivirkninger for al-
mindelig forkølelse!
Michael Lind: gode forskere/læger 
jeg har hørt
dr cahill fra Ireland
dr zach fra Hawaii
dr mercola
dr buttar



Michael Lind: brug ikke Facebook til 
denne oplysningskampagne. du bli-
ver lukket ned hurtigt eller skyg-
ge-censureret. det er veldokumen-
teret i andre grupper som deler 
gode og kritiske informationer. brug 
kun Facebook til at invitere folk over 
til et andet forum/platform. gerne 
igennem omveje så Facebook ikke 
banner bestemte links
Michael Lind: https://www.ourtube.
co.uk/watch/YnO2RxussStW4o8

OURTUBE.CO.UK
THE DOCTOR THAT DOESNT BELIE-
VE IN COVID-19

Tråd 28: Der er en kæmpe gruppe 
af uafhængige forskere der har en 
HELT anden mening om Corona end 
WHO og regeringen

”
Kadija Jalloh: Folk sover.
Søren Ventegodt: ja, men så væk 
dem!
Kadija Jalloh; yes 
Grethe Elgaard Pedersen: Ja væk 
med de dresserede får. De forpe-
ster vores liv.
Søren Ventegodt: Jeg tror at kvalite-
ter som kærlighed og forståelse er 
lidt mere konstruktive når man skal 
vække folk 
Tine Wagner: Grethe Elgaard Peder-
sen folk er bange. Mød dem i det.
Søren Ventegodt: Det er meget 
sandt, Tine Wagner, og desværre la-
der folk sig kue af frygt...
 ”

Søren Ventegodt

14 juni
 · 
Vi har stiftet OOC - Organisationen 
til Oplysning om Corona - for at for-
tælle verden at der er en kæmpe 
gruppe af uafhængige forskere der 
har en HELT anden mening om 
Corona end WHO og regeringen. Jeg 
har idag lagt Sucharits tekst ud, og i 
morgen regner jeg med at give li-
sten over alle de relevante viden-
skabelige referencer, hvis der er no-
gen der har lyst til at chekke fakta. 
Corona COVID-19 er slet ikke farlig, 
vi har alle haft infektionen nu, og in-
gen er blevet særligt syge... det er et 
kæmpe fupnummer lavet af nogle 
der vil tjene penge på os. Vågn nu 
op og fat det!  Venlig hilsen Søren 
Ventegodt Formand for OOC Orga-
nisationen til Oplysning om Corona

75Thomas Thomas, Lykke Conjadia 
Thorup-Hansen and 73 others
23 comments
24 shares
Comments
Jeanette Hedemann Andreasen: Ja. 
Ligesom en Japaner var det vist der 
tjente 90 mill på Estonia. Vågn NU 
FOR.... F...OP Denmark.
Jeanette Hedemann Andreasen: Der 
er så mange der tjener MANGE pen-
ge på en nedtur. Ligesom med 9/11
Erika Lorentsen: Tak for din indsats

Kadija Jalloh: Folk sover.
Søren Ventegodt: ja, men så væk 
dem!
Kadija Jalloh; yes 



Grethe Elgaard Pedersen: Ja væk 
med de dresserede får. De forpe-
ster vores liv.
Søren Ventegodt: Jeg tror at kvalite-
ter som kærlighed og forståelse er 
lidt mere konstruktive når man skal 
vække folk 
Tine Wagner: Grethe Elgaard Peder-
sen folk er bange. Mød dem i det.
Søren Ventegodt: Det er meget 
sandt, Tine Wagner, og desværre la-
der folk sig kue af frygt...
Rita Pommer: Dit arbejde er så sind-
sygt vigtigt
Anne Marie: hvordan får vi vækket 
flere ... Hvornår lytter regeringen på 
os?
Michael Lind: Anne Marie regerin-
gen vil ikke lytte. de SKAL væltes. 
hurtigt, med alle kneb. intet er for 
langt ude, heller ikke løgne. opposi-
tionen er ikke bedre. håbet er at dis-
se informationer spredes til borger-
ne så de stemmer på en 
overgangsregering som har nogen 
brikker at flytte med. vi skal stemme 
og det bliver et historisk valg som er 
meget afgørende for danskernes 
skæbne
Anne Marie: Michael Lind og det kan 
ikke ske hurtig nok 
Anne Marie Rafferty: Hvordan kan 
du udtale alle har haft det nu? Jeg er 
blevet tjekket 2 gange, negativ re-
sultat begge gange ingen på mit afd 
har haft det! Jeg arb på psyiatrisk 
hospital. ?&%
Søren Ventegodt: Anne Marie Raf-
ferty antistoftesten virker ikke, fordi 
infektionen med COVID-19 ikke la-
ver antistoffer... se mit opslag idag

Michael Lind: Anne Marie Rafferty 
læs om hvordan testen virker.
Barbara Tara Hrovatin: it would be 
great to share the list of relevant re-
ferences. Thank you!

Tråd 29:
Michael Lind @Søren Ventegodt
15 juni

på sigt skal vi kæmpe for “medical 
freedom” medicinsk frihed. ellers 
ender de onde med at vinde det her 
game.
dr buttar
Comments
Søren Ventegodt: Michael Lind‐, jeg 
tror ikke at der er onde mennesker 
på den måde... folk gør det de tror 
på, og desværre følger det vi tror på 
meget ofte det vi har fordel af. Det 
er derfor at penge har den magt de 
har. I forbindelse med OOCs to tidli-
gere demonstrationer mod Corona 
vanviddet ser vi at der er få frivillige, 
men giver vi folk 100 kr. kan vi få 
dem til hvad som helst, også til at 
gøre ting de ikke engang selv tror 
på. Og det er nok det mest sørgelige 
der er sket i den moderne verden. 
Penge flytter alting, sandhed, ideer 
og tanker om frihed, kærlighed og 
fællesskab får ikke folk til at gøre ret 
meget

Michael Lind: ja. PENGE styrer alt 
for meget og så er der en sygelig 
trang til at EFFEKTIVISERE og OPTI-
MERE alt, ligemeget hvad prisen 
måtte være.
Politikerne tror at deres opgave er 
at optimere og effektivisere. De 



tænker i samme baner som Bill Ga-
tes og de andre psykopater. Det har 
de bare ikke opdaget.
Frihed og privatliv er besværligt hvis 
man vil effektivisere og optimere

Tråd 30:
Rita Murauskiene @Søren Ventegodt
19 juni
Kære Søren Ventegodt,
Kan du være sød og skrive hvad du 
synes om den artikel.

GRIPT.IE
Denmark passes “most extreme” 
law since WWII, will force vaccinati-
ons against Covid-19 | Gript
The law will not expire until March 
2021, with Health Minister Magnus 
Heunicke wholeheartedly wel-
coming the legislation.

Comments
Søren Ventegodt
Du ved godt hvad jeg synes... det er 
forfærdeligt.
Rita Murauskiene: Søren Ventegodt 
hej Søren, tak for dit svar... Jeg hå-
ber at mennesker ikke accepterer 
den beslutning...

Tråd 31: OPFORDRING TIL CORONA 
MEDIE KRITIK!

Søren Ventegodt
19 juni· 
OPFORDRING TIL CORONA MEDIE 
KRITIK!

Af Søren Ventegodt, formand for 
OOC - Organisationen til Oplysning 
om Corona
Kære facebook ven, jeg har ind-
sendt dette til offentliggørelse sam-
men med en masse dokumentation 
jeg denne morgen dog vil spare jer 
for:
Medierne afspejler stærkt og 
ukritisk troen på, at Corona-virus 
COVID-19 er en dødbringende virus, 
der er forbundet med høj dødelig-
hed i NYC. Troen kommer fra Ver-
denssundhedsorganisationen WHO, 
der har estimeret infektionsdødelig-
heden (IMR) til at være 3,4%, mens 
forskere fra hele verden nu, baseret 
på dødelighedsstatistikker og ob-
duktionsundersøgelser, dokumente-
re, at IMR for COVID-19 er mindre 
end 0,01%. Historierne i medierne 
forekommer overbevisende med 
billeder af massegrave og mobile 
kapeller i New York City og frygteli-
ge statistikker for overdødeligheden 
i NYC præsenteret i New York Ti-
mes. Der er imidlertid et åbenlyst 
misforhold mellem informationen, 
der kommer fra de uafhængige vi-
denskabsfolk og fra WHO. Mange 
mennesker tager mediehistorierne 
fra NYC som et bevis på, at CO-
VID-19 faktisk er en dødelig ny virus. 
Vi har derfor undersøgt mediehisto-
rierne om virkningen af Coro-
na-pandemien i 2020 på New York 
City og har været i stand til at doku-
mentere for hver historie, vi har 
analyseret, at historien kommer fra 
en fortolkning af virkeligheden, der 
er baseret på den forudfattede idé, 
at NYC er under angreb af en død-



bringende ny virus. Det betyder, at 
når vi ser på de data, der ligger til 
grund for historierne, kommer vi til 
den modsatte konklusion: der er in-
tet i dataene bag mediehistorierne, 
der berettiger konklusionen om, at 
der aktuelt er en dødbringende pan-
demi i NYC. Dataene er derimod i 
overensstemmelse med den lave 
dødelighed (IMR på 0,01%) som er 
fundet af de uafhængige eksperter. 
Historierne som kommer ud af for-
tolkningen af data er derimod i 
overensstemmelse med den høje 
IMR på 3,4% estimeret af WHO. Vi 
advarer verden om, at WHO sand-
synligvis følger den farmaceutiske 
industri interesser. Denne industri 
finansierer WHO. Vi opfordrer alle 
medier til at være meget mere kriti-
ske og grundige i deres research og 
fortolkning, således at mediehistori-
erne om COVID-19 kan være mindre 
biased og altså forkerte i fremtiden .
Håber snart at kunne dele link til ar-
tiklen med jer 

61Flemming Borregaard Olsen, Tho-
mas Thomas and 59 others
14 comments
17 shares
Comments
Tine Skrumsager Hansen: Tak tak 
tak for dit ihærdige arbejde
Jeanette Hedemann Andreasen: Ja 
følg pengenes vej så fremkommer 
sandheden ‘næsten’ af sig selv. 
Hvad skulle Verden Gøre uden Jer 
kloge videnskabelige folk

Mikkeline Stamer Luther: Så alle de 
døde i Italien er døde af ....Tjaa, 

hvad? Eller det er måske også bare 
noget medierne har fundet på?
Søren Ventegodt: De er jo døde, 
men ikke af Corona - og de er 82 år i 
gennemsnit og har 1-3 andre alvorli-
ge sygdomme i forvejen. Ligene ho-
bede sig op på hospitalerne fordi al-
le døende med COVID-19 blev kørt 
til hospitalet - fra egne hjem, hospi-
ser, plejehjem osv og derfor blev ka-
pellerne overfyldte. Det var altså ik-
ke fordi der er flere døde i Italien i 
år end sidste år, det er det som er 
manipulationen du skal forholde dig 
til!
Mads Bech Madsen: Søren Vente-
godt Yep Søren - og det er og har 
hele tiden været pointen eller 
erkendelsen om du vil. Nemlig at 
svage og i forvejen skøbelige indivi-
der kunne blive hårdt ramt og evt. 
dø. Hos en ældre skrøbelig med, 
som du skriver 1-3 andre sygdom-
me, som rammes af cov_19 - kan du 
jo ikke trække covid_19 ud af lignin-
gen. Sygdomsbilledet/dødsårsag 
skal ses samlet - og at man køres til 
hospital - kunne jo tænkes at være 
den høje feber et i forvejen svækket 
individ pådrager sig ifm. cov_19. Og 
i forhold til hvor “farlig” covid_19 er - 
sparker du, ift. sundhedsmyndighe-
dernes vejledning, information og 
anvisninger, en åben dør ind. Bud-
skabet har været fra dag 1, at co-
vid_19 ikke vil være farlig for det al-
lerstørste flertal af befolkningen, 
men, at vi af hensyn til de “skrøbeli-
ge” alle ændrede adfærd. Det gjorde 
danskerne - uden at føle sig mani-
pulerede .. de gjorde de bare i ren 



solidaritet - helt klarhovedet og vå-
gent.
Jacob Hertz: Mikkeline Stamer Lu-
ther Jeg læste at en italiensk politi-
ker havde erkendt at tallene havde 
været blæst op og ikke svarede til 
realiteten. De dødstal vi fik at vide 
var 25000,mens de reelle tal var un-
der 1000... Jeg har desværre ikke 
gemt artiklen, men pointen er at der 
er store økonomiske krafter på 
spil... Og befolkningen er bare 
bønder i det store spil om vaccine 
milliarderne. 
Suzanne Jensen: FAB 
Daniela Lutrynova: Selv FOX, der er 
trumpens propagandakanal er med 
på, at der er 117.000 døde og ca 
2.500.000 smittede. Uanset %-be-
regningen, er det et højt tal, men 
heldigvis er det den sorte befolk-
ning, der er hårdest ramt samt de 
gamle og de syge. Billedet i Sverige 
… See more
Søren Ventegodt: Forstå at det man 
måler ikke er hvor mange der dør 
AF corona med MED corona. Antal-
let der indgår i statistikken er derfor 
et udtryk for hvor mange der bliver 
testet, og absolut intet andet. Det 
hele er manipulation og svindel! Og 
det er det verden må vågne op og 
forstå! Det er en skandale, det er 
svindel og bedrag, ja jeg har ikke 
ord for hvor groft det er.
Jens Erik Larsen: Folketinget kører 
med klatten og har lavet det ultima-
tive Stockholm syndrom. At så man-
ge Danskere er hoppet på løgnen er 
vel nærmest Danmarkshistorie. Men 
ok. Mange Danskere jubler også 

over at få deres egne penge tilbage. 
Det er vel lidt samme psykologi.
Nils Rosted: Check den her og forstå 
planen... https://www.youtube.com/
watch?v=X_xKDGe0NiI&featu-
re=youtu.be&fbclid=IwAR2ebR0n-
RYennm4Dt-SzpZ6C3UcuRRU-
M7O6fMPyzTpW3G6xztJW6PMTGip8
YOUTUBE.COM
Her er Mettes plan for Danmark
Trine Vesterby: Sandheden kommer 
frem inden aaret er omme
Lillian Præstbro: Trine Vesterby det 
håber jeg  har også hørt der spre-
des mere virus så der kommer en 
omgang mere?

Tråd 32: OOCs første kursus: Kur-
sus i Corona virus. Skal jeg frygte 
Covid19?

Søren Ventegodt
19 juni

SUN, 28 JUN AT 12:00
Kursus i Corona virus. Skal jeg frygte 
Covid19?
Edel Sauntes Allé 22, 2100 Køben-
havn Ø, Danmark
Ewald Albert, Helge and 2 friends 
are interested

7Rita Pommer and 6 others
4 comments
Comments
Thomas Mossing: Har du overvejet 
online også?
Søren Ventegodt: Vil du hellere det? 
Min erfaring er at man diskutterer 
meget bedre og lærer meget mere 



når man sidder over for hinanden 
end på en pc...
Thomas Mossing: Søren Ventegodt 
Ja det forstår jeg! Men jeg tænker 
også at møde-deltagelsen ville være 
højere i et online format. Fedt initia-
tiv og klø bare på!
Thomas Mossing: Søren Ventegodt 
Hvis intentionen især er oplysning

















MATHILDE GRAFSTRÖM 
DEBATTERE PÅ FACEBOOK

Mathildes Corona debat på Face-
book, april-juni 2020 – Kapitlet er 
ved Mathilde Grafström

Tråd 1
Visning af billeder fra mit Corona 
fotoprojekt.

Mathilde Grafström
http://coronawhistleblower.org/?f-
bclid=IwAR3Vgy9xkgq1T-
Kyh6TOngDBCziGf2sFlv_L2nnyjtAg-
fO3agY5F0lTVhL5U

Tråd 2. Oprettelse af OOCs face-
bookside. Ingen kommentarer

Tråd 3. Opfordring til at komme 
til min kunstudstilling på Rådhus-
pladsen 16 maj:

Mathilde Grafström:
Shared with Public

Jeg ved det er i sidste øjeblik, men 
kom til min udstilling idag kl 12 på 
Rådhuspladsen (del gerne):
København under Corona Krisen – 
50 fotos af Mathilde Grafström
Politiet har givet tilladelse til at jeg 
udstiller mine billeder på pladsen i 
forbindelse med OOCs demonstrati-
on.
Jeg er ikke god med ord, så jeg taler 
mest i billeder. De siger mere end 
mange ord. Jeg håber at se rigtig 
mange mennesker til min udstilling i 
dag. Den er desværre ikke perma-
nent, men tages ned igen kl. 15.00. 
Så I har kun denne ene chance for 
at se billederne i den fysiske virke-
lighed. Ellers må I nøjes med dem 
på nettet: www.mathildegrafstrom.
com/coronakrise
Jeg vil også holde en lille tale. Efter-
som I nok ikke kommer ind til Kø-
benhavns city center mere – som 
ligger tomt og øde hen – vil jeg give 
jer min tale her. SÅ kan i se hvad jeg 
tænker og føler om det hele. Måske 
føler I det samme. Gør I det, så er 
det nok på tide at vi sammen gør 
noget ved det.
Sammen med gode venner har jeg 
stiftet OOC – Organisationen til Op-
lysning om Corona. Det er en lille 



men god forening, med hjertet på 
det rette sted, og et vigtigt budskab 
til alle.
Budskabet er, at når vi nu ved at 
Corona COVID-19 ikke er farlig, så 
må vi for pokker åbne samfundet og 
holde op med alle de latterlige nar-
restreger som politikerne har fun-
det på at vi skal gøre.
Jeg håber vi ses i morgen kl. 12.00 
på Rådhuspladsen.
Hjerteknus til alle der også elsker 
København,
Mathilde Grafström
---
Mathilde Grafström:
Tale til OOCs demonstration kl. 
12.00 d. 16 maj 2020, på Rådhus-
pladsen, København
16 maj 2020
Jeg hedder Mathilde Grafström og 
jeg er fotokunstner.
Jeg har taget hundredevis af billeder 
af livet i København under Corona 
krisen.
Det som har interesseret mig er alt 
det, som er anderledes i denne tid. 
Og der er rigtig meget.
Men meget af det lægger man ikke 
rigtig mærke til, før man kigger bed-
re efter.
Jeg lægger mærke til de små ting, 
som jeg forsøger at indfange med 
mit kamera.
Jeg ser hvordan folks øjne flakker, 
hvordan folk undgår at se på hinan-
den, fordi man ikke kan snakke na-
turligt sammen, når man står to me-
ter fra hinanden og skal råbe til 
hinanden. Så er det enklere at lade 
være.

Folk er også bange for hinanden, 
det kan man se i deres ansigter.
Og mange mennesker er trykkede, 
nedstemte, ulykkelige.
Jeg besøgte Café La Glass, Køben-
havns fine gamle cafe. Jeg fik at vide 
at der var 10% af den normale om-
sætning, og at cafeen bløder. Perso-
nalet så meget bekymret ud, meget 
trist ud. Lagkagehuset forventer 
(optimistisk set) 20% af omsætnin-
gen når de åbner, fordi turisterne er 
borte, siger de.
Men det som fylder mest, er det 
som ikke er.
Alt det liv der ikke er i byen, alt det 
samvær som ikke er mere, det myl-
der af glade mennesker, der helt er 
forsvundet, de unge i busser og me-
troer, fyldte toge, pladser, gader, 
butikker. Alt er tomt. Alt er øde. Selv 
midt på dagen, selv midt i solen, 
midt i foråret. Det er forfærdeligt, 
hvad der er sket med min by!
De offentlige toiletter er lukkede, 
cafeer og restauranter er lukkede, 
overalt er der tomme, ledige lokaler 
fordi butikker og virksomheder er 
gået konkurs. Legepladserne, der 
plejer at runge af børns liv og leg er 
tomme, ja ikke bare tomme, det er 
aflukkede og forladte. Børnene må 
ikke længere lege sammen, og deres 
mødre må ikke længere tisse. Bør-
nehaver må grave huller til børne-
nes i buskene, når de ikke kan holde 
sig.
Det ligner vanvid. Det er kort og 
godt vanvid.
Og hvis der nu var en god grund til 
det, kunne man måske forstå det. 
Men er der det? Jeg har hele tiden 



følt, at der var noget uldent ved hele 
denne Coronakrise. Jeg har aldrig 
troet på det. Og det viser sig, at der 
ikke er flere der dør i år, end sidste 
år i Danmark, ikke engang blandt de 
gamle. Det har Danmarks Statistik 
fundet ud af. Corona-faren ligner 
fup, en myte, et ondt rygte. En stor 
fed løgn ganske enkelt.
Men hvis det er løgn, hvordan kan 
vores politikere blot lukke hele ver-
den ned og smadre vores samfund, 
for det som eksperter siger blot er 
en almindelig forkølelse?
Jeg ved ikke noget om virus. Jeg ved 
ikke noget om sundhed.
Men jeg ved noget om København. I 
har ødelagt min by. Alle er blevet 
bange. Alle er flygtet ud af byen. 
Folk ser syge ud af frygt.
Skræk og afmagt dominerer.
For mig, ligner vi får, der blot følger 
politikkerne og ingen ved meget om 
noget. Og så er det almindeligt at 
dømme dem der tør tænke selv, og 
sætter spørgsmålstegn ved hele 
denne situation overhovedet er far-
lig. Det er ikke i orden.
For mig ligner det, at politikerne har 
dummet sig. Fejlet. Og endda fejlet 
stort. Rigtig stort.
Har man gjort ondt må man gøre 
det godt igen. Det ville det klæde jer 
at indrømme fejlen og gå af.
Og så er der rigtig mange, der skal 
have erstatning for de skader i har 
gjort. Både mennesker og gode 
gamle virksomheder og forretnin-
ger, der har kunnet klare tidens 
tand. Men ikke Corona krisen.
Arnold Busck var den eneste bog-
handel der solgte min nye Female 

Beauty bog. Nu er Arnold Busck 
konkurs. Byen er blevet fattigere. Vi 
har mistet noget fint og uerstatte-
ligt.
Det der er vigtigt i en by er mangfol-
dighed. Alle de små virksomheder, 
cafeer, restauranter, kiosker, køb-
mænd. De små hyggelige butikker, 
der lige netop løber rundt. Alle de 
små hemmelige steder, hvor man 
kan få en antik bog, en hjemmebagt 
kage, en blomst, en kop sort kaffe, 
måske et glas rødvin med en ven.
Og det er de små steder, der dør 
under sådan en krise. Det er ikke 
Mc Donalds, ikke Frederiksberg Cen-
tret. Det er ikke Dansk Supermar-
ked. Det er ikke Dell og ikke Micro-
soft.
I ødelægger det fantastiske ved Kø-
benhavn. I ødelægger mangfoldig-
heden, magien, mysteriet ved byen.
I ødelægger min by. Lad være med 
det. Og gør det ikke igen.
Med venlig hilsen
Mathilde Grafström
Mobil: +45 53 63 19 81
mathildegrafstrom.com
Schlegels Allé 4, 5tv. 1807 Frederiks-
berg C
Danmark

KUNSTFOTOGRAF AT MATHILDE 
GRAFSTRÖM, PHOTOGRAPHER
Mathilde Grafström

45You, Karin Turesson, Camilla 
Christina Boeckler and 42 others
30 comments

Marianne Simonsen: Godt brølt Ma-
thilde Grafström



Knud Andersen: Wauw det er 
sååååååååå godt skrevet Mathilde 
Grafström jeg er/har været på sam-
me linie hele vejen igennem og følt 
nu kan politikerne virkelig få medie 
tid ikke mindst statsministeren 

Thomas Kildegaard: Det var en fryg-
telig sørgelig indgangsvinkel, kære 
Mathilde..
Har du ingen billeder af at verdens 
befolkning omsider har sat tempoet 
ned for en stund og måske fordyber 
sig og møder deres familie på en ny 
måde og måske ser sine børns ud-
fordringer i dagligdagen? Nyder du 
ikke den blå himmel uden flyvema-
skiner hængende over dit hovede? 
Kaffedrikkeri på caféer skal nok 
komme tilbage! Hvad med alt-
ansang, det er da skønt, vi synger 
med naboer ude på grusvejen flere 
gange om ugen!
Selv de største egoer har måske fået 
færten af ydmyghed for en stund. 
Jeg tror på det guddommelige i den-
ne situation, uanset om virussen er 
der eller ej.
Det kan ligne en global trang til at 
sætte tempoet ned, gentænke sin si-
tuation; “behøver jeg at sidde i bilkø 
hver morgen på motorvejen..?”
Blot den globale trussel om en virus, 
er endelig startsignalet til den vel-
komne pause for verdens befolk-
ning 
Kh Thomas

Claus Bruun Hansen: Thomas Kilde-
gaard Godt Brølt Thomas. Verden er 

i et morgengry. Desværre er der folk 
der kun kan se og forestille sig den 
gamle verden. Som kæmper for at 
komme tilbage i forbrugs sporet 
igen. Så det morgengry nu bliver 
ødelagt. Jeg er samtidig rystet over 
at nogen kan tro det hele bygger på 
opspind. - Ring til de dødes familier 
i Sydeuropa og spørge om det er 
rigtigt at de savner deres kære. Hvis 
nogen nu vil have erstatning af re-
geringen fordi de mener der er truf-
fet forkerte beslutninger. Så bliver 
jeg endnu mere rystet. Rystet over 
hvordan frygt kan få ellers fornufti-
ge mennesker til at danne en fejl 
opfattelse. 

Mathilde Grafström: Thomas Kilde-
gaard Kære Thomas
Ovenover skyerne er himlen altid 
blå og fin. Men ting sker i verden al-
ligevel og måske er det godt at for-
holde sig til virkeligheden, og ikke 
forsvinde ind i sine drømme...

Thomas Kildegaard: Mathilde Graf-
ström det er meget sjældent at him-
len er så blå som nu under dette 
globale kald. Måske vi skulle høre 
efter om der er noget lærdom.. 

Mathilde Grafström: Thomas Kilde-
gaard Kære Thomas
Jeg er så glad for at høre at du har 
fundet ro og glæde, i stedet for dit 
ekstreme arbejdstempo som jeg hu-
sker du havde. Det lyder også godt 
at du kan vedligeholde det under 
denne tid. Men det er ikke alle der 
er glade under denne falske coro-
natrussel. De gamle må fx ikke få 



besøg. Masser af virksomheder er 
gået konkurs overalt i Dk. Folk mi-
ster deres levebrød og deres ellers 
fungerende liv, under et ekstremt 
hårdt pres med frygt og afmagt. Re-
geringen indfører tvangslove hvor 
de smider menneskerettighederne i 
skraldespanden.
Min pointe er at det ikke er nødven-
digt med tvang. Folk kan opnå hvad 
du har opnået, i deres eget tempo, 
men det må være uden tvang.
Som jeg husker det, ledte du efter 
lykken længe ved egen fri vilje, og 
jeg tror simpelthen KUN at man kan 
finde glæden uden tvang, i sin egen 
process og egen fart.
Men ikke alle var ulykkelige inden 
krisen, de var måske endda rigtigt 
glade for hvad de havde, hvilket de 
så har mistet nu...
Denne lykke er heller ikke langva-
ring, kun ved at øge tvangen grad-
vist, og hvor ender vi så!
Jeg gør hvad jeg kan for at hjælpe 
nu, og please, vil du ikke nok gøre 
det samme? I stedet for at prøve at 
stoppe mig, kunne du måske tale 
med nogle af dem der lider under 
den økonomiske krise, og hjælpe 
ved at dele din glæde med dem.
Knus og kærlighed
Mathilde

Claus Bruun Hansen: Så længe du 
har ægte kærlighed til dig selv er du 
ustoppelig. Ægte kærlighed betyder 
du aldrig som i aldrig skader andre.

Klaus K Nielsen: Jeg er bange for, du 
ikke helt har forstået hvorfor sam-
fundet blev lukket ned. I lande, hvor 

man intet gjorde eller gjorde for lidt 
for sent blev det tydeligt demon-
streret, at denne virus er livsfarlig, 
fordi den er meget smitsom, der ik-
ke er virksom behandling og ingen 
vaccine.
Og ja, konsekvenserne af nedluknin-
gen er alvorlige, men det er proble-
mer, der kan løses.
Og så skulle du måske også lige 
tjekke hvordan man sætter hvidba-
lancen på dit kamera 

Claus Bruun Hansen: Klaus K Niel-
sen Ja jeg syntes dem, der tror det 
hele bygger på opsind og at vi bliver 
ført bag lyset af regeringen. De skul-
le ringe til familierne i Sydeuropa, 
og spørge om man her sav ner sine 
afdøde. 

Claus Bruun Hansen: Savner

Klaus K Nielsen: Claus Bruun Han-
sen : og “opspind”

Claus Bruun Hansen: Klaus K Niel-
sen Ja opspind. Tak for korrektur. 
Men jeg blev simpelthen rystet, og 
så opstår fejl 

Mathilde Grafström: Klaus K Nielsen 
Hvilke lande taler vi om?

Klaus K Nielsen: Mathilde Graf-
ström: Mon ikke du skulle følge lidt 
med i nyhederne, inden du skråsik-
kert forlanger at politikerne går af, 
fordi du er uenig med dem?

Mathilde Grafström: Klaus K Nielsen 
Hej Klaus!



Du skriver: “I lande, hvor man intet 
gjorde eller gjorde for lidt for sent 
blev det tydeligt demonstreret, at 
denne virus er livsfarlig,” - hvilke 
lande er det præcist du mener, for 
så kan bedre svare på din kommen-
tar?

Jens Carl Lynbech Andersen: Klaus K 
Nielsen Jeg er helt enig. Italien og 
Spanien blev ramt så hårdt, stakkels 
alle de familier der uden grund mi-
ster elskede medlemmer af famili-
en.

Franco Joseluis: 

Peder Fredskild: Smukt skrevet - og 
stærkt formuleret, Mathilde. Jeg er 
desværre ikke i Kbh og kan opleve 
dig og dine billeder.
Os, der bor på landet, har samme 
følelser - måske i en anden indpak-
ning. Det har jeg også arbejdet med 
i mit fotografiske virke. Jeg er ikke 
færdig endnu, men påskønnet af 
dig, åbner jeg her for en begyndelse 
til mine oplevelser... der kommer 
mere http://fredskild.dk/fotos/koro-
na/

FREDSKILD.DK
CORONA - PEDER FREDSKILD FOTO-
GRAFI

Mathilde Grafström: Tak Peder. Og 
tak fordi du deler din serie, jeg syn-

tes de er meget meget smukke dine 
billeder.

Peder Fredskild: Tak, Mathilde 

Dan Djurhuus Nielsen: Peder Fred-
skild stærke tankevækkende billeder 
Peder

Peder Fredskild: Tak Dan 

Jørgen Fabrin: *Vores forsigtighed 
hænger meget tæt sammen med 
nedlukningen, der var nedlukningen 
der fik danskerne til at tage afstan-
den og afspritningen osv. alvorligt 
og derfor er det også økonmisk gået 
mindre galt i Danmark end det er 
gået i Sverige. Vi har politisk styre i 
Danmark, i Sverige har de videnska-
beligt styre og så vil der altid være 
faktoraer der bliver glemt
https://piopio.dk/nyt-stu-
die-det-er-virus-ikke-nedluk-
ning-der-har-givet-oekono-
misk-chok?fbclid=IwAR2aMUtDaaeI-
0owRXuf-qpoVkAoSFxqW6Lz-
saXfZo8MFfop94U5BZhzq31Q

PIOPIO.DK
Nyt studie: Det er virus ikke nedluk-
ning, der har givet økonomisk chok

Mathilde Grafström: Kære jørgen. 
Det er rigtigt at der er lige så meget 
frygt i Stockholm som i Kbh. nu og 
det er så supertrist... Faldet i forbru-
get hænger sammen med frygten. 
Mediehistorierne slår hårdt alle veg-
ne, ikke Coronaen... den gør ingen 



væsentlig skade (se ooc’s hjemmesi-
de på ooc.one)

Jørgen Fabrin: Mathilde Grafström 
Dødstallene i Sverige er 3 gange så 
høje pr million indbyggere i forhold 
til Danmark og de øvrige nordiske 
lande. Dødstallene måles som over-
dødelighed i forhold til de samme 
uger de foregående år. Det har ikke 
en skid med hvad medierne mener 
at gøre, det er tørre tal.
https://videnskab.dk/topic/covid-19

Mathilde Grafström : Hej Claus 
Bruun Hansen, Hvor har du dine in-
formationer om sydeuropa fra? Me-
dierne?

Mathilde Grafström: Kære Klaus K 
Nielsen. Vores naboland Sverige er 
ikke lukket ned, og det gør vist ikke 
nogen forskel mht Coronaen…

Jørgen Fabrin:  * Nej bortset fra 3 
gange så høje dødstal pr million ind-
byggere i Sverige i forhold til Dan-
mark og en langt større frygt i be-
folkningen i Sverige, som giver et 
større økonomisk tilbageslag end i 
Danmark.

Tråd 4. Frihedskæmpere på Rådhus-
pladsen

Mathilde Grafström:
16 Maj
Shared with Public

Frihedskæmpere på Rådhuspladsen 
idag, og lidt billeder af min Corona 
udstilling.
Er du interesseret i at vide mere om 
risikoen ved vacciner, vil jeg anbefa-
le denne opsigtsvækkende video: 
https://www.facebook.com/otevris-
voumysl/videos/901425656996133/
Kh
Mathilde Grafström

Kommentarer:

Jens Carl Lynbech Andersen: 1/7 af 
folk der får vaccine dør altså ikke af 
det. Det tal er nærmest lig null.
Det værste spymtom på el vaccine 
er lidt svimmelhed. Og det er eks-
tremt sjældent.
Og nu er det nok ikke det smarteste 
at samles så mange mennesker, 
selv om pandemien er på vej tilba-
ge.

Klaus K Nielsen: Kære Mathilde. Jeg 
forlader dit konspirationscirkus. Jeg 
havde meget respekt for dit projekt 
med at få kvinder til at sætte pris på 
deres egen krop, men antivaccinati-
on og benægtelse af coronavirus’ 
farlighed er efter min mening mis-
brug af den indflydelse projektet 
har skaffet dig. Jeg håber du blev 
vaccineret før du fik de griller, og at 
du ikke får børn før du kan behand-
le dem ansvarligt.

Jørgen Fabrin: * https://www.face-
book.com/DR2Deadline/vide-
os/2968834253198811/



Mathilde Grafström: Klaus K Niel-
sen: Jeg ved ikke hvorfor, men jeg 
kan ikke svare på din kommentar, 
måske har du blokeret mig?
Men jeg håber alligevel du læser 
dette:
Du må dokumentere dine påstande, 
sende mig links til hvor du har din 
informationer fra, for hvis du bare 
tror blindt på hvad medierne siger, 
så kan jeg jo ikke debattere seriøst 
med dig, hvilket jeg meget gerne vil. 
Men måske er du kun er ude på at 
genere mig med dine beskeder? El-
ler er du seriøs, så lad os da tage 
snakken.
Bh
M.

Jens Carl Lynbech Andersen: Mathil-
de Grafström Hejsa. Han skriver at 
du ikke mener at Corona virus fin-
des. Passer det?
Mht. Vacciner så findes der rigeligt 
beviser. Men da jeg ikke er ekspert 
ved jeg ikke alt om det.… See more
1

Mathilde Grafström: Jens Carl Lyn-
bech Andersen Jeg har svaret dig på 
min væg.

Mathilde Grafström: Judy Mikovits-
ova er forsker (du kan google hen-
de), og hun taler imod vacciner, hvil-
ket jeg personligt altid har været 
modstander af. Jeg syntes det er op-
sigtsvækkende hvad hun har at sige. 
Det jeg undrer mig over er, at dem 
der tør tale imod medicinal industri-
en, altid bliver sablet ned. Hvorfor?

Jens Carl Lynbech Andersen: Mathil-
de Grafström Ja jeg har googler hen-
de. Og hun står som tidligere for-
sker, og anti vaxxer Ja.
Men om det er medicinal industrien 
der er uenige, eller om det er selv-
stændige forskere, har jeg ikke un-
dersøgt.
Men hvorfor skal man stole på de få 
frem for de mange?
Hvis jeg lytter til min mavefornem-
melse, logiske sans, kritiske tænke 
evner. Ja så kommer jeg frem til, at 
dem der har kedeligt fakta føles me-
re pålidelige end dem med følelser 
og konspiration teorier.

Torben Hede: Det er da det værste 
vrøvl jeg nogensinde har hørt slut 
med at følge dig Mathilde Grafström

Mathilde Grafström: Man har lov at 
have sin egen mening, også du.Du 
behøver ikke følge mig hvis du ikke 
har lyst.

Mathilde Grafström: Jon Batsberg, 
du skriver: Mathilde du er for god til 
at synge med i det kor - skynd dig 
ud og tag nogle billeder i stedet. 
“Nej til 5G” og “Nej til Bill Gates” !?! 
Det er jo i samme kategori som “Jor-
den er flad” og “Elvis var en alien” 
dybt useriøst..Tillad mig at svare: 
Jorden er ikke flad, det er ikke 5G 
der giver Corona, og jo, Bill Gates og 
WHO står bag den nye test der er 
baggrunden for at verden er kom-
met på den anden ende…



Jens Carl Lynbech Andersen: Mathil-
de Grafström Hvordan er det at en 
test du snakker om, giver så meget 
ravage? Hvis man havde lyttet til Bill 
Gates for mange år siden, så var vi 
klar med et meget bedre beredskab.
Og WHO har ikke skabt noget. De 
gør deres arbejde og giver de bed-
ste retningslinjer, ud fra den infor-
mation ser haves.

Mathilde Grafström: Jens Carl Lyn-
bech Andersen Måske kan du 
researche lidt selv også, og læse om 
den test som omhandler corona? 

Tråd 5. Postering af nyt Coverbil-
lede skaber ravage på min face-
bookside:

Jens Carl Lynbech Andersen: Frivillig 
vaccination. Ja tak. Hvor har du hørt 
at det ville blive tvang?
Folk må selv vælge om de vil tage 
chancen og dø af en sygdom.
Men hvis folk ikke kan tage for rig-
tigt beslutninger på deres børns vej-
ne, har jeg en helt anden mening.

Martin Leth: Jens Carl Lynbech An-
dersen fuldstændig enig.

Martin Leth Der er nok bare for 
mange følelser indblandet for no-
gen, til at de kan tænke klart og lo-
gisk.
Martin Leth: Jens Carl Lynbech An-
dersen virkelig god pointe. Skyklap-
per og forudindtagethed løser sjæl-
dent noget.

Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth Heldigvis er det stadig de få. Så 
vi andre stadig redde deres “ræv”. 

Mathilde Grafström: https://www.al-
tinget.dk/artikel/den-nye-haste-
lov-traeder-i-kraft-mulig-
hed-for-tvangsvaccination-og-for-
bud-mod-stoerre-forsamlinger

ALTINGET.DK
Den nye hastelov træder i kraft: Mu-
lighed for tvangsvaccination og for-
bud mod større forsamlinger

Mathilde Grafström: Læs venligst 
om hasteloven i linket

Jens Carl Lynbech Andersen: Mathil-
de Grafström Tak for info.
Ja de kan indføre der ved tvang. Det 
står der jo.
Men hvis det er for at redde liv, er 
det vel okay?

Mathilde Grafström
Jens Carl Lynbech Andersen Det er 
sindssygt i mine øjne, når dødelig-



heden ifølge uvildige eksperter lig-
ger på 0,01%. Hvad er meningen så?
Professor i infektionsimmunologi 
ved Københavns Universitet siger i 
denne artikel: “Hvis disse eksperter 
har ret, ligger dødeligheden tæt på 
det, vi ser ved almindelige influenza-
er, og så er det voldsomt at åbne 
for, at man regionalt kan træffe be-
slutning om eksempelvis at tvangs-
vaccinere eller tvangsbehandle 
folk,” siger Jan Pravsgaard Christen-
sen.”
https://www.altinget.dk/artikel/mini-
sterbeslutning-nu-kan-tvangsmeto-
der-tages-i-brug-mod-corona

ALTINGET.DK
Ministerbeslutning: Nu kan tvangs-
metoder tages i brug mod corona

Jens Carl Lynbech Andersen: Mathil-
de Grafström Hvorfor er det sinds-
sygt, når der ingen negative effekter 
er ved vaccinen?
Dødeligheden er der stor usikker-
hed om. Som jeg forstår det, er det 
kun kendt hvor mange at de positivt 
testet smittede der er døde. Og det 
tal er meget højt.
Men efter som man som ingen har 
alle informationer endnu, ved man 
kun man kun udtale sig om det. At 
sige dødeligheden er 0,01% er helt 
gætværk.
Men er de 56.000 mennesker der så 
dør, bare irrelevante?
Allan Schrøder: 0,01% af hvad? Hele 
befolkningen? Alle med diagnosen 
covid-19? Alle indlagte med co-
vid-19? Alle indlagte på intensiv med 

covid-19? Alle indlagte på intensiv i 
respiratorbehandling med covid-19?
Mathilde Grafström: Jens Carl Lyn-
bech Andersen Problemet er at ver-
den er fuld af gode hensigter… skal 
vi slippe ansvaret for vores egne 
børn fordi nogle andre har til hen-
sigt at passe på dem? Og hvad nu 
hvis dem der ønsker at bestemme 
virkelig ikke har styr på tingene som 
det er tilfældet med Corona hysteri-
et, hvor politikerne totalt overreage-
rer? Og nu viser det sig til og med at 
COVID-19 slet ikke er dødelig, som 
WHO har påstået og verden derfor 
har troet… Så skal vi stadig lade po-
litikerne tvangsvaccinere vores børn 
i denne situation?

Jens Carl Lynbech Andersen: Mathil-
de Grafström Ja der er mange gode 
hensigter. Og der kommer “hvis” 
igen. De er eksperter og selv eksper-
ter kan tage fejl.
Men alle gør deres bedste og tager 
tingene til den sikre side.
Der er under belæg for ar Covid ikke 
er dødelig. Tvært imod er der hund-
redevis af tusinde fyldte grave med 
folk, smittet med covid.
WHO påstår heller ikke noget. De 
fortæller det de ved. De er ikke gæt-
tere som de tvivlsomme kilder du 
henviser til.

Emil Schaumann: Synes det er en 
super god idé! Det er dejlig let må-
de, for folk der ikke forstår begrebet 



flokimunitet, at blive hjulpet lidt på 
vej.

Mathilde Grafström: https://da.wiki-
pedia.org/wiki/Flokimmunitet

DA.WIKIPEDIA.ORG

Flokimmunitet - Wikipedia, den frie 
encyklopædi

Jens Carl Lynbech Andersen: Mathil-
de Grafström nemlig, det er den 
korte udgave. Og lige præcist derfor 
at vacciner er vigtige
Jørgen Fabrin: *I Spanien er flokim-
muniteten ca 5% så hvis det er den 
teori, der skal redde os så vil det ko-
ste mange millioner liv.

Jens Carl Lynbech Andersen: Og der-
for det er vigtigt at holde afstand, 
da den her virus er helt ny.

Sofie Dam Sørensen: Du skulle nok 
holde dig til at tage billeder og lade 
videnskaben til fagfolk.

Mathilde Grafström: Tak for dit råd, 
Sofie Dam Sørensen. Se venligst mit 
svar til dig på min væg.

Kurt Kloborg: Kender du overhove-
det lovene i Danmark ???

Mathilde Grafström: Kurt Kloborg 
Jeg forstår ikke dit spørgsmål, har 
du lyst til at uddybe hvorfor du skri-
ver sådan?
Kurt Kloborg: Loven siger jo klart at 
man kan blive tvangs vaccineret og 
sådan har det været i mange år i 
Danmark .... sker jo dagligt......

Mathilde Grafström: Kurt Kloborg 
Kan du sende mig et link til den lov?

Mathilde Grafström: Please læs Pe-
ter Gøtzsces bog om vacciner. Der 
er rigtig mange bivirkninger ved vac-
ciner og også mange alvorlige. Jeg 
anbefaler alle at læse den bog.

Jan He Vale: Nej det er helt op til 
folk selv om de vil dø eller ikke. Jeg 
gider heller ikke enu. Men måske 
med tiden.

Jakob Varming: OK, så lad os inter-
nere dem som ikke vil vaccineres... 
da de udgør en alvorlig risiko for re-
sten af befolkningen. IDIOTISK!

Tråd 6. Debat om tvangs vaccine.

Mathilde Grafström
18 Maj
 
 · 
Shared with Public

Jamen jamen Jens Carl Lynbech An-
dersen!
Læs lige om loven fra d. 17 Marts 
(LOV nr 208, under §8 stk 2), så kan 
du selv se det. https://www.retsin-



formation.dk/eli/ACCN/
A20200020830
Som jeg forstår det virker vaccine 
mod influenza og forkølelse slet ik-
ke, det har jeg fra professor Peter 
Gøtzsches bog om vacciner, og han 
har vel forstand på det.
Og mener du virkelig at staten gene-
relt er bedre til at tage sig af vores 
børn end vi selv er som forældre??? 
Nu tænker jeg ikke på de forældre 
der slår, drikker osv., men os, helt 
almindelig forældre??? Skal staten 
virkelig bestemme over vores børn?
---
Og hvis nu COVID-19 slet ikke er far-
lig, som en ny videnskabelig rapport 
på 50 sider viser, så er vel ingen 
grund til at blive vaccineret?
http://coronawhistleblower.org/les-
son/dansk/

Kommentarer:

Jens Carl Lynbech Andersen: Jeg vil 
sige at jeg ikke værdsætter at du 
forsøger at udstille mig.
Men hvis man prøver at Google Pe-
ter, får man følgende beskrivelse, 
med masser af kildet (Jeg har ikke 
læse dem alle, jeg har ikke lige tid til 
det).:
Peter Gøtzsche er blevet udsat for 
skarp kritik af sine bøger og udtalel-
ser.[9][10][11] [12][13] Kritikken 
kommer både fra førende eksperter 
indenfor området,[14][15][16] og 
Cochrane-samarbejdet.[17][18][19]
[20][21][22]
https://da.wikipedia.org/wiki/Pe-
ter_C._G%C3%B8tzsche

Vacciner virker skam, men de er ik-
ke altid effektive fordi man blandt 
ikke med sikkerhed ved hvilke vira 
der kommer til at være fremtræden-
de. Derfor vaccinerer man på sam-
me tid for mange forskellige vira.
Forkølelse mener jeg muterer me-
get (Det er ikke mit ekspertise om-
råde), og den er ikke så farlig som 
influenza. Derfor er den meget svær 
at vaccinere for.
Og hvis, ja så HVIS, så er det jo bare 
fantastisk og nej så er der ingen 
grund til at alle bliver vaccineret, 
kun dem der er i risiko grupperne. 
Men indtil videre er der jo stadig en 
del usikkerhed i tallene (Som alle in-
klusive WHO også skriver).
Mht. børne vaccinering, så kan for-
ældrene jo altid vælge at holde dem 
hjemme, og hjemmeskole dem.
Jeg har ikke selv børn, men havde 
jeg ville jeg ikke ønske de unødigt 
skulle udsættes for dødelige smitte.
DA.WIKIPEDIA.ORG
Peter C. Gøtzsche - Wikipedia, den 
frie encyklopædi

Thomas Thomas: Hvis du tror at 
Wikipedia er et sandhedsvidne, så 
ser det sort ud.

Børge Odk: “Jeg vil sige at jeg ikke 
værdsætter at du forsøger at udstil-
le mig.” - så er den offentlige del af 
internettet nok ikke stedet, du skal 
dele dine holdninger.. Og ang din 
kommentar, så er problemet bare, 
hvordan man definere, hvad “de rig-
tige” beslutninger er - og hvem der 
har magten/retten til at gøre det 
for/hen over hovedet på andre..



Jens Carl Lynbech Andersen: Tho-
mas Thomas Det er bare første op-
slag jeg finder. Der er flere andre. 
Men jeg har ikke lide tid til ar kon-
trollere alle kilder, jeg har et arbejde 
at tænke på.

Jens Carl Lynbech Andersen: Børge 
Odk Jeg syntes det er lige offensivt 
nok, at lave er opslag og tager mig 
offentligt.
Men jeg står stadig ved mine udta-
lelser.
Det er korrekt at der er svært på 
forhånd at vide hvilke beslutninger 
der er rigtige. Det er kvalificeret 
gætværk nogle gange.
Her er nøgleordet kvalificeret.

Jens Carl Lynbech Andersen: Peter 
der er omtalt er også imod tvangs 
medicinering af patienter med svæ-
re psykotiske diagnoser.
Det lyder også som noget virkeligt 
skævt.
Men igen er jeg ikke ekspert. Men 
det er ikke altid ar en patient selv 
ved, at de er syge Og har brug for 
hjælp.

Thomas Thomas: Jens Carl Lynbech 
Andersen At orientere sig efter det 
første og bedste googleopslag...

Jens Carl Lynbech Andersen: Tho-
mas Thomas du kan jo selv læse vi-
dere.
Og Wikipedia har få ret i, at han 
modtager en del kritik. For kritikken 
fortsætter.

Børge Odk: Jens Carl Lynbech An-
dersen Det er så din holdning, som 
min holdning til er uden betydning 
for.. Men du vidste inden du tilken-
degav dine holdninger på MGs side, 
at det kunne ske (som når unge pi-
ger altid gør, inden sender nudies til 
“ukendte” fyre) og jeg tvivler egent-
lig på, at du vil få problemer pga 
hverken dine holdninger eller at de 
lige fik lidt mere eksponering, end 
du havde forventet..

Thomas Thomas: Jens Carl Lynbech 
Andersen Er der overrasket over at 
der er kritik af en mand der taler in-
dustrien imod og afslører dens kor-
rumperethed?

Jens Carl Lynbech Andersen: Tho-
mas Thomas Nej jeg er ikke overra-
sket når han siger ting som langt de 
fleste er uenige i. Det giver god me-
ning.

Thomas Thomas: Jens Carl Lynbech 
Andersen “Langt de fleste”, hvor ved 
du det fra?
Og tror du at sandhed / saglighed er 
noget man stemmer om?

Jens Carl Lynbech Andersen: Tho-
mas Thomas Ja at stemme om det 
er meget godt beskrevet.
https://undsci.berkeley.edu/article/
howscienceworks_16

UNDSCI.BERKELEY.EDU
Scrutinizing science: Peer review

Thomas Thomas: Jens Carl Lynbech 
Andersen Du henviser til en fil der 



ikke eksisterer kommer der besked 
op om. Hvis du tror at man stem-
mer om videnskabelig evidens så er 
du vildfaren.
I øvrigt var der en gang hvor de fle-
ste stemte for at jorden er flad.

Jens Carl Lynbech Andersen: Tho-
mas Thomas Jeg kan fint åbne lin-
ket. Det må du selv undersøge hvor-
for det ikke virker ved dig.
Lige præcist, og det er derfor at det 
virker.
Alle er enige om at de intet ved, til 
en får en ide.
Og den ide gælder indtil at nogen 
får en bedre.
Du må selv prøve at Google hvad 
Peer review er.

Thomas Thomas: Jens Carl Lynbech 
Andersen Tal bare ned når du selv 
er på tynd is.
Peer review er netop ikke at stem-
me om tingene! Men også peer re-
view er blevet upålideligt. Der er på 
mange måder en videnskabelig kri-
se.
Tak for snakken. Jeg skal ud i livet 

Jens Carl Lynbech Andersen: Tho-
mas Thomas Jeg vil lige spørge om 
en sidste ting, hvordan skal man el-
lers blive enige om noget?
Jeg taler ikke ned, det lyder bare 
som om at du ikke helt ved hvordan 
det virker?
Det er derfor jeg anbefaler dig at 
læse lidt om det.

Thomas Thomas: Jens Carl Lynbech 
Andersen Det handler om videnska-
belig verificering eller evidens. Det 
er noget kvalitativt man ikke stem-
mer om. Og fordi et givet flertal i 
det videnskabelige samfund har en 
eller anden opfattelse eller støtter 
en bestemt teori er det ikke pr. 
automatik det samme som at det er 
videnskabeligt funderede eller rigti-
ge synspunkter.

Jens Carl Lynbech Andersen: Tho-
mas Thomas Det er jo den videnska-
belig metode som man benytter i 
dag.
Verificering er jo at man er enige i 
noget passer. Og man bliver enig 
ved at efterprøve.

Thomas Thomas: Jens Carl Lynbech 
Andersen Du må skelne noget me-
re. Fordi alle er enige om at jorden 
er flad er den ikke nødvendigvis 
flad.

Mathilde Grafström: Jens Carl Lyn-
bech Andersen, du skrev:
“1/7 af folk der får vaccine dør altså 
ikke af det. Det tal er nærmest lig 
null.
Det værste spymtom på el vaccine 
er lidt svimmelhed. Og det er eks-
tremt sjældent.
Og nu er det nok ikke det smarteste 
at samles så mange mennesker, 
selv om pandemien er på vej tilba-
ge.”
Når jeg nu har lavet et svar til dig, så 
sender jeg det ud selv om du har 
slettet din kommentar:



Når langt de fleste er så immune 
mod Corona at de slet ikke mærker 
at de bliver smittede, er det jo fordi 
vi er resistente alle sammen. Og det 
er vi fordi vi hele tiden smitter hin-
anden, så vores immunsystem ken-
der alle de nye virus rigtig godt.
Derfor er det sundt at blive smittet 
med Corona, ikke farligt og usundt, 
sådan som WHO - og regeringen der 
blindt følger WHO - mener.

Mathilde Grafström: Prøver ikke at 
udstille nogen. Syntes blot din kom-
mentar er relevant og vigtig, også 
for andre, og så er der styr på tråde-
ne.

Jens Carl Lynbech Andersen: Mathil-
de Grafström Jeg ønsker ikke misin-
formation skal deles på min væg.
Og der du har gang i et meget misvi-
sende og udokumenteret.
Men jeg respektere din ytringsfri-
hed. Det er bare ikke noget jeg vil 
stilles sammen med.
Og jeg respektere også at du er 
uenig.
Jeg behøver ikke at have ret i dine 
øjne, for at der jeg siger er rigtigt.

Mathilde Grafström: Jens Carl Lyn-
bech Andersen Jeg har ikke delt no-
get på din væg, kun min egen. Du 
kan selv styre hvad der deles på din 
væg under indstillinger. Og du. be-
høver selvfølgelig ikke være enig, 
det er blot en debat. Og du har valgt 
at deltage. Så derfor får du også 
svar tilbage fra mig når du skriver, 
det er klart. Jeg deler ikke noget 

udokumenteret, kan du uddybe 
hvad du mener her?

Lars Hansen: Ak ja - endnu et offer 
for denne virus af kollektiv paranoia 
for Big Brother. I er dem der spre-
der misinformation og frygt for ALT 
i ikke forstår (5G, vacciner, staten 
osv).

Jacob Hagerup: Lars Hansen 5G er 
livsfarligt og totalt unødvendigt, da 
alle jo ved at jorden er flad!!!

Børge Odk

Jacob Hagerup: Hvis man ikke tror 
vacciner og endda tvangsvaccinati-
on virker, så ser det sort ud...
Jeg håber ikke at den kære @mathil-
degrafström selv får børn med 
svækket immunforsvar, der er nødt 
til at stole på at alle andre er vacci-
nerede, fordi de ikke selv tåler hver-
ken vaccine eller at blive smittet...
https://www.ssi.dk/vaccinationer/
boernevaccination/sygdomsfore-
komst-foer-og-efter-vaccination



SSI.DK
Sygdomsforekomst før og efter ind-
førelse af vaccination

Jens Carl Lynbech Andersen: Jacob 
Hagerup 

Emil Schaumann: “Det danske bør-
nevaccinationsprogram har været 
en stor succes, som i forhold til spa-
ret sygelighed og dødelighed næppe 
kan matches af nogen anden sund-
hedsintervention. Sygdommene er i 
dag udryddet, næsten udryddet el-
ler sjældne, netop pga. høj vaccina-
tionstilslutning gennem mange år.” /
Statens Serum Institut
Den lader vi lige stå et øjeblik....

Emil Schaumann: Jeg vil også godt li-
ge fremhæve kighoste. Det er noget 
man kan vaccinere mod idag og 
spare folk for den oplevelse. Det 
kunne man ikke da jeg var barn og 
jeg havde den tvivlsomme fornøjel-
se at have det. Det var næsten et år 
af min barndom der blev der blev 
revet ud af kalenderen. Det er jeg 
da rigtig glad for at jeg med nogen-
lunde sindsro kan være sikker på at 
mine børn ikke skal igennem.

Anders Jørgensen: Mathilde nu vi er 
i gang med at vende ryggen mod 
vacciner, skal vi så ikke også få bragt 
Polio og Kobber tilbage i vores sam-
fund, så vi kan få gjort noget ved be-
folkningstilvæksten ?

Jens Carl Lynbech Andersen: Anders 
Jørgensen Det kunne være super 
smart, og godt for miljøet!

Thomas Thomas: Kommentarerne i 
denne tråd er værdige til Ekstrabla-
dets Nationen.

Alexander Zederkof: Nu er det jo så-
dan at vacciner mod forkølelse og 
influenza er en vaccine, som hele ti-
den skal opdateres netop fordi der 
findes så mange forskellige rhino vi-
ra, som hele tiden muterer, fordi 
hey det er en virus, så nej de virker 
ikke imod dem alle sammen = com-
mon sense. Jeg bliver så træt i min 
hjerne af konspirationer, hvor man 
tilfældigvis har fundet noget på net-
tet fra en eller anden, som bor i et 
hul i jorden og sidder med en sølv-
papirshat på og tror at de har op-
fundet den dybe tallerken igen med 
“facts” som man har håndplukket, 
fordi de lige passer til formålet og 
dem kan jeg relatere til fordi jeg 
kender så og så mange mennesker, 
som har haft problemer med vacci-
ner. Fact er at vacciner har udryddet 
og nedsat faren for et stort antal 
sygdomme, er vacciner perfekte? 
Nej. Er der bivirkninger for nogle? 
Ja. Vacciner er menneskeskabte, 
som med alt andet vi laver her på 
jorden er intet af det perfekt 

Jens Carl Lynbech Andersen: Alexan-
der Zederkof Glem ikke chemtrails. 

Alexander Zederkof: Gud bevare 
chemtrails 



Tråd 7: Svar til Sofie D. Sørensen: 
Ingen lytter til fagfolkene

Mathilde Grafström
18 Maj
Shared with Public

Tak for dit råd, Sofie Dam Sørensen.
Problemet er jo bare at verden er 
fuld af fagfolk der er imod nedluk-
ningen af samfundet og som slet ik-
ke tror at COVID-19 er farlig, men 
politikerne og WHO hører ikke på 
dem. Og nu er de også forsvundet 
fra youtube, for Google laver cen-
sur. Hvem skal fortælle verden om 
det, hvis vi der ved det, ikke åbner 
munden?
Jeg ved ingen ting om Corona, men 
jeg kan da i det mindste forstå hvad 
dem, der ved noget om det siger… 
Og her mener jeg altså videnskabs-
folkene, forskerne som arbejder 
med statistikkerne, og ikke de over-
læger der baseret på enkelttilfælde 
konstant kloger sig på TV…

Kommentarer:

Kim Jensen: Men er problemet ikke 
netop at forskellige fagfolk mener 
forskellige ting? WHO sidder vel hel-
ler ikke og trækker deres anbefalin-
ger ud af den blå luft? Hvem siger 
deres fagfolk er dårligere en dine? 
Problemet er at vi ganske enkelt ik-
ke, sådan helt grundlæggende, har 
kontrol over Corona, for vi har al-
drig oplevet det før. Fair nok, vi har 
oplevet noget lignende, men hvem 
siger den opfører sig på helt samme 

måde? Det er pisse skræmmende, 
men jeg syes sgu det er lidt farligt 
allerede nu at diskutere hvem der 
står inde med “sandheden” for vi er 
så astronomisk langt fra at have 
fundet den.
I mellemtiden tænker jeg ikke det 
gør noget at alle muligheder udfor-
skes. Arbejd på en vaccine, hvis vi 
ikke får brug for den, så jubiii! Men 
det vil dælme også træls hvis det vi-
ser sig at virussen alligevel er pisse-
farlig, og vi står og har gjort nada.
Mht til tvangsvaccination, er jeg lidt 
uforstående for dit argument, Ma-
thilde (og det er muligt jeg er for 
godtroende og naiv). Men hvis vi 
HAR en vaccine der virker og virus-
sen er farlig for den generelle sam-
fundssundhed, kan jeg kun se folk 
der nægter at lade sig selv og sine 
børn blive vaccineret, som tossede 
anti-vaxxers, og de kan være ret far-
lige. Så går jeg ind for at de skal 
tvangsvaccineres. Hvis virussen ikke 
er farlig (som du selv skriver er en 
mulighed), så er der ikke brug for en 
vaccine, og hele spørgsmålet om 
tvangsvaccination er ude af billedet.

Thomas Thomas: Hvem er det “anti-
vaxxers” er farlige for, hvis der er en 
påstået virksom vaccine?
Hvis vaccinen beskytter kan folk 
vælge at få den og hvad er det så 
der er farligt for dem ved at andre 
ikke ønsker vaccinen?
(Vi ser her lige bort fra at vacciners 
reelle effekt er meget diskuterede 
og at alle vacciner i forskelligt om-
fang har bivirkninger (også varige 



sundhedsskader, handicaps og 
dødsfald)).

Kim Jensen: Thomas Thomas du 
skrev “påstået virksom”, ikke jeg... 
Om hvorvidt vaccinen virker eller ej 
er idiotisk at diskutere, for den fin-
des ikke endnu, men at skære alle 
vacciner over en kam tænker jeg er 
ret ensporet. Er vaccinen mod byl-
depest og polio også tvivlsom?
Og du skal nok prøve at læse hvad 
jeg skrev igen. Hvis vi har en virus 
der er super farlig for samfundet og 
vi har en vaccine der virker, mener 
jeg det er tosset at modsætte sig en 
vaccine, og kan ikke forstå at der er 
nogen der vil udsætte sig selv, sine 
børn, og alle andre for smittefare 
ved potentielt at være smittebærer.
I tilfælde af at virussen ikke er så 
slem, som jeg er helt enig i er en 
mulighed, er jeg også enig i at 
tvangsvaccination selvfølgelig ikke 
skal tages i brug, men det er så der 
jeg måske er naiv og tro at regerin-
gen ikke vil benytte sig af det.

Thomas Thomas: Kim Jensen Hvor-
for svarer du ikke på spørgsmålet?
Hvis der er en vaccine og folk kan få 
den på hvilken måde er det et pro-
blem at nogle ikke tager den?

Kim Jensen: Thomas Thomas Haha, 
du vil ikke læse hvad jeg skriver, 
men ok, så skærer jeg det ud i pap:
Ja, hvis vaccinen er til en sygdom/vi-
rus som generelt er til stor fare for 
den generelle sundhed i samfundet, 
så synes jeg det er et kæmpe pro-
blem. Så mener jeg man er vildt 

egoistisk og jeg mener at i sådan et 
tilfælde må den enkelte ofre sig for 
helheden.
Hvis vi snakker om en sygdom/virus 
der IKKE er farlig for den generelle 
samfundssundhed må folk selv be-
stemme om de vil tage en vaccine, 
præcis som det er i dag med f.eks 
vaccinen mod influenza (som jeg er 
med på ikke er 100% virksom i og 
med at influenza muterer ret hur-
tigt).
Problemet er at vi ikke ved hvilken 
størrelse Corona er endnu. Vi kan 
nok godt blive enige om at omfan-
get ikke er det samme som ved f.eks 
Ebola, men vi ved det ikke endnu. Vi 
ved ikke engang om man kan få det 
mere end èn gang.

Thomas Thomas: Kim Jensen Du for-
står ikke spørgsmålet ser det ud til:
Så lad mig spørge med dine egne 
ord:
Hvordan er det egoistisk ikke at tage 
vaccinen, hvis alle andre er frie til at 
tage den?

Kim Jensen: Thomas Thomas hvis 
du lever i et samfund der er truet af 
en virus der potentielt kan slå tusin-
de af folk ihjel, og vi har en vaccine 
der virker, og du vælger ikke at tage 
den fordi sølvpapirshatten har tryk-
ket lige gevaldigt nok, så er du vold-
somt egoistisk…

Thomas Thomas: Kim Jensen Du 
svarer stadig ikke. Hvem er man 
egoistisk i forhold til når alle andre 
er frie til at tage en virksom vaccine?



Jørgen Fabrin: * Svensk politik giver 
3 gange så mange døde i forhold til 
både dansk, men også i forhold til 
de øvrige nordiske lande. Døde tæl-
ler man op i forholdet til overdøde-
lighed, når man sammenligner, med 
dødsfald foregående år i de samme 
uger.
https://videnskab.dk/topic/covid-19

VIDENSKAB.DK
COVID-19 | Videnskab.dk

Mia Nolde: Nej, COVID-19 er overho-
vedet ikke farlig.. altså, hvis man ser 
bortset fra dem der er døde af det 
og har varige 
Mathilde Grafström: Hej Mia. Hvor 
har du dine informationer fra? Er du 
sikker på det er fra pålidelige kilder?

Mia Nolde: Mathilde, jeg kender no-
gen, som har mistet deres kære til 
COVID-19 
Der er desuden flere i facebook 
grupper og medierne, som fortæller 
om varige mén efter smitte..
Diverse danske og udenlandske me-
dier fortæller også om tonsvis af 
dødsfald..
Hva ser du selv som pålidelige kil-
der?
Manniche er f.eks. en af dem, som 
flere gange har vist sig at være upå-
lidelig og med skræmmende lidt vi-
den på området, som hun udtaler 
sig om.. (Manniche står forresten 
for den dybt tåbelige demonstration 
du hylder)..
Men alle de døde og begravede er 
da selvfølgelig et mediestunt 

Sofie Dam Sørensen: Det er altid 
skægt når sølvpapirshatte tror at de 
er whistleblowers.

Martin Lysdahl: Mia Nolde, Manni-
che er syg i hovedet. Hun er om-
kring lige så troværdig som alun.dk 
og infowars.

Mia Nolde: Martin, netop..

Per Andersen: Mathilde Vi er man-
ge, der har førstehånds fortællinger 
om syge og smittede der har gen-
nemlevet et voldsomt sygdomsfor-
løb med indlæggelser og respirato-
rer? Og efterfølgende 
genoptræning.
Husk at se, ikke kigge, men se...  
og når verden ser tilbage får du et 
glimt af sandheden.

Thorbjørn Wonder Eriksen_ Wauw 
Mathilde, det er godt nok nogle vil-
de tråde du får lavet.
Held og lykke med at finde dit stå-
sted.
Børge Odk_ Ståsteder er for træer, 
og andre individer, der ønsker at 
gro fast.. Vær altid søgende og i be-
vægelse mod noget bedre..

Thorbjørn Wonder Eriksen: Børge 
Odk græsset er ikke altid grønnere, 
og træer bliver ældre end stort set 
alle andre levende organismer, det 
kan godt være de keder sig lidt me-
re.

Børge Odk: Thorbjørn Wonder Erik-
sen Enig - men vi er ikke træer.. 



Thorbjørn Wonder Eriksen: Børge 
Odk Men at være i konstant bevæ-
gelse, behøver ikke betyde noget 
godt, det kan også være et udtryk 
for manglende evner

Børge Odk: Thorbjørn Wonder Erik-
sen Så er vi inde i at diskutere 
ordforståelser og tolkninger.. Altid 
betyder vel ikke nøjagtig det samme 
som konstant, og at noget KAN 
betyde noget, betyder ikke, at det 
gør det i en given sammenhæng.. 
Endvidere er alle organism… See 
more
Thorbjørn Wonder Eriksen: Børge 
Odk Ordtolkninger og forståelse er 
kimen i denne sammenhæng.
Børge Odk: Thorbjørn Wonder Erik-
sen For mig var kimen at du nævner 
“ståsted”, som om der findes en 
100% uændrende sandhed et sted, 
hvor min - og forskningens - hold-
ning er, at man skal forblive åben og 
søgende.
Thorbjørn Wonder Eriksen: Børge 
Odk Der findes ingen 100% sand-
hed, heldigvis. Man skal forblive 
åben og søgende, men passe på ik-
ke at være til fals...og slet ikke med 
sådan en stærk platform som Ma-
thilde har. med sine udstillinger og 
kunstneriske virke. Jeg er super for-
taler fo… See more
Thorbjørn Wonder Eriksen: Jeg er 
selv Illustrator og billedkunstner, og 
går i dén grad ind for ytringsfrihed 
og bevægelighed
Lars Pedersen: følg enhver der sø-
ger sandheden, men flygt fra enhver 
der påstår de har fundet den....

Mathilde Grafström: Kære Thor-
bjørn Wonder Eriksen: Jeg er ikke 
tvivl om mit ståsted i forhold til CO-
VID-19, overhovedet ikke. Der er in-
gen fare på færde og ingen der er 
døde af COVID-19, det er rygter og 
løgnehistorier fra ende til anden. Jeg 
ved godt at det er ufatteligt, når he-
le verden er hoppet med på vognen, 
men dokumenter en fare, bare et 
eneste dødsfald, så skal jeg gerne 
skifte mening.

Jann HJ Toft – Nielsen: fagfolk = pen-
getanke

Thomas Thomas: Covid-19-narra-
tivsproselytter tåler ikke at der sæt-
tes spørgsmålstegn ved narrativet. 
Der er rum for overraskelser i virke-
lighedsopfattelsen og det kommer 
nok fra nu af. Lamestream-medier-
ne er begyndt at stille spørgsmål.

Tråd 8. Findes der virus?

Mathilde Grafström
18 Maj
Shared with Public

Kære Jens Carl Lynbech Andersen, 
her er mit svar til din kommentar 
(se billede af din kommentar):
Jeg tør godt love dig at virus findes, 
der er hundredevis af dem, de er 
bare ikke farlige, så vi opdager slet 
ikke at vi bliver smittet af en nu vi-
rus omtrent hver uge.



Det er rigtig nok at mit tidligere link 
ikke var til en af de tunge eksperter, 
men måske til noget lidt for popu-
lært  Og du gør klogt i at være 
kritisk. Her er links til nogle seriøse 
eksperter:
(Links til corona COVID-19 eksper-
terne:)
Wodarg W. Wikipedia. URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_
Wodarg
Wodarg W. Home page. URL: htt-
ps://www.wodarg.com/.
Frontal21 ZDF. Pulmonologist Wolf-
gang Wodarg now speaks LIVE 
about the effects of the corona vi-
rus. [Lungenfacharzt Wolfgang Wod-
arg spricht jetzt LIVE über die 
Auswirkungen des Corona Virus]. 
Frontal21 2020 Mar 10. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=hW4q-
zAPP5pU.
Frontal21 ZDF. Coronavirus – not 
worse than a “severe flu”? [Coro-
navirus – nicht schlimmer als eine 
“schwere Grippewelle”?] 2020 Mar 
10. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=7_uKN9vdigE.
Rubikon. Dr. Wolfgang Wodarg on 
the corona crisis (Easter 2020) [Dr. 
Wolfgang Wodarg zur Corona-Krise 
(Ostern 2020)] 2020 April 13. URL: 
https://www.youtube.com/
watch?v=bZcG_7k4LaM.
Radio München. Covid 19 – test is 
unspecific – Dr. Wolfgang Wodarg. 
[Covid 19 – Test ist unspezifisch – 
Dr. Wolfgang Wodarg.] 2020 Mar 27. 
URL: https://soundcloud.com/radio-
muenchen/covid-19-test-testet-alle-
corona-viren-dr-wolfgang-wodarg.

Frontal 21 ZDF. Coronavirus – no 
worse than a “severe flu” – Fact 
check. [Coronavirus – nicht schlim-
mer als eine “schwere Grippewelle –
Faktencheck] 2020 Apr 09. URL: htt-
ps://www.youtube.com/
watch?v=cmohBuUvsLE.
LokalHeute TV. Stop the Corona Pa-
nic” – Ex-Health Director Dr. Wolf-
gang Wodarg. [Stoppt die Coro-
na-Panik” 
– Ex-Gesundheitsamtsleiter Dr. Wol-
fgang Wodarg]. Interview, Docku-
mentation. 2020 Mar 17. URL: htt-
ps://m.youtube.com/
watch?v=XnlT3rPNUp0.
Wikipedia. Professor Dr Sucharit 
Bhakdi. URL: https://de.wikipedia.
org/wiki/Sucharit_Bhakdi.
Bhakdi S. CV-9Teen. Open letter 
from Professor Sucharit Bhakdi to 
German Chancellor Angela Merkel 
2020 Mar 29. URL: https://www.
youtube.com/ watch?v=CGCJEB-
h80gg&app=desktop.
Bhakdi S. Youtube channel. URL: ht-
tps://www.youtube.com/channel/
UCgjxQLDkeoa-uJu4sE0eNrg.
Bhakdi S. Corona crisis: Open letter 
to the Federal Chancellor by Prof. 
Sucharit Bhakdi 2020 Mar 29 [Coro-
na-Krise: Offener Brief an die Bun-
deskanzlerin von Prof. Sucharit 
Bhakdi 2020 Mar 29]. URL:  https://
www.youtube.com/watch?v=LsExPr-
HCHbw.
Bhakdi S. Corona crisis: Professor 
Sucharit Bhakdi explains why the 
measures are senseless and self-de-
structive 2020 Mar 19 [Corona-Kri-
se: Professor Sucharit Bhakdi erklärt 
warum die Maßnahmen sinnlos und 



selbstzerstörerisch sind 2020 Mar 
19]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=JBB9bA-gXL4.
Bhakdi S. Sucharit Bhakdi – Corona 
Supplement 1: Resilience of the He-
alth System 2020 Mar 22. [Sucharit 
Bhakdi – Corona-Nachtrag 1: Belast-
barkeit des Gesundheitssystems 
2020 Mar 22]. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=lJEJBKiBVlA.
Bhakdi S. Sucharit Bhakdi – Corona 
Crisis Addendum 2 – Terror Scenari-
os from Italy 2020 Mar 22 [Sucharit 
Bhakdi – Corona-Krise Nachtrag 2 – 
Schreckensszenario Italien 2020 
Mar 22]. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=MARVdS-pHdQ.
Wikipedia. John Ioannidis. URL: htt-
ps://en. wikipedia.org/wiki/John_Io-
annidis.
Ioannidis JPA. A fiasco in the ma-
king? As the coronavirus pandemic 
takes hold, we are making decisions 
without reliable data, 2020 Mar 17. 
URL: https://www.statnews.
com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-ma-
king-as-the-coronavirus-pandemic-
takes-hold-we-are-making-decisi-
ons-without-reliable-data/.
Ioannidis JPA. Perspectives on the 
pandemic, Episode 1, 2020 Mar 26. 
URL: https://www.youtube. com/
watch?v=d6MZy-2fcBw.
Ovalmedia. Professor Ioannidis 
from Stanford University on the un-
certainty around corona and the si-
tuation in Italy, 2020 Apr 03. URL: 
https://www.youtube.com/
watch?v=NPtwcbWUg2I.
Ioannidis J. Dr Ioannidis on why we 
don’t have reliable data surrounding 
COVID-19, 2020 Apr 03. URL: https://

www.youtube.com/
watch?v=QUvWaxuurzQ.
Hoover Institute. Questioning con-
ventional wisdom in the COVID-19 
crisis, with Dr. Jay Bhattacharya 
2020 Mar 31. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=-UO3Wd5u-
rg0.
Bendavid E, Bhattacharya J. Is the 
Coronavirus as deadly as they say? 
Current estimates about the Co-
vid-19 fatality rate may be too high 
by orders of magnitude. Wall Street 
Journal 2020 Mar 24. URL: https://
www.wsj.com/articles/is-the-coro-
navirus-as-deadly-as-they-
say-11585088464.

Kommentarer:

Jens Carl Lynbech Andersen: Jeg er 
stadig ikke ekspert, og jeg har ikke i 
sinde at blive det.
Det er ikke nødvendigt, da der fin-
des eksperter der hjælper os igen-
nem den slags ting.
Det tager mig alt for lang tid, at 
skulle se alle de her videoer igen-
nem, og lytte til alt det, og jeg har så 
uendelig mange vigtiger ting at tage 
mig til. Men jeg har set lidt at video-
erne.
Sucharit Bhakdi beskriver proble-
mer med en vaccine, som endnu ik-
ke eksisterer. Det giver ingen me-
ning at kritisere noget som ikke 
findes.
Men det er korrekt at fordi man er 
smittet med Covid 19, er det ikke 
nødvendigvis årsagen til at man dør 
af det. Men det er med høj sandsyn-
lighed derfor man dør.



BBC skriver også, at op imod 6% bli-
ver kritisk syge:
https://www.bbc.com/news/he-
alth-51214864
Men hvis du gider se alle mine kil-
der igennem, er du velkommen.
Dr. Mike, der fakta tjekker ting (På 
engelsk):
https://www.youtube.com/
watch?v=TWpjc1QZg84&t=
Snakker om læger der udtaler sig på 
lignende farlige måder som dine kil-
der:
https://www.youtube.com/
watch?v=jrMAltUvXog
Snakker om covid test kit der ikke 
virker:
https://www.youtube.com/
watch?v=EtP-QPv39kg
Snak om vacciner:
https://www.youtube.com/
watch?v=y2WtUMvNjzQ
En kritisk at Dr. Wolfgang Wodargs 
udtalelser:
https://www.youtube.com/
watch?v=CpelFcu602A
Bill Gates der fortæller om proble-
met, inden det opstod, simpelt at vi 
ikke var klar til det her kan ske:
https://www.youtube.com/
watch?v=6Af6b_wyiwI
Sverige der har oplevet alt for man-
ge dødsfald pga. en virus du ikke 
mener er farlig:
https://www.dr.dk/nyheder/udland/
april-blev-maaneden-med-den-hoe-
jeste-doedelighed-i-sverige-i-27-aar
Forklaring på hvorfor HIV er en far-
lig virus, og virus er farlige:
https://www.youtube.com/
watch?v=ng22Ucr33aw

Eksempler på hvor nemt man kan 
smitte hinanden, og det er oven i 
købet kun ved berøring, tilføjer man 
Covids evne til at sprede sig, tager 
det helt overhånd:
https://www.youtube.com/
watch?v=I5-dI74zxPg&t
Interview med forskellige andre eks-
perter inden for området:
https://www.youtube.com/
watch?v=iQRNPnEStM0&featu-
re=youtu.be&fbclid=IwAR2JTsm-
GZ5x-fauxp6PhOoqo6dM_9JmIgO-
LUcmG3oIgE5ZfY_sYYl2c1GcM
WHO med info om Corona:
https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/
advice-for-public/myth-busters
Forklaring om hvordan vi vaccinerer 
børn i Danmark og derfor redder liv:
https://www.ssi.dk/vaccinationer/
boernevaccination
Hvordan flok immunitet virker, og 
hvorfor det er vigtigt at beskytte folk 
der er svage og ikke kan tåle vacci-
ner (For ja de findes):
https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/herd-im-
munity

Tråd 9.

Mathilde Grafström
18 Maj
Shared with Public

Jens Carl Lynbech Andersen skriver:
1/7 af folk der får vaccine dør altså 
ikke af det. Det tal er nærmest lig 
nul.
Det værste symptom på el vaccine 
er lidt svimmelhed. Og det er eks-
tremt sjældent.



Og nu er det nok ikke det smarteste 
at samles så mange mennesker, 
selv om pandemien er på vej tilba-
ge.
Kære Jens Carl Lynbech Andersen
Når langt de fleste er så immune 
mod Corona at de slet ikke mærker 
at de bliver smittede, er det jo fordi 
vi er resistente alle sammen. Og det 
er vi fordi vi hele tiden smitter hin-
anden, så vores immunsystem ken-
der alle de nye virus rigtig godt.
Derfor er det sundt at blive smittet 
med Corona, ikke farligt og usundt, 
sådan som WHO - og regeringen der 
blindt følger WHO - mener.

8Likes Marianne Simonsen, 
Morthen Lysman Ulvskløgt Jørgen-
sen and 6 others

17 Kommentarer:

Martin Leth: Ved du bedre end WHO 
og dermed verdens førende forske-
re? Og hvad med de forskere der ik-
ke bryder sig om WHO, men allige-
vel er enige med dem?

Thomas Thomas: Hvorfor tror du på 
WHO? En organisation der hvor den 
største økonomiske bidragyder pt. 
er en vaccinefanatiker, der tjener 
penge på skidtet.

Jørgen Fabrin: *LUKKEDE DANMARK 
FOR HÅRDT NED!
HAR VI FOR FÅ DØDE?
Dødsfald i Norden
Sverige: 37,1 døde per 100.000 ind-
bygger

Danmark: 9,5 døde per 100.000 ind-
bygger
Finland: 5,4 døde per 100.000 ind-
bygger
Norge: 4,3 døde per 100.000 ind-
bygger
Island: 2,9 døde per 100.000 indbyg-
ger

Frank Stamm
Du ka ikke tro på tallene !!!!

Tråd 10.

Mathilde Grafström: 
18 Maj

Det er fint med aktiviteten på mine 
opslag, tak for det. Det er en vigtig 
debat!
Kære Jørgen Fabrin, du skriver:
Jørgen Fabrin: “Svensk politik giver 3 
gange så mange døde i forhold til 
både dansk, men også i forhold til 
de øvrige nordiske lande. Døde tæl-
ler man op i forholdet til overdøde-
lighed, når man sammenligner, med 
dødsfald foregående år i de samme 
uger.
https://videnskab.dk/topic/covid-19”
Mit svar:
Men den artikel du refererer til har 
jo ikke data for det. Der er ikke flere 
døde af Corona i Sverige end andre 
steder, der er nemlig slet ikke nogen 
der er døde af Corona. Folk dør 
MED Corona, ikke AF Corona. I Dan-
mark har vi mig bekendt heller ikke 
set et eneste dødsfald der skyldtes 
Corona. Vi har historien om den 



36-årige SOSU assistens Dennis Sø-
rensen, som ifølge Berlingske døde 
af Corona, men ifølge personalet på 
hospitalet døde han af en hospitals-
infektion han fik under indlæggel-
sen. ”Han er så vidt viden den første 
dansker under fyrre år, der er død 
af virussen.” skriver Berlingske, men 
det gjorde han jo så ikke. Han døde 
af overbehandling. Det er for dårligt 
at Berlinske bringer den slags dår-
ligt researchet journalistik som giver 
indtryk af at folk, også unge, dør af 
Corona COVID-19. Det gør de altså 
ikke.
Det er på tide at vi begynder at nær-
læse de artikler og historier, som 
aviser og andre medier bringer, og 
forholder os kritisk til dem. Medier-
ne gør stor skade ved at løbe med 
rygter og hear-say.
https://www.berlingske.dk/sam-
fund/han-passede-paa-dan-
mark.-det-goer-han-ikke-laengere
Mia Nolde, du skriver:
Mia Nolde: “Nej, COVID-19 er over-
hovedet ikke farlig.. altså, hvis man 
ser bortset fra dem der er døde af 
det og har varige mén efter de har 
været smittet med det ”
Mit svar:
Kære Mia Nolde, helt ærligt: Hvem 
er død af COVID-19? Hvordan kan 
du vide hvad de døde af, hvis de ik-
ke blev obduceret. Der er ud over 
Corona 100 andre virusser og 1000 
sygdomme man kan få samtidig 
med at man har Corona, hvordan 
kan du vide at døden skyldtes Coro-
na? Når man obducerer finder man 
ikke nogen der er døde af Corona, 
det synes jeg er værd at tænke over. 

I Hamburg, hvor alle COVID-19 er 
blevet obduceret, er der ikke en 
eneste der er død af COVID-19.
Sofie Dam Sørensen, du skriver:
Sofie Dam Sørensen: “Det er altid 
skægt når sølvpapirshatte tror at de 
er whistleblowers.”
Mit svar:
Kære Sofie Dam Sørensen, jeg kan 
garantere dig at jeg ikke går med 
sølvpapirhat. 
Thorbjørn Wonder Eriksen, du skri-
ver:
Thorbjørn Wonder Eriksen: “Wauw 
Mathilde, det er godt nok nogle vil-
de tråde du får lavet.
Held og lykke med at finde dit stå-
sted.”
Mit svar:
Kære Thorbjørn Wonder Eriksen, jeg 
er ikke tvivl om mit ståsted i forhold 
til COVID-19, overhovedet ikke. Der 
er ingen fare på færde og ingen er 
døde af COVID-19, det er rygter og 
løgnehistorier fra ende til anden. Jeg 
ved godt at det er ufatteligt, når he-
le verden er hoppet med på vognen, 
men dokumenter en fare, bare et 
eneste dødsfald, så skal jeg gerne 
skifte mening.

Kommentarer:

Mia Nolde: Jeg finder det mærkelige 
at du ikk svarer mig på mig kom-
mentar, men i stedet føler et stort 
behov for, at lave et helt opslag bl.a. 
omkring min kommentar og svare 
der.. det er egentlig ret sørgeligt, at 
du har et så stort behov for, at at 
udstille diskussionerne med dig..



Det ka ikk komme som en overra-
skelse, at COVID-19 netop gør en 
mere modtagelig for sygdomme og 
dermed også større sandsynlighed 
for, at dø af det..
Hvis du bliver kørt ned af en lastbil, 
dør du så af at berøre en lastbil eller 
af kvæstelserne? 
Og hvis du dør af kvæstelserne, be-
tyder det så at lastbilen ikk har en 
betydning for din død? 
Jeg mangler desuden stadig en re-
spons på min kommentar til dig i 
den tråd du omtaler min kommen-
tar ligger i..
Du finder det på ingen måde mær-
kelige, at der “tilfældigvis” dør tu-
sindvis af mennesker af “alm. Syg-
domme” lige under COVID-19 
smitten? 
Mathilde Grafström: Hej Mia Nolde 
Jeg er ikke ude på at udstille dig, jeg 
finder din kommentar vigtig for de-
batten. Du skriver “der “tilfældigvis” 
dør tusindvis af mennesker af “alm. 
Sygdomme” lige under COVID-19 
smitten? Hvor har du din informati-
on fra?
Mia Nolde: Mathilde, du hverken 
svarer på eller forholder dig til no-
get som helst i min kommentar..
Informationer omkring de mange 
dødsfald (som du giver udtryk for at 
mene, stammer fra alm. Sygdom-
me/komplikationer), er fra diverse 
medier i verdenen..
Det er nu egentlig din egen påstand 
jeg refererer til..
Hvis der var så mange der døde af 
komplikationer ved behandling, så 
er det da et under, at sygehusvæse-
net i alle lande overhovedet får pa-

tienter ind, når raten får dødelighed 
er så høj ved alm. Behandling..

Morten Kruse Baun: Med den logik 
er det eneste der slå mennesker 
ihjel et hjertestop. Kræft er bare cel-
ler der vokser i din krop, ikke noget 
du dør af før hjertet giver op. Og så 
er du død af hjertestop og ikke 
kræft.

Thorbjørn Wonder Eriksen: Tja, den 
dag vi finder en kur imod kræft, så 
har vi reelt fundet en måde at skabe 
evigt liv på. Jeg tilslutter mig lige Mia 
Nolde ovenover, for det er godt nok 
en særpræget opførsel at udstille 
kommentarer i et opslag ( Blev det 
selv igår ) - med springbræt i den i 
forvejen eksisterende profil, som jeg 
tror mange følger, fordi de elsker 
kunst og billeder.
At man er enig eller uenig, det har 
ikke noget at gøre med sagens ker-
ne, som p.t føles mere et spørgsmål 
om polarisering end et kunstnerisk 
virke.

Thorbjørn Wonder Eriksen: Har prø-
vet det samme ovre hos Rasmus 
Paludan, der er det også et yndet 
våben, nemlig fremstilling, udskam-
ning og nedgørelse - uden at give 
spørgeren mulighed for meningsud-
veksling.

Mathilde Grafström: Thorbjørn 
Wonder Eriksen Du har skam mulig-
hed for meningsudveksling, du kan 
bare svare på mit opslag. Kh Mathil-
de Grafström



Jørgen Fabrin: * https://jyllands-po-
sten.dk/international/europa/
ECE12152341/sygeplejer-
ske-vi-maatte-ikke-indlaegge-ael-
dre-coronapatienter/?fbclid=IwAR-
3cwEFj7K40OJYOUcGmuf-
f_5d0q7NNDmA8USxcXyW2FD_
ZpO2-vKHgzxzI

JYLLANDS-POSTEN.DK
Svensk sygeplejerske: Vi måtte ikke 
indlægge ældre coronapatienter

Thorbjørn Wonder Eriksen: Man dør 
jo heller ikke af det, så det er jo ikke 
et rigtig problem, men kun et pro-
blem for alle vi andre der ikke kan 
se den “rigtige” virkelighed.

Trine Mielche: Du er jo også ung og 
garanteret 100 rask - så er det jo 
gratis at have en provokerende og 
kunstnerisk tilgang til andre menne-
skers eller måske mener du det er 
fint med en rask lille udrensning ???
Når man tilhøre en kritisk patient 
gruppe er det måske noget andet 
en når man er et unge smukt men-
neske - jeg synes du er arrogant og 
det er farligt at gamble med hold-
ningen til at Corona ikke er farlig - 
eller sagt på en anden måde - nemt 
for DIG at påstå 

Jens Carl Lynbech Andersen Enig.

Anne Bammeskov Jeg synes debat-
ten tager en forkert og umoden 
drejning men kommentarer om ar-
rogance. Total ude af kontekst og 

ærgeligt for debatten. Jeg synes du 
er meget sej Mathilde. Du har nogle 
relevante argumenter og jeg har 
stor respekt for at du tør dele din 
ho…See more

Trine Mielche Anne Bammeskov 
men hvordan kan det ikke være ar-
rogant at være så ligeglad med at ik-
ke vi alle er så unge og uden fejl - så 
vi tilhøre en risiko det er alt og lette-
re at ikke være nervøs - når men 
selv ikke har noget at frygte - deri 
består arrogance …See more 

Jens Carl Lynbech Andersen Trine 
Mielche De forstår ikke hvordan tin-
gene virker. 
Pas på dig selv og dit blodtryk, der 
er ingen logik bag. 

Anne Bammeskov Tjo jeg forstår så-
mænd fint hvordan “tingene” virker. 
Jeg skal læse en kandidat i ernæring 
og sundhed - så tænker da jeg er ok 
med. Jeg vil ikke forholde mig til co-
vid, men jeg synes det er mangel på 
retorisk sans - jeg synes I bidrager 
til verbal forurening når I bruger ord 
som arrogant i jeres kommentar. 
Der er plads til andre meninger end 
jeres. Kærlig hilsen fra mig og god 
weekend

Tråd 11. Provokerende “Corona Ja 
Tak” - profilbillede skaber debat!
19 Maj.

Kommentarer:



19 maj 2020
Thomas Thomas: Når de bange dan-
skere ser det badge bliver de nok 
endnu mere bange!

Camilla Birch: Sikke da noget slud-
der.

Carsten Kjærulff: Sig det til 2 af mine 
amerikanske venner fra NY som har 
været igennem et 3 uger langt syg-
domsforløb (læs HELVEDE). Den ene 
har mistet sin søster på 35 til Co-
vid-19. Hun dyrkede idræt, super 
sund. Men kom i respirator efter 1 
uge og hendes organer svigtede ef-
ter en efter endnu en uge.

Trine Mielche:  skræmmende ar-
rogant holdning
Pelle Buus Sørensen
Trine Mielche er det bare dit auto-
svar, som du poster hver gang?
Pelle Buus Sørensen

Trine Mielche: Pelle Buus Sørensen 
jeg forstår ikke hvad du mener - det 
du har sat ind er jo Matildes kopi af 
mit svar ?
Pelle Buus Sørensen: Trine Mielche 
det er et andet opslag, end det du 
kommenterer under nu..

Trine Mielche: Pelle Buus Sørensen 
hvis du spørg om jeg er en auto - ro-
bot er svaret nej - jeg er et menne-
ske det bekymre mig om mine med-
mennesker - også om dem det er 
syge og svagere end mig og med ar-

rogant mener jeg at det er super let 
at mene at covid 19 ikke er farlig - 
så længe man ikke SELV tilhører en 
risiko gruppe - Mathilde Grafström 
har naturligvis LOV til at mene no-
get andet - vi skal ikke krænke 
ytringsfriheden ‘ men JEG har så til 
gengæld også lov til at blive ved st 
påpege - at jeg synes det er en arro-
gant holdning
Pelle Buus Sørensen: Trine Mielche 
bestemt. Er også tilhænger af 
ytringsfrihed, synes bare det var på-
faldende at jeg tilfældigvis faldt over 
den præcis samme kommentar fra 
dig incl. emoji på to forskellige op-
slag. Men tak for svar.

Henrik Simonsen: Det her er ren og 
skær konspirationsteorier. Der er 
tonsvis af konspirationsteorier - 
men det er utrolig dumt at påstå, at 
Covid-19 ikke er farlig. Der er en del, 
som ikke mærker så meget til syg-
dommen, men der er absolut også 
nogle, som får langvarige sygdoms-
forløb med blandt andet vejrtræk-
ningsproblemer. Derudover er der 
senfølger af virusangrebet på lunge-
vævet i form af varig nedsat lunge-
kapacitet - pga arvævsdannelser i 
lungealveolerne. Covid-19 kan være 
en farlig herre.

Martin Leth: Jeg tænker ikke du har 
set hvad Covid-19 gør ved lungerne. 
For selv ved unge mennesker der ik-
ke fejler andet, angribes deres lun-
ger som bliver helt hvide. Og som 
Henrik Simonsen skriver så er sen-
følgerne ikke specielt rare. Så at på-



stå at den ikke er farlig, er faktisk 
decideret farligt.

Lotte Høst Sjøholm: En noget arro-
gant holdning ...

Palle Dittmer: Koncentrer dig om fo-
tokunst - det er din ekspertise.

Mathilde Grafström: Kære venner. 
Se venligst mine svar i det nye op-
slag!
Steen Ordell Guldbrand Jensen: 
Hvorfor ønsker du egentlig immuni-
tet, imod noget der ikke er farligt?
Jakob Varming: Hvilket idiotisk 
skilt... at sige sygdommen ikke er 
farlig er mildt sagt tåbeligt. Det vær-
ste er, at du medvirker til at folk 
dør.
Mathilde Grafström: Ikke farlig for 
NORMALT raske personer Jakob. 
Selvfølgelig kan en almindelig forkø-
lelse være farlig, men kun for dem 
der i forvejen er svækkede af anden 
sygdom jo. Dem som dør og er med 
i statistikkerne, dør jo MED corona 
ikke AF corona. Det er sådan jeg har 
forstået det.
Jakob Varming: Mathilde, bevis din 
påstand om, at de alle dør MED Co-
vid-19 og ikke AF den.
Mathilde Grafström: Jakob Varming 
Jeg har før fået dette spørgsmål og 
jeg sætter mit svar ind fra tidligere 
til dig her: Folk dør MED Corona, ik-
ke AF Corona. I Danmark har vi mig 
bekendt heller ikke set et eneste 
dødsfald der skyldtes Corona. Vi har 
historien om den 36-årige SOSU as-
sistens Dennis Sørensen, som ifølge 
Berlingske døde af Corona, men 

ifølge personalet på hospitalet døde 
han af en hospitalsinfektion han fik 
under indlæggelsen. ”Han er så vidt 
viden den første dansker under fyr-
re år, der er død af virussen.” skriver 
Berlingske, men det gjorde han jo så 
ikke. Han døde af overbehandling.
Det er for dårligt at Berlinske brin-
ger den slags dårligt researchet 
journalistik som giver indtryk af at 
folk, også unge, dør af Corona CO-
VID-19. Det gør de altså ikke.
Det er på tide at vi begynder at nær-
læse de artikler og historier, som 
aviser og andre medier bringer, og 
forholder os kritisk til dem. Medier-
ne gør stor skade ved at løbe med 
rygter og hear-say.
Professor Klaus Püschel fra Ham-
burg har obduceret samtlige der er 
døde af COVID-19 i Hamburg, og 
han siger at der ikke er et eneste 
menneske som han har obduceret, 
der har taget skade på lungerne der 
kan forklare at de døde. Han har vi-
et sit liv til at undersøge døde og 
finde ud af hvad de er døde af. Det 
er en tung kilde, meget tungere end 
hvad en eller anden tilfældig over-
læge mener om et af sine kliniske 
fund, kan du ikke se det?
Læs mere om obduktioner i denne 
artikel, hvor du også finder et inter-
view med Klaus Püschel:
https://www.tagesschau.de/investi-
gativ/ndr-wdr/corona-obduktio-
nen-103.html

Thorbjørn Wonder Eriksen Mathilde 
Grafström Har i overvejet at lade jer 
smitte, Mathilde Grafström ? Og så 
simpelthen dokumentere effekten 



af smitten, netop for at underbygge 
jeres videnskab ?

Thorbjørn Wonder Eriksen Mathilde 
Grafström ja du taler om immunitet. 
Dog er der intet dokumenteret af at 
det faktisk virker. Så sent som i dag, 
er der en artikel ude om forskere 
der finder betydelig virus i menne-
sker, der er erklæret raske, og im-
muniteten lader da vidst også vente 
lidt på sig...... 
Men du svarer sådan set ikke på mit 
spørgsmål til om du ville lade dig 
smitte eller være aktivt opsøgende 
til at blive det, og efterfølgende do-
kumentere det. I er jo en relativt 
stor gruppe så det burde jo være en 
smal sag. I kunne komme til Hjør-
ring hvor vi har en masse smittede i 
øjeblikket 

Mathilde Grafström Thorbjørn Won-
der Eriksen Som jeg forstår det, har 
de fleste allerede haft smitten uden 
at bemærke det, eller haft milde 
symptomer. Og personligt har jeg 
ikke forsøgt at undgå smitten, netop 
for at blive immun overfor den nye 
virus. Jeg har dog udvist respekt for 
dem der insisterer på at overholde 
restriktionerne, og holdt afstand til 
dem, så godt jeg kunne. Men jeg er 
ikke enig i at det er nødvendigt. Jeg 
finder det absolut tåbeligt. For det 
er ikke klogt at undgå smitte, da 
man så også undgår immuniteten 
fra virussen i samme omgang. For-
står du hvad jeg mener? 

Mathilde Grafström Thorbjørn Won-
der Eriksen Jeg har ikke undgået 

smitten, derfor har jeg sikkert fået 
den. Jeg opsøger ikke aktivt virusser, 
jeg opfører mig bare som normalt 
og så kan man jo ikke rigtigt undgå 
den vel? Jeg har læst at man reelt 
skal holde mellem 10-100 meters af-
stand for at undgå smitten. Og jeg 
bor i København, omgåes masser af 
mennesker der. Nej jeg har ikke ta-
get en test for at dokumentere no-
get, hvorfor skulle jeg gøre det, 
hvad ville formålet være? At nu er 
jeg forkølet? Måske skulle du selv 
gøre det hvis du føler det er en god 
idé?

Tråd 12: Opdatering af Cover foto: 
En facebook ven kan ikke lide jeg 
arbejder med Corona
19 Maj

Thorbjørn Wonder Eriksen: Frihed 
er godt Mathilde Grafström, men 
kan man følge dig et sted på face-
book, udelukkende din billed-kunst 
?

Thorbjørn Wonder Eriksen: Og der-
for vil jeg gerne have friheden til at 



vælge alle disse antivax’er ting fra, 
men blot nyde din passion for foto-
grafiet.

Mathilde Grafström: Tjek min hjem-
meside www.mathildegrafstrom.
com og min instagram. Jeg kan ikke 
hjælpe dig med at sortere fra, det 
må du selv gøre 

MATHILDEGRAFSTROM.COM
Photographer | www.mathildegraf-
strom.com | Female Beauty

Mathilde Grafström
og https://www.facebook.com/ma-
thildegrafstromphoto/
Du kan vel bare gå udenom det du 
ikke kan lide.

Helle Rode:
Linda Olivares
Jeanett W. Skou
Se, vi er blevet foreviget.

Jeanett W. Skou:
Helle Rode Linda Olivares super fedt 
billede 

Tråd 13: “Hold dig til at fotografe-
re - og hold så kæft” - og kejse-
rens nye klæder.

20 maj 2020

Palle Dittmer skriver: Koncentrer dig 
om fotokunst - det er din ekspertise.
---
Kære Facebook venner,

Jeg forstår jeres reaktion når I siger: 
Hold dig til at fotografere, du ved in-
tet om Corona. Det er helt rigtigt.
I HC Andersens historie ”Kejserens 
Nye Klæder” er det et lille barn der 
siger: ”Han har ikke noget på”. Det 
er jo ikke fordi barnet har forstand 
på klædedragter. Det tager bare et 
uskyldigt øje at opdage svindel og 
bedrag.
Og det er sådan jeg har det, når jeg 
kigger på verden, og noget siger 
mig: Den er helt gal og det er jo ikke 
rigtigt. Men hele verden tror jo på 
det, men jeg kan stadig ikke se at 
det passer. Hvem har nu ret: Hele 
verden - eller min fornemmelse?
Og så sker der dét, at jeg begynder 
at tænke over det, læse om det, tale 
med folk om det, undersøge det. 
Det giver aldrig rigtig slip, men na-
ger... Og så viser det sig at jeg har 
ret! Og det er jo så super overra-
skende for mig selv.
Men lad mig nu svare alle jer Face-
book venner, der elsker mig for min 
kunst og er vrede over min mening 
om Corona:
Martin Leth, har du selv set hvad 
COVID-19 gør ved lungerne?? Du 
skriver: “For selv ved unge menne-
sker der ikke fejler andet, angribes 
deres lunger som bliver helt hvide.”. 
Men hvor har det det fra?
Professor Klaus Püschel fra Ham-
burg har obduceret samtlige der er 
døde af COVID-19 i Hamburg, og 
han siger at der ikke er et eneste 
menneske som han har obduceret, 
der har taget skade på lungerne der 
kan forklare at de døde. Han har vi-
et sit liv til at undersøge døde og 



finde ud af hvad de er døde af. Det 
er en tung kilde, meget tungere end 
hvad en eller anden tilfældig over-
læge mener om et af sine kliniske 
fund, kan du ikke se det?
https://www.tagesschau.de/investi-
gativ/ndr-wdr/corona-obduktio-
nen-103.html
Og et her er også et svar til dig, 
Henrik Simonsen:
Du skriver at senfølgerne ikke er 
specielt rare. Jamen er det ikke no-
get nonsens også? Der er 100 eller 
1000 COVID-19 smittede for hver 
eneste der kommer i kontakt med 
en læge, og der er absolut ingen 
”senfølger”… hvad pokker taler vi 
om her? Senfølgerne af at blive lagt 
i respirator er ofte ikke særligt rare, 
rigtigt, for respirator er kendt for at 
skade lungerne. Er det det vi taler 
om her? For det er ikke senfølger af 
COVID-19, - sådan en vild påstand 
kræver da tung videnskabelig doku-
mentation, og det er da ikke bare 
noget man kan påstå, ud fra en eller 
to patienter der har senfølger efter 
en behandling, kan du ikke se det? 
Også her har Kejseren ikke noget tøj 
på.
Men alle er villige til at tro på de 
ufattelige historier om hvor forfær-
delig COVID-19 er, fordi alle er ban-
ge. Få dog fornuften tilbage!
Og så til dig, Carsten Kjærulff. Du 
skriver:
“Sig det til 2 af mine amerikanske 
venner fra NY som har været igen-
nem et 3 uger langt sygdomsforløb 
(læs HELVEDE). Den ene har mistet 
sin søster på 35 til Covid-19. Hun 
dyrkede idræt, super sund. Men 

kom i respirator efter 1 uge og hen-
des organer svigtede efter en efter 
endnu en uge.”
Det gør mig så ondt at høre at dine 
venner har haft det svært. Men helt 
ærligt: Hvordan kan du vide at det 
ikke var respiratorbehandlingen 
sammen med den hospitalsinfekti-
on, der så ofte også kommer når 
folk bliver lagt i respirator, der tog 
livet af den unge kvinde? Det sker jo 
desværre ikke så sjældent at folk 
dør som komplikation til respirator-
behandling, mange læger advarer 
mod at lægge COVID-19 patienter i 
respirator af samme grund. Er du 
sikker på at det var COVID-19 og ik-
ke overbehandling der tog livet af 
hende? Det tror jeg nemlig det var. 
Også fordi jeg kender et eksempel 
på det - her fra Danmark.
Og ja, det kan være et sandt helvede 
at blive indlagt på hospitalet med 
COVID-19. Der er så meget frygt, så 
mange problemer med at være iso-
leret fra sine nærmeste, så meget li-
delse der kommer af behandlingen 
og isolationen.
Men lidelsen der kommer, er jo ikke 
fra COVID-19.
Jeg vil gerne opfordre dig til  at bede 
dine venner om at beskrive hvad de 
har været ude for i detaljer, så kan 
vi kigge på det sammen, hvis du vil. 
Du vil blive overrasket over at det 
ikke er corona infektionen, men 
frygten og kuren, der gør det til et 
helvede.
Gør dig selv den øvelse at undersø-
ge tingene grundigt, og drag så dine 
konklusioner på et oplyst grundlag. 
Lad være med at tage noget for gi-



vet. Det er sådan jeg arbejder. Og 
det har bragt mig til konklusionen: 
”COVID-19 er ikke farlig. Og vi behø-
ver smitten for at forblive immune. ” 
– For vi er jo stort set alle sammen 
allerede immune for Corona, det er 
jo derfor vi ikke bliver syge når vi 
bliver smittede, ikke sandt?
Så nu, hvor I måske bedre forstår 
hvor jeg kommer fra, håber jeg at I 
også vi starte med at sætte spørgs-
målstegn ved alt. I er kritiske over 
for mig, hvilket er helt ok. Selvfølge-
lig. Man skal da tjekke efter selv, og 
undersøge sandheden for sig selv.
Men husk også at tvivle på det vi ser 
og hører i medierne og fra vores po-
litikere og Seruminstituttet og de 
andre offentlige meget politiske in-
stitutioner. For det kan jeg ikke se at 
I gør!
Forstå nu, at alle dele af samfundet 
bakker op om det politiske system. 
Der er ingen der vil bide den hånd 
der fodrer dem. Det er vigtigt at for-
stå. Og det koster at være kritisk.
Mark Twain sagde engang, at ”det er 
nemmere at snyde folk end at over-
bevise dem om at de er blevet 
snydt. Tænk lige over det. (Tænk og-
så over at det ikke var Mark twain 
der sagde det. Der var du lige ved at 
blive snydt igen!)
KH
Mathilde

Kommentarer: 
 
Knud Andersen: Du svarer da høfligt 
og uddybende på al den kritik du får 
folk er jo i sådan en situation hurti-
ge til at fare i blækhuset og vi bliver 

jo bombet med forkerte oplysninger 
fra div eksperter lige fra starten har 
SSI giver forkerte beregninger og jeg 
spørger bare hvordan kan man be-
regne på noget som sker i fremtiden 
min konklution er at der er gået alt 
for hårdt ind fra start af 

Mathilde Grafström: Tak søde Knud

Børge Odk: Man kan skønne, base-
ret på den viden, der er tilgængelig.. 
Lissom at lave et budget eller for-
ventede salgstal (noget jeg altid har 
undret mig over - som om markedet 
er forudsigeligt) når man skal i ban-
ken ifm iværksætteri... Kun “eksper-
ter” kan ramme præcist - og stati-
stikken siger angiveligt, at det kan 
de heller ikke - slet ikke.. Men siden 
medierne elsker sort/hvide historier 
og budskaber er der flere “eks-
pert-jobs” i at være skråsikker, end i 
at fortælle, at det er usikkert... ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=xt46P1Zcwto

YOUTUBE.COM
The Trouble With Experts

Per Andersen: Spørg dig selv, Ma-
thilde, hvad du helst vil huskes for... 
din kunst eller din arrogance? 

Børge Odk: Er der kun to mulighe-
der.?

Per Andersen: Børge Ja, i en kunst-
ners verden og som tingene er stil-
let op.



Børge Odk: Per Andersen Jeg er 
kunstner, og sådan er det sgu ikke i 
min.. 

Per Andersen: Børge Så er du heldig 
... især hvis du også en inden for 
fotografi. Det er en anden verden.

Mathilde Grafström: Per Andersen: 
Gerne begge dele 

Morten Kruse Baun: Jeg forstår godt 
meningen med at svare folk samlet 
fremfor individuelt i kommentarer-
ne. Jeg synes dog det er usædvanlig 
dårlig stil ikke at tagge dem du sva-
rer.

Mathilde Grafström: Jeg tagger alle 
jeg kan. Men nogle kan ikke tagges, 
eller de fjerner deres tag selv. Jeg 
mener ikke at have glemt 

Martin Leth: Hej Mathilde
Tak for at tage debatten alvorligt.
Og nej jeg kan ikke se det.
For det er ikke kun en eller anden 
tilfældig overlæge der har fortalt 
mig det Det er både læger og andet 
sundhedspersonale jeg kender per-
sonligt og perifært der har set og er-
faret det.
Og vi rammer lige ned i videnska-
bens mange dilemmaer her. For 
hvem skal vi tro på når der blandt 
anerkendte forskere er så stor for-
skel på hvad de mener om det her. 
For den ene kan jo reelt have lige så 
meget ret som den anden. Særligt i 
tider som denne. For kender vi reelt 
til hvad der sker med denne virus, 
når hele verden begynder at åbne 

op? Eller ved din ven fra Hamburg 
noget hele verden ikke ved?

Mathilde Grafström: Kære Martin 
Leth Selv tak:)
Hvordan kan du vide det er pga 
corona, - er du nu helt sikker på 
det? Du må være opmærksom på, at 
du med til at sprede frygt med den 
slags historier... 
Du spørger om min ven fra Ham-
borg ved noget, hertil vil jeg bare 
anbefale at læse artiklen. Her kom-
mer den igen: https://www.tages-
schau.de/investigativ/ndr-wdr/coro-
na-obduktionen-103.html
Læs også mere om virussen her, der 
kan du læse meget mere:

http://coronawhistleblower.
org/?fbclid=IwAR3Vgy9xkgq1T-
Kyh6TOngDBCziGf2sFlv_L2nnyjtAg-
fO3agY5F0lTVhL5U
Du ka evt også læse mit seneste op-
slag, med link til artikel om dødelig-
hed. Skriv igen hvis du stadig har 
spørgsmål.
DBH Mathilde

TAGESSCHAU.DE
Obduktionen - Von den Toten ler-
nen

Henrik Simonsen: Linket du vedlæg-
ger her - https://www.tages-
schau.de/investigativ/ndr-wdr/coro-
na-obduktionen-103.html - handler 
bl.a. om, at eksperterne har opda-
get flere mulige følger af covid-19 vi-
russet. At virusset ikke bare angri-
ber det respiratoriske system, men 
også i nogle tilfælde det vaskulære 
system i en lang række andre orga-



ner - hvilket har medført blodprop-
per og organsvigt. Der er ikke tale 
om, at man frikender virusset - 
tværtimod.

Henrik Simonsen: Dette tidsskrifts 
artikel kommer ind på nogle af de 
samme spørgsmål til følgerne af Co-
vid-19. https://sundhedspolitisk-
tidsskrift.dk/nyheder/3356-neurolo-
ger-og-kardiologer-rejser-rodt-flag-
vi-ma-vide-hvorfor-coronapatienter-
dor-af-blodpropper-i-hjerne-og-kar.
html?fbclid=IwAR3jFvwtkFL94F-
FcaNG0nIUTffsYv_Cy7dX_9Y-9Kssk-
DSxjJME0NKvo59Q

----------------------------------------------------
------------------

Tråd 14: Opbakning fra Mads We-
del-Ibsen med debat som følge
Mads Wedel-Ibsen
2o Maj
Mathilde Grafström og Søren Vente-
godt stifter foreningen OOC – For-
eningen til Oplysning om Corona
Den kendte fotokunstner Mathilde 
Grafström er gået sammen med 
den kontroversielle læge, forsker og 
forfatter Søren Ventegodt (depone-
ret autorisation) og har stiftet en 
forening, der skal sikre at de viden-
skabelige fakta om COVID-19 når ud 
til befolkningen.
Fx er dødeligheden bare 0,01% og 
ikke 3,4% som WHO påstår.
Dermed er der overhovedet ikke no-
gen fare ved Corona der kan be-
grunde en nedlukning af samfundet, 
ligesom at alle forholdsreglerne 

imod smitte er fuldstændig unød-
vendige.
Nedlukningen af samfundet er ikke 
bare i strid med menneskerettighe-
derne, men ifølge to fremtrædende 
advokater foreningen har indledt 
samarbejde med også i strid med 
Grundloven.
Foreningen har derfor ud over op-
lysning om Corona virus desuden 
som sit formål at tage et retsopgør 
med staten, den institutioner, og 
andre, for at sikre at ofre for den 
unødvendige nedlukning, både indi-
vider og virksomheder, kan få er-
statning, og vigtigst af alt at få slået 
fast at nedlukningen af samfundet 
er ulovlig, overflødig og skadelig, så 
det ikke gentager sig at politikere 
overreagerer og at samfundet luk-
kes unødvendigt ned.
Her ville jeg gerne indsætte link til 
organisationens hjemmeside. Men 
det kan jeg ikke få lov til. Så du må 
selv prøve dig frem.
Der skal stå www punktum ooc 
punktum one
Så skulle du komme lige derind

Laurence Raynaud
Sjov nok, jeg tænkte lige netop om 
ham, men kunne ik huske hans 
navn. Her kommer den : Søren Vin-
tegodt... mystisk
Tine Skrumsager Hansen
Ja el gå ind og bliv ven m Søren Ven-
tegodt på Fb
Hugo Ahm: Er han en du gerne vil 
være ven med? Han er kendt som 
“doktor Klam”



https://www.information.dk/soe-
ren-ventegodt

INFORMATION.DK
Søren Ventegodt
Mads Wedel-Ibsen: Ja det er en af 
måderne mainstream medier lukker 
ordentlige og kritiske røster ned på.
Tine Skrumsager Hansen: Mads We-
del-Ibsen troll or sheep
Peter Hansen: Hugo Ahm Spørgs-
målet er om du vil lytte til systemets 
mening om ham eller hans patien-
ters mening om ham?
- “47 mænd og kvinder, der alle har 
været i behandling hos Søren Vente-
godt, har skrevet under på, at de er 
blevet hjulpet af Ventegodt.
»Vi er villige til at stille op i 
Sundhedsstyrelsen og fortælle om 
vores oplevelser af behandlingen, 
som vi ikke synes, er hverken uetisk 
eller klam. Det handler i bund og 
grund om, at Søren Ventegodts 
terapi virker. Han har ikke misbrugt 
eller krænket os, lyder en del af den 
tekst, som nogle af Ventegodts 
patienter har skrevet under på.» htt-
ps://politiken.dk/4864854
PS: Nogle få patienter kunne have 
haft et dårligt forløb hos ham og i så 
fald dette er tilfældet, skal det/de 
naturligvis tages seriøs.

POLITIKEN.DK
Patienter forsvarer Søren Ventegodt
 
Hugo Ahm: Peter Hansen jeg kender 
ikke til ham, men Googlede hans 
navn og fandt ham ikke umiddelbart 
særligt tiltalende. Der var også no-
gen der kunne lide Ali Hahmann og 
andre der ikke kunne. Lad hans 
handlinger være hans anbefalinger.
Peter Hansen: Hugo Ahm : “jeg ken-
der ikke til ham, men Googlede 
hans navn og fandt ham ikke umid-
delbart særligt tiltalende.”
Jeg kender ikke Bill Gates, men go-
oglede hans navn, og han er åben-
bart et fantastisk menneske, utrolig 
gavmild, har reddet utallige menne-
sker med bl.a. hans fantastiske vac-
ciner (vacciner i sig selv er fantasti-
ske), meget moralsk og etisk samt 
har kun menneskehedens ve og vel 
for øje.
Hugo: “Der var også nogen der kun-
ne lide Ali Hahmann og andre der 
ikke kunne. Lad hans handlinger 
være hans anbefalinger.”
Jeg kender ikke til Ali Hahmann, 
men selv hvis jeg googlede ham, vil 
jeg ikke bruge det jeg finder om 
ham via en søgning, som udeluk-
kende det eneste markør for at be-
dømme ham ud fra, men vil sikre 



mig at høre flest mulige synspunk-
ter og meninger. Modsat dig, ser det 
ud til.
Hugo Ahm: Peter Hansen Du er dog 
en hjernedød kværulant at høre på! 
I stedet for at male fanden på væ-
gen og tillægge min lille bemærk-
ning alverdens betydninger som 
den slet ikke har, så kunne du jo og-
så prøve at opfatte det som det i vir-
keligheden er ment som - nemlig et 
spørgsmål om den pågældende per-
sons troværdighed, idet jeg ikke 
kender ham!
MEN du er åbenbart så satans klog, 
at der ikke kan herske nogen som 
helst tvivl om noget som helst af det 
du mener?
Du er nedlandende og ekstremt util-
talende i din retorik.
Og som jeg sagde tidligere: Lad 
hans handlinger være hans anbefa-
linger!
Jeg behøver IKKE dine forudfattede 
antagelser for at kunne danne mig 
en selvstændig mening.
Det FINT. at du har en positiv hold-
ning til ham, men hvis du ønsker, at 
andre også skal syntes godt om 
ham, så prøv at argumentere for 
det på en positiv måde!
Peter Hansen: Så nej, jeg er bestemt 
ikke for hans metoder, OGSÅ selv-
om der reelt er 47 personer som 
har haft så god en effekt af hans be-
handling, at de har taget ham i for-
svar. Jeg
Mange tak for de flinke ord!  Det 
er sødt af dig at tiltale mig så pænt. 

Hugo: “MEN du er åbenbart så sa-
tans klog, at der ikke kan herske no-

gen som helst tvivl om noget som 
helst af det du mener?”
Nej, det mener jeg ikke at jeg fik 
skrevet. I hvilken sætning eller pas-
sage af det jeg skrev, mener du at 
det er gældende?
Hugo: “Og som jeg sagde tidligere: 
Lad hans handlinger være hans an-
befalinger!”
Du er godt klar over at samme 
handling kan opfattes forskelligt af 
forskelligt personer, ikke sandt? Så i 
så fald du giver mig ret i det, hvor-
dan skal det forstår, det du skriver?
Hugo: “Jeg behøver IKKE dine forud-
fattede antagelser for at kunne dan-
ne mig en selvstændig mening.”
Jeg synes ikke at jeg har forudfatte-
de antagelser andet end nogle råd 
ankret i min egen erfaring. Du skri-
ver igen ikke hvad det er du svarer 
på af det jeg skriver, så det er for 
mig svært at forsvare det jeg skriver 
eller uddybe yderligere så du ikke 
misforstår det jeg har skrevet, som 
du gang på gang ser ud til at have 
gjort i dit svar her. Måske derfor du 
ikke skriver så upræcist og opfatter 
alt som angreb, fordi det måske er 
dig som reelt har forudfattede anta-
gelser og ikke tør at adressere de 
ting jeg skriver til dig, præcist? Jeg er 
helt åbent overfor, både at jeg tager 
fejl samt at jeg har forudfattede an-
tagelser, men hvis din kritik skal gi-
ve mening eller du gerne vil overbe-
vise mig om at din kritik er 
berettiget og at jeg reelt skal kunne 
bruge det konstruktivt, bliver du alt-
så nød til, både at argumentere for 
hvorfor dine angreb på mig er be-
rettigede samt hvilket del af det jeg 



skriver du antaster. Ellers kommer 
vi ikke videre, andet end at du pro-
jekterer dine egne fejl, mangler og 
frustration for din egen personlig-
hed og adfærd oven på andre, i det-
te tilfælde mig, også selvom det re-
elt ikke har noget med mig at gøre. 
Og det er rigtig ærgerligt.
Hugo: “Det FINT. at du har en positiv 
holdning til ham, men hvis du øn-
sker, at andre også skal syntes godt 
om ham, så prøv at argumentere for 
det på en positiv måde!”
Jeg køber igen ikke din projektering 
af din sort-hvide verdensbillede 
over på mig. Nej, jeg har ikke udtalt 
en positiv tilgang til ham, jeg påpe-
gede bare, at det er ununaceret at 
have en sort-hvid tilgang til ham, 
som du tilsyneladende stadigvæk 
ønsker at have, og som er uklogt, 
uønsket og ikke hjælpsomt, hverken 
nu eller i andre af henseender mht. 
andre emner. Det er også derfor jeg 
skriver; “PS: Nogle få patienter kun-
ne have haft et dårligt forløb hos 
ham og i så fald dette er tilfældet, 
skal det/de naturligvis tages seriøs.” 
Netop fordi jeg medgiver at sagen 
ikke er sort-hvid samt at alle stem-
mer og meninger skal høres i denne 
sag. I stedet for at læse og forstå 
det jeg skriver, og foruden et ønske 
fra dig at opfatte denne sag som en-
ten faldende positivt eller negativt 
ud til Ventegodts fordel, så angriber 
du mig med noget som jeg endnu 
mere anser for at være dine projek-
tioner og væremåde over på mig. 
Her i blandt at tildele mig meninger 
og holdninger om Ventegodt jeg ik-
ke har og bare fordi jeg påpeger en 

kilde som tager ham i forsvar og vi-
ser at sagen ikke er så sort-hvid 
som du måske tror, så opfatter du 
dette som at hvis man ikke er imod 
Ventegodt og har en kilde som om-
taler ham positivt, jamen, så er man 
for ham og vil beskytte alt hvad han 
i sit liv har gjort. Dette minder mig 
om George Bush’s “Either you are 
with us, or you are with the terro-
rists.” https://en.wikipedia.org/wiki/
You%27re_either_with_us,_or_
against_us
Men synes du virkelig det er værdigt 
at gå ned på det niveau? Det synes 
jeg ærlig talt ikke.
Så nej, jeg er bestemt ikke for hans 
metoder, OGSÅ selvom der reelt er 
47 personer som har haft så god en 
effekt af hans behandling, at de har 
taget ham i forsvar. Jeg mener at 
han burde have undervist par i hans 
teknik og muligvis i så fald han fore-
tog de teknikker selv, muligvis skulle 
have haft en mere etisk og moralks 
tilgang til det, end han har gjort, 
uden at jeg kender sagen i detaljer, 
men bare tale ud fra en tro, ud fra 
at vide ud fra beskrivelser, de tek-
nikker han brugte i hvert fald på 
kvinde og deres intime dele, som 
jeg uanset højdetagelse for højeste 
moral og etik, vil finde problematisk 
at udføre, men som han altså udfør-
te.



EN.WIKIPEDIA.ORG
You’re either with us, or against us - 
Wikipedia
 
Leanette Søndergård: Hugo Ahm jeg 
mener bestemt lægen fik sin læge-
autoritet igen for nyligt. Det blev 
nævnt i TV2 på nyhederne
Hugo Ahm: Peter Hansen Jeg syntes 
der lugter af Dunning-Kruger-effek-
ten
her. Hvad med din troværdighed? 
Hvorfor gemmer du dig bag et ty-
pisk dansk navn på en falsk profil?
Peter Hansen: Hugo Ahm 1. Hvis du 
ikke længere vil eller kan snakke om 
andet end udføre person-angreb på 
mig, takker jeg af for denne gang.
2. Hvad har min person og hvem jeg 
er, have noget som helst at gøre 
med argumenterne for diskussio-
nen? Altså, seriøst? Kunne j… See 
more
Hugo Ahm: Peter Hansen Tja, jeg 
tror du har ret i, at du nok ikke ved 
så meget endda, ellers ville du ikke 
have behov for at skrive hele novel-
ler istedet for at svare enkelt og 
konkret.
Jeg aner ikke hvem du er, men hvis 
du havde kommenteret på emnet 
OG emnet er:”Dr. Klam’s” troværdig-
hed - på almindelig høflig vis sådan 
som Mads gjorde, istedet for at 
komme med meget insinuerende 
bemærkninger - så kunne jeg have 
været sparet for at skulle bruge min 
tid på dig.
Tror du jeg byder mig om, at blive 
“irettesat” af virtuel person?
I stedet mener du åbenbart, at det 
er helt iorden med en fake profil, så 

man bare kan føre sig frem på FB og 
sige og gøre hvad man lige lyster, 
for du kan jo ikke blive genkendt?
Hvem er du?
Hvad er din nationalitet?
Hvorfor tror du jeg gider spilde min 
tid på en der ikke tør at stå frem og 
være ved hvem han i virkeligheden 
er?
Har du noget du ikke ønsker skal 
komme offentligt frem?
Peter Hansen: Hugo Ahm : “Jeg aner 
ikke hvem du er, men hvis du havde 
kommenteret på emnet OG emnet 
er:”Dr. Klam’s” troværdighed - på al-
mindelig høflig vis sådan som Mads 
gjorde, istedet for at komme med 
meget insinuerende bemærkninger 
- så kunne jeg have været sparet for 
at skulle bruge min tid på dig.”
Er det ikke ironisk at du skriver at 
jeg ikke har kommenteret på Søren 
Ventegodt’s troværdighed OG em-
net, når du selv kommentere helt 
uden for emnet ved at spørge til 
min person? Er det så egentlig ikke 
dig som begynde at kommentere 
helt uden for emnet egentlig?
Du kalder Søren Ventegod Dr Klam, 
og dermed skriver insinuerende om 
hans person vil jeg mene, samtidig 
med at du beskylde mig for at kom-
me med meget insinuerende be-
mærkninger om dig? Det finder jeg 
lidt problematisk. Og jeg undskyl-
der, men hvad har jeg skrevet som 
var insinuerende om din person? Og 
hvorfor må du gerne skrive insinue-
rende om Ventegodt ved at kalde 
ham Dr. Klam? Eller du mener ikke 
det er en meget insinuerende be-
mærkning at kalde ham Dr. Klam? 



Vil du være villig til at vi forhørte os 
og spurgte ham, om han er enig? Og 
igen, vil du være venlig at påpege 
det “meget insinuerende bemærk-
ninger” du mener at jeg har skrevet 
om dig, som jeg naturligvis allerede 
nu vil beklage, at du føler sådan. 
Det var ikke meningen, andet end at 
komme til bunds i sandheden.
HA: “Hvem er du?
Hvad er din nationalitet?
Hvorfor tror du jeg gider spilde min 
tid på en der ikke tør at stå frem og 
være ved hvem han i virkeligheden 
er?
Har du noget du ikke ønsker skal 
komme offentligt frem?”
Jeg ønsker ikke at komme offentlig 
frem for en person jeg finder farlige 
for deres omgivelser, ud fra måden 
du allerede verbalt har angrebet 
mig; “Du er dog en hjernedød 
kværulant at høre på!”. Jeg føler mig 
ikke just tryg ved måden du tiltaler 
mig, som jeg ikke finder insinueren-
de, men dog, uhøfligt skrevet. Og du 
behøver ikke at undskylde for din 
væremåde, jeg har overskud nok til 
ikke at tage det på mig, og du behø-
ver ikke at tænke på det, men jeg 
ville lige bemærke at måden du 
skrev til mig på, finder jeg grovere 
end måden jeg skrev til dig på. I så 
fald du er uenig, beder jeg dig igen, 
venligt og respektfuldt at finde pas-
sagen hvori jeg har skrevet noget, 
som var af værre karakter, tak.
HA: “Hvorfor tror du jeg gider spilde 
min tid på en der ikke tør at stå 
frem og være ved hvem han i virke-
ligheden er?”

Undskyld, men hvor har jeg eller an-
dre skrevet om at du skal bruge tid 
på vores kommunikation? Du kan 
bare ignorere det jeg skriver. Der er 
vel ingen som tvinger dig til at re-
spondere. Jeg bliver ikke stødt eller 
truffet hvis du undlader at svare, 
som du er i din gode ret ti.
Og igen, vil du være venlig at fortæl-
le når jeg ærligt og respektfuld igen 
spørger dig, hvad min person har 
med denne samtale at gøre omkring 
Søren Ventegodt, når du selv i star-
ten af din egen kommentar beskyl-
der mig for at jeg bør kommentere 
på emnet, som jeg agter at gøre, 
men du bliver ved med at flette mig 
ind i samtalen, af en grund jeg sta-
dig ikke til fulde har forstået.
Hugo Ahm: Peter Hansen Okay 
Mustafa, så siger vi det. Du er uden 
for alm. pædagogisk rækkevidde. 
Falsk profiler får ingen respekt her-
fra!

Mads Wedel-Ibsen: Så er der “tag” 
på begge de to involverede.
Leanette Søndergård
Mads Wedel-Ibsen JEG mener be-
stemt lægen fik sin lægeautoritet 
igen for nyligt. Det blev nævnt i TV2 
på nyhederne
Laurence Raynaud ?
Bettina G. Hvingel: Tak 
Karina Krohn Jensen Delt
Michael Maardt: Det ser rigtig godt 
ud, speciel flyeren til download - 
print for helvede !! og logoet minder 
jo om de gode gamle dage mod 
atomkraft
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Tove Stenger: Michael Maardt  
Skide godt, Egon.
Tag du bare den vaccine. Den er der 
også virus i og som helt sikkert styr-
ker dit immunforsvar. 

Michael Maardt
Tove Stenger læs inden du skriver !! 
Du har vist trukket hanen på din 
seksløber hele tiden ?
Tove Stenger
Michael Maardt 
Det lyder som om du primært skal 
fokusere din energi på at få hjulpet 
dig selv til en bedre ‘tilværelse’ må-
ske helbred også.
“Når folk er bange, giver de villigt af-
kald på deres frihed, fornuft og 
grundliggende rettigheder, for en 
falsk tryghed.” - Ron Paul
Bag hver løgn
ligger en frygt.
Bag hver frygt
ligger en løgn.
Overvældende
er det problem
du forsøger at løse
ved at fornægte
dets eksistens.
Den dybere forløsning kan du kun 
finde inde i dig selv.
Du må aflære det du er blevet pro-
grammeret til at tro siden fødslen.
Det program kan ikke længere bru-
ges hvis du ønsker at leve i en ver-
den hvor alting er muligt.
Du lærer hvem du er ved at aflære 
det de lærte dig at være !
Glem alt om at få systemet til at er-
kende og stå ved sine fejl og forbry-
delser.

Man kan ikke ændre systemet “inde-
fra” ved at acceptere de givne betin-
gelser - Hvis det er betingelserne og 
systemet den er gal med kan man 
heller ikke ændre det ved at spille 
med på det.
Du har selvfølgelig din frie vilje til at 
vælge bitterhed og hævntørst og 
forventning om erstatning.
Men husk der er himmel til forskel 
på at HAVE RET og på at FÅ RET.
Systemer er fejlfri. Det er den 
grundlæggende fejl ved systemer.
Det må og skal du indse hvis du ikke 
skal tabe dig selv helt.
DU er dit ansvar - ingen andre påta-
ger sig det.
Du er den eneste der har gavn af og 
brug for din opmærksomhed i dit liv 
/ på din sundhed.
Det er DIT ansvar.
Bliv din egen læge! 
Og gør noget ved det du har ansva-
ret for = dig.
Og slip det som IKKE er dit ansvar.
Red dig selv. Og red verden ved at 
redde dig selv. Lev eksemplet.

Michael Maardt: Tove Stenger det 
ville være noget lettere, hvis vi talte. 
Du har totalt misforstået min post 
med billedet, og det hjalp aabenbart 
ikke, at jeg skrev LÆS IGEN
Tove Stenger: Michael Maardt  
“Der er 3 typer mennesker i verden:
Dem der handler og skaber foran-
dring
Dem der står på sidelinien og fore-
tager sig intet andet end brokke sig 
over dem der handler



og dem der sænker mobiltelefonen 
et øjeblik og udbryder: “hvad fanden 
skete der lige der....?”
- Anders Bak Acephali
Bekymringer er som en gyngestol. 
De holder dig beskæftiget, men du 
kommer ingen vegne.
Når en dør lukkes, åbnes en anden. 
Men vi har ofte så travlt med at 
ærgre os over den lukkede dør, at vi 
ikke ænser den åbne.
Du er meget svært at kommunikere 
med Michael. Hvorfor du ikke vil 
samarbejde ved jeg ikke. Det må du 
vide.
To gange har du slettet mig som 
ven. Og der kommer vel også en 
tredje.
Du stiller mig spørgsmål og jeg sva-
rer så godt jeg kan.
Du vil vi skal tale til et kamera. Og 
det har jeg også svaret på hvorfor 
nogen ikke vil det. Dén kommentar 
og mit svar forsvandt pludselig i 
dette opslag: https://www.facebook.
com/100000406686997/post-
s/3140024869354372/?d=n
Et opslag jeg iøvrigt lavede for at be-
svare dit spørgsmål og også for at 
vise dig, at der ér vågne læger i Dan-
mark som også råber højt og taler 
til et kamera. Men jeg kan heller ik-
ke tvinge nogen til at se videoer, læ-
se en bog og gøre dit og dat.
Jeg er også kun et menneske.
Og mennesker blev skabt for at bli-
ve elsket. Ting blev skabt for at blive 
brugt. Grunden til, at verden er i ka-
os, er fordi ting bliver elsket og 
mennesker bliver brugt.
“Mennesket tror mere på løgn og 
indbildning end på det, der er sandt.

De ender med virke dumme, både 
på sig selv og andre.”
-Sokrates
Det viser sig jo nok, at hele vores fy-
sik, kemi og alverdens anden under-
visning bare var fup og fiduser...  
og meget af det vi ikke lærte noget 
som helst om er det der skal til for 
at skabe energi selv...
“Man må forstå, at kontrol over tin-
gene begynder med kontrol over 
ting i os selv, med ‘kontrol over os 
selv’.
Et menneske, som ikke kan kontrol-
lere sig selv eller tingenes forløb in-
den i sig selv, kan ikke kontrollere 
noget som helst.
-Gurdjieff
Vær opmærksom på hvad du tæn-
ker, for dine tanker styrer dit liv.
Dem der tillader andre at kontrolle-
re deres tanker vil aldrig kende 
sandheden og de vil heller aldrig 
være frie:
Jeg forestiller mig dette er det 
egentlige problem med menneske-
heden: Al påskønnelse, berømthed 
og status regner ned over folk ud 
fra hvor stor deres indkomst er, og 
på hvor mange de fedter sig ind 
hos, er rygklappere og lakajer for; 
værdier som ikke har livsværdi.
Sørgeligt; men jeg tænker det er på 
tide vi stopper med at kalde os selv 
for en “intelligent livsform” for vores 
såkaldte “intelligens” har overhalet 
os indenom og sat os ude af stand 
til at vide hvad det er vi er på jagt 
efter.
Læs evt. dette opslag:



https://www.facebook.
com/100000406686997/post-
s/3136857939671065/?d=n
Ændring af vores omverden 
kommer med at ændre vores indre 
verden. Vi må tydeligt se både indre 
og ydre for at forstå, hvad der 
foregår her.
For dem, der stiller spørgsmålstegn, 
skal du tænke uden for boksen og 
se sandheden om, hvad der sker i 
vores verden, husk, at det er lige så 
meget en åndelig rejse som alt an-
det. Dette handler ikke om at se an-
dre som ‘stumme får’ eller noget lig-
nende. Dette handler om at have 
visdom og dynamik til at lede i disse 
sandheder, ændre dig selv indefra 
og være et eksempel, der hjælper 
disse sandheder med at blive indly-
sende for andre. Når vi deler, deler 
vi fra kærlighed, forståelse og en an-
erkendelse af, at vi engang var uvi-
dende om os selv, og i mange tilfæl-
de lærer vi stadig meget.
Alt dette er lige så meget en spiritu-
el rejse i forbindelse med mig selv 
og andre, som det ser sandheden i 
verden omkring os.
Hvis du gør folk ens kan du kontrol-
lere dem. Hvis du lærer dem at læ-
se, tænke, stille spørgsmål og undre 
sig, så mister du kontrollen.
Så hvis du ønsker at opretholde det 
monetære system må du sørge for 
at holde mennesker adskilt og lade 
dem slås mod hinanden. Det hed-
der DEL og HERSK.
Når folk er adskilt og kriges indbyr-
des, slås med hinanden, diskuterer 
og sviner hinanden til på sociale 
medier, så betyder det de er kon-

trolleret og den der kontrollerer 
begge lejre er kun interesseret i at 
bevare denne tilstand status quo.

Tråd 15: Om overdødelighed
20 maj 2020:
Kære Jørgen Fabrin, du har lagt føl-
gende ud på min side:
Jørgen Fabrin: LUKKEDE DANMARK 
FOR HÅRDT NED!
HAR VI FOR FÅ DØDE?
Dødsfald i Norden
Sverige: 37,1 døde per 100.000 ind-
bygger
Danmark: 9,5 døde per 100.000 ind-
bygger
Finland: 5,4 døde per 100.000 ind-
bygger
Norge: 4,3 døde per 100.000 ind-
bygger
Island: 2,9 døde per 100.000 indbyg-
ger
Ved du egentlig selv hvad det er for 
tal? Det er jo antallet af dem der er 
døde med Corona. Tallet kommer 
fra tre ting: Dem der blevet testet 
positive og dem der dør, af denne 
gruppe – i forhold til befolkningstal-
let som helhed.
Hvad viser de tal? De viser i bund og 
grund hvor mange af de dødsyge 
der bliver testet for corona, fundet 
positive og dør. Men det har jo ab-
solut ingenting at gøre med hvor 
mange der dør AF Corona, kan du 
se det? Tallene er derfor meningslø-
se! Det her er netop hvad hele ver-
den gør: hopper med på denne håb-
løse måde at lave statistik på, og 
som alle eksperter over hele verden 



kritiserer (altså bortset fra dem, der 
tjener WHOs og medicinindustriens 
interesser dog).
Du kan evt. læse denne artikel om 
det, som jeg selv synes er god og 
forståelig:

https://usercontent.one/wp/coro-
nawhistleblower.org/wp-content/
uploads/2020/05/Article_danish_05.
pdf
Bedste hilsen og tak for at du ikke 
bakker ud.
Kh
Mathilde Grafström

Kommentarer:

Martin Leth
Alt det der hvad nu hvis og bagklog-
skab er simpelthen ikke til gavn for 
nogen eller noget. Nærmere tværti-
mod.

Jørgen Fabrin
*
Tallene er overdødelighed, i forhold 
til sidste og foregående år i de sam-
me uger.
Men overdødeligheden behøver 
man da ikke undre sig over når man 
bærer sig ad på denne måde; 
https://www.senioren.se/nyheter/
dodshjalp-istallet-for-vard/?fbclid=I-
wAR0A09JLwjTg2BSU_ycOhsOvjY2cr-
Ci9D8s07H2Cmfze-TSGe5NFd-
PQ1lG0

Tråd 16: Event om demonstration 
5 juni
Mathilde Grafström
21 maj

Shared with Public

Fredag d. 5. Juni kl. 12.00-15.00 hol-
der OOC organisationen demon-
stration mod Corona hysteriet! De-
moen er lovligt anmeldt til politiet 
naturligvis. Mathilde Grafström af-
holder samtidigt kunstudstilling, 
med 50 billeder fra sit kunstprojekt 
om Corona.
Foreningens synspunkt er, at Coro-
na COVID-19 nu har vist sig, ikke at 
være dødelig, og ikke engang farlig. 
Men det er svært for politikerne at 
gå baglæns og indrømme at de fuld-
stændigt fejlvurderede situationen.
At Corona COVID-19 skulle være far-
ligt er et udokumenteret rygte som 
kommer fra Verdenssundhedsorga-
nisationen WHO, og politikerne føl-
ger blindt WHO, selv om alle fagfolk 
ved at WHO ikke er til at stole på, 
når det kommer til pandemier – det 
så vi jo under Svineinfluenza pande-
mien i 2009, hvor WHO blev fundet 
at være korrupt.
Kom og vær med til at protestere 
imod Corona hysteriet og den ska-
delige nedlukning af Danmark!

Kommentarer:

Dave Dave
Gratulerer Mathilde Grafström

Tråd 17: Mere om overdødelighed

21 maj

Kære Jørgen Fabrin, du har skrevet 
følgende på min væg:



“Tallene er overdødelighed, i forhold 
til sidste og foregående år i de sam-
me uger.” (se Jørgens opslag på min 
væg)
Her er mit svar:
Endnu engang har du ikke kontrolle-
ret dine kilder, før du giver os din 
(mis)information. Her kommer fak-
ta:

https://nyheder.tv2.dk/2020-04-
17-corona-ser-ikke-ud-til-at-give-fle-
re-doedsfald-end-normalt
Artiklen af Ritzau siger:
“Ifølge Danmarks Statistik er der i år 
ikke nogen overdødelighed sam-
menlignet med tidligere år.
4794 danskere er døde, siden det 
første coronarelaterede dødsfald 
blev noteret herhjemme 14. marts.
Det svarer i grove træk til det sam-
me antal døde i den samme periode 
sidste år og forrige år, viser tal fra 
Danmarks Statistik.
Hvor der i den tilsvarende periode i 
2019 døde 4498 danskere, så døde 
5131 danskere i 2018.”
Så, Jørgen, i gennemsnit for perio-
den med COVID-19 pandemi som vi 
taler om, har vi dødstallene for 2019 
og 2018 som nævnt ovenfor, altså i 
gennemsnit er der døde (5131 + 
4498)/2= 4815 personer
I 2020 døde 4794 personer, altså 21 
personer FÆRRE end de to foregå-
ende år i gennemsnit.
I Danmark har vi i år altså en UN-
DERDØDELIGHED på 21 personer 
for perioden hvor vi har haft CO-
VID-19.
Det må vel betyde, ifølge din logik, 
at COVID-19 så er bevist at være 
SUNDT??

Du må da kunne se at det er bul-
dersort at bruge statistikkerne på 
denne måde?? Og jeg håber du ser 
at du er blevet vildledt og at du nu 
vildleder andre med det sludder, 
som de har fået bildt dig på ærmet? 
Please vågn op! Begynd at tænke 
selv! Og start med at kontrollere di-
ne kilder!
De aller bedste hilsner,
Mathilde

NYHEDER.TV2.DK
Corona ser ikke ud til at give flere 
dødsfald end normalt
Ifølge Danmarks Statistik er der i år 
ikke nogen overdødelighed sam-
menlignet med tidligere år.

Kommentarer:

Jens Carl Lynbech Andersen
https://www.facebook.com/inthen-
ow/videos/1461500020696445/

Palle Dittmer
Prøv at sige det til italienerne, spa-
nierne, briterne, brasilianerne og 
amerikanerne. Og snak så lige med 
russerne og kineserne også.
Vi er heldigvis sluppet billigt - forelø-
bigt, primært takket være en resolut 
og hurtig reaktion fra myndigheder-
ne.

Jens Carl Lynbech Andersen
https://youtu.be/LfpbRQIa_Zo

YOUTUBE.COM



What Coronavirus Recovery Looks 
Like, Day By Day

Tråd 18: Nr. 2 Corona kunstudstil-
ling på Rådhuspladsen

Mathilde Grafström
21 maj
Shared with Public

Kære venner,
Jeg håber vi ses til min kunstudstil-
ling d. 5 juni på Rådhuspladsen.
Del meget gerne denne event - TAK!!
KH
Mathilde

FRI, 5 JUN
Corona kunstudstilling på Rådhus-
pladsen
Rådhuspladsen, 1550 København V, 
Danmark
Alexander Joe was interested
Going

8Dave Dave, Marianne Simonsen 
and 6 others

Tråd 19: “En rask lille udrensning” 
skriver Trine

22 maj 2020

Kære Trine Mielche, du skriver:
“Du er jo også ung og garanteret 
100 rask - så er det jo gratis at have 
en provokerende og kunstnerisk til-
gang til andre menneskers eller må-
ske mener du det er fint med en 
rask lille udrensning ???

Når man tilhøre en kritisk patient 
gruppe er det måske noget andet 
en når man er et unge smukt men-
neske - jeg synes du er arrogant og 
det er farligt at gamble med hold-
ningen til at Corona ikke er farlig - 
eller sagt på en anden måde - nemt 
for DIG at påstå ”
Din kommentar fortjener et svar:
Hvem er det der skulle blive renset 
ud, når vi nu ved at COVID-19 slet ik-
ke er farlig eller dødelig, som WHO 
(og regeringen som blindt følger 
WHO) har påstået? Der er ikke no-
gen der dør. Der er ikke nogen over-
dødelighed i Danmark pga CO-
VID-19, ikke engang blandt de 
ældre. Så jeg ved ikke hvorfor du 
skriver sådan. Du har ikke fået din 
viden opdateret, det er alt hvad jeg 
kan sige.
Og så har jeg jo rigtig gode nyheder 
til dig: Corona virus COVID-19 er slet 
ikke farlig. Det er bare et rygte, som 
WHO er løbet med. WHO er ikke til 
at stole på desværre. Det er ikke 
første gang de snyder os. Formålet 
var sidste gang i 2009 at sælge vac-
ciner der ikke var nødvendige og for 
resten slet ikke var testet. Og Dan-
mark blev også snydt og købte for 
milliarder af kroner vaccine der ba-
re skulle smides ud. WHO blev afslø-
ret som korrupt, det var Svineinflu-
enza skandalen som du måske 
husker.
Så hvorfor regeringen har valgt at 
følge en institution som vi alle ved 
er dybt korrupt, det må guderne vi-
de. Hundredtusinde af mennesker 
har lidt uden grund, tusinder af virk-
somheder er lukket, den offentlige 



transport sat 50 år tilbage. Gud hvor 
vi dog behøver en ny regering!

Hans Christian Noe: Hej Mathilde. 
Kom gerne med kilde til påstanden 
om at Corona ifølge WHO ikke fører 
til overdødelighed blandt ældre.

Mathilde Grafström: Se gerne mit 
opslag (gå to opslag ned på min si-
de) om netop overdødelighed fra 
igår?

https://nyheder.tv2.dk/2020-04-
17-corona-ser-ikke-ud-til-at-give-fle-
re-doedsfald-end-normalt

NYHEDER.TV2.DK
Corona ser ikke ud til at give flere 
dødsfald end normalt

Hans Christian Noe: Mathilde Graf-
ström det er en grov overfortolk-
ning grænsende til manipulation. 
Den statistik er jo netop baseret på 
en nedlukningssituation, som vi ved 
har begrænset smitten betragteligt. 
Der er stor overdødelighed i f.eks. 
Sverige, England, Italien, Frankrig og 
USA.
Der er masser at kritisere angående 
regeringens håndtering af Corona 
(de lyver og sætter demokratiet del-
vist ud af kraft), men du rammer 
ved siden af skoven her i en grad 
hvor det er bekymrende. Og du er 
med til at gøre det nemmere at affe-
je al kritik med henvisning til vilde 
konspirationsteorier.
Jeg mener f.eks. at grænserne skal 
åbnes, og at fokus i øvrigt bør ligge 
på ansvarlig adfærd og relevante til-

tag, snarere end hvem-må-først cir-
kusset. Du er ikke med til at støtte 
den dagsorden med et opslag som 
dette.

Hans Christian Noe: Mathilde Graf-
ström jeg er i øvrigt stor fan af dine 
billeder, og synes det er fint du 
blander dig i debatten. Det gør jeg 
også selv, uden at have sundheds-
faglig baggrund (er dog ret god til 
tal). Så der ligger ikke ond vilje bag 
min kritik af dit opslag… 
Kurt Kloborg
Stop faik News......... pleace.... se 
dog hvad der sker ude i verden.

Martin Leth: Du taler altså imod 
bedre vidende Mathilde. Store dele 
af det danske sundhedsvæsen for-
tæller jo og har bevist at Covid-19 er 
farlig. Så kan du selvfølgelig være 
konspiratorisk og påstå at hele det 
danske sundhedsvæsen er korrupte 
og bare blindt følger … See more

Steen Ordell Guldbrand Jensen: 
Øhhh se imod Sverige hvor de har 
en stor overdødelighed i april. 
Største overdødelighed i 30 år, 
hvilket hænger sammen med deres 
tilgang til hvordan vi 
samfundsmæssigt håndtérer 
problemet. I DK lukkede vi ned, og 
undgik overdødelighed - det er ret 
simpelt at forstå.

Trine Mielche: Steen Ordell Guld-
brand Jensen Tak Steen - det var lige 
det jeg ville have svaret - at lukke 
samfundet helt ned har jo virket så 
vi netop undgik overdødelighed og 



faktisk har den også haft en positiv 
effekt på alm influenza (utilsigtet ef-
fekt) - men det har haft enorme 
økonomiske konsekvenser - men 
hvis vi ingenting havde gjort havde 
billedet ikke set så godt ud - at man 
som Mathilde Grafström nu kan på-
staå at der ikke er tale om en farlig 
sygdom , jeg mener det må være en 
provokation - ikke en overbevisning

Maria Helleberg: Det er lidt mindre 
simpelt. Overdødeligheden skyldes 
bl a privatiserede plejehjem og ud-
sultede plejehjem for demente. Sve-
rige har lukket en del ned her i april 
og der er svag søgning til spiseste-
der, lukkede teatre, museer etc

Thomas Appel: Mathilde, læs lige 
denne - https://videnskab.dk/
krop-sundhed/covid-19-vi-
ser-sig-i-statistikkerne-for-overdoe-
delighed-og-det-goer-os-klogere-
paa

VIDENSKAB.DK
COVID-19 viser sig i statistikkerne 
for overdødelighed, og det gør os 
klogere på virussen

Thomas Appel
https://jv.dk/artikel/lan-

de-med-hurtig-coronaluk-
ning-er-sluppet-for-overd%C3%B-
8delighed

JV.DK
Lande med hurtig coronalukning er 
sluppet for overdødelighed

Katrine Greve-Poulsen
Hej Mathilde. At vi ikke har haft 
overdødelighed i Danmark er jo ikke 
ensbetydende med, at Covid-19 
som helhed ikke er farlig. Det har 
den været i andre lande med netop 
overdødelighed til følge. Og selvom 
der vist ikke er videnskabelige studi-
er af det endnu, så er det jo nærlig-
gende at drage den konklusion, at 
det blandt andet handler om, at vi 
lukkede så hurtigt ned i Danmark 
(Se Thomas Appels artikler). Jeg ved, 
det kan føles fjollet, at vi lukkede 
ned med så store konsekvenser til 
følge, når vi nu ikke ser særlig slem-
me dødstal, men det er vel mere ri-
meligt at sige, at det var godt, vi 
trods alt lukkede ned, når man ser, 
hvad der kunne have været sket 
(når man kigger til andre lande)

Pelle Buus Sørensen: 100% enig. Jeg 
kan se på kommentarerne, at der er 
et stykke vej endnu  Er der forre-
sten noget med at du er involveret i 
at få en rigsretssag mod Mette Fre-
deriksen og Magnus Heinicke sta-
blet på benene? Hvis ja må du gerne 
lige skrive hvordan man kan støtte 
op omkring dette.

Kristian Grøndahl: Det handler må-
ske også om, hvor let det er at kon-
trollere en befolkning. Hvad bliver 
det næste gang? Jeg ved at den Nor-
ske stat, helt bevist kontrollere om 
du har været udenlands og om du 
bliver hjemme 10 dage efter hjem-
komst, via din mobil og omgangs-



kreds. (Har familie i Norge) Hvor går 
grænsen? Demokratisk diktatur?

Karsten Møller: Nonsens

Dorte Sofie Duus: Karsten Møller 
Man bliver sgu lidt bange... 

Per Dueholm: Den billigste løsning 
var (og er) at isolere de udsatte. 
Dem der dør med Covid19. Kort 
sagt lad de gamle og syge blive 
hjemme og lad resten af befolknin-
gen leve.

Martin Leth: Per Dueholm det må 
være rart at kunne sidde og være 
bagklog uden at skulle stå til ansvar.

Per Dueholm: Martin Leth Det var vi 
mange der sagde da det hele starte-
de. Se forskellen på pligtetik og nyt-
teetik.

Mimoza Murati: Vild kommentar alli-
gevel.

Michael Hvid Aggerholm

Tråd nr. 20: Et af formålene med 
OOC er at hjælpe med at skaffe er-
statning

22maj 2020

Kære Pelle Buus Sørensen,
Du skriver: “100% enig. Jeg kan se 
på kommentarerne, at der er et 
stykke vej endnu  Er der forre-
sten noget med at du er involveret i 
at få en rigsretssag mod Mette Fre-
deriksen og Magnus Heinicke sta-

blet på benene? Hvis ja må du gerne 
lige skrive hvordan man kan støtte 
op omkring dette.”
Kære Pelle,
Det er jo et at de vigtigste formål 
med vores nye forening, OOC, at 
folk, der har lidt skade pga. Corona 
Hysteriet skal have passende erstat-
ning. OOC kommer til at anlægge 
sag mod staten for at sikre at folk 
kan få erstatning. Se: www dot OOC 
dot one.
Hvad du kan gøre? Du kan blive 
medlem, støtte os med dit arbejde, 
støtte os økonomisk, sprede ordet 
om at vi har lavet en ny forening, og 
især anbefale os til dine venner osv. 
Det ville vi sætte rigtig meget pris 
på, I en tid hvor vi der sidder i OOC 
har lidt for meget at gøre, som du 
nok kan forestille dig 
Knus og tak for interessen fra
Mathilde

Po Andersson
Nej jag orkar inte läsa ditt dravel 
längre, snälla ta av foliehatten!

Mathilde Grafström
Po, der er ingen der tvinger dig til at 
følge mig, hvis du ikke har lyst. Knus 
M.

Hans Christian Noe
Kære Mathilde. Hvordan forholder 
du til at din påstand vedrørende 
overdødelighed i Danmark er blevet 
tilbagevist? Pelles (nedladende) 
kommentar kommer fra samme 
tråd. Jeg er dybt bekymret for at du 
cherry picker hvilke kommentarer 
du ønsker at svare på og så ignore-



rer resten for at lave en ny tråd. Det 
minder om Mette Frederiksens tek-
nikker, og hende ønsker du vel ikke 
at blive sammenlignet med 

Jens Carl Lynbech Andersen
Hans Christian Noe Det er jo for at 
det skal passe ind.... 

Mathilde Grafström: Hans Christian 
Noe Hej Hans. Jeg har allerede sva-
ret på en kommentar om overdøde-
lighed igår kl 21:18, se tråden. Det 
ville bare blive en gentagelse?
Jeg er glad for du skriver, det er su-
per vigtigt at mange deltager i de-
batten, uanset holdning. Men jeg 
må vælge hvem jeg svarer da det er 
tidskrævende arbejde og jeg har rig-
tig meget at gøre disse dage.
Det er nok 10 gange mere tidskræ-
vende for mig at svare end det er 
for dem der skyder. For jeg skal do-
kumentere alt, og være meget præ-
cis. imens de fleste der skriver ofte 
blot skyder ud hvad de har hørt i 
medierne eller fra en ven til en sy-
geplejerske. Hvilket også er helt OK! 
Men jeg håber du forstår.
Men jeg gør det glædeligt. For det er 
skuda vigtigt.
Hvis du læser mine svar, vil du se at 
de svarer på mange andres kom-
mentarer også. Men ser du noget 
vigtigt, der ikke allerede er svaret 
på, er jeg meget taknemmelig over 
at få en påmindelse.
Kh
Mathilde.

Hans Christian Noe: Mathilde Graf-
ström jeg har respekt for at du ud-

fører et stykke foreningsarbejde der 
tager meget tid. Det kender jeg alt 
til, og jeg har en lille datter plus en 
på vej der også tager tiden.
Men det kan du ikke dække dig ind 
under. Desuden er det lodret for-
kert at du skriver at du har forholdt 
dig til kritikken. Du har kommet 
med en enkelt kilde, efter at cirka 8 
personer har tilbagevist din påstand 
fuldstændig. Den ene kilde du kom-
mer med er også fuldstændig tilba-
gevist.
Hvis du ønsker at komme med så 
voldsom kritik som du gør har gud-
dødemig en demokratisk pligt til at 
forholde dig til den kritik du bliver 
mødt med. Ellers er du blot en de-
magog.
Så jeg beder dig endnu en gang om 
at forholde dig til den kritik som Pel-
le nedladende forholder sig til i dit 
opslag her. Pretty please.

Pelle Buus Sørensen: Hans Christian 
Noe hvis det nedladende du henty-
der til handler om, at jeg kan se på 
kommentarerne der er et stykke vej 
endnu, så er jeg bange for du har 
misforstået. Der ligger intet nedla-
dende i det udtryk, alt jeg hentyder 
til er at der sker et skred i folks 
holdninger til regeringens corona-
politik, efterhånden som selv msm 
beskæftiger sig med det meget tyn-
de grundlag for stramningen af epi-
demi loven og nedlukningen af lan-
det. Hvis det ikke er det du mener, 
må du meget gerne uddybe.

Hans Christian Noe: Pelle Buus Sø-
rensen jeg er sådan set enig i meget 



af kritikken af Coronapolitikken. 
Men du henviser helt specifikt til 
kommentarerne som skyder Mathil-
des fuldstændigt fejlagtige påstande 
ned. Hun var helt udenfor skiven. 
Hvad mente du med dine kommen-
tar om vore argumenter?

Pelle Buus Sørensen: Hans Christian 
Noe jeg er glad for at høre du er 
enig i meget af kritikken af corona-
politikken. Jeg har ikke kommente-
ret specifikt på nogens argumenter i 
denne sammenhæng, så forstår ik-
ke helt hvad du mener?

Jens Carl Lynbech Andersen: Åhhh. 
Så giver det hele mere mening!
Hele showet er for egen økonomisk 
gevinst!

Mathilde Grafström: Jens Carl Lyn-
bech Andersen Hvad mener du med 
det Jens

Jens Carl Lynbech Andersen: Mathil-
de Grafström Det syntes da meget 
klart?

Mathilde Grafström: Jens Carl Lyn-
bech Andersen nonsens.

Jens Carl Lynbech Andersen: Mathil-
de Grafström Ja enig. Men du fort-
sætter det jo. Nu der er penge i det. 

Kurt Kloborg: Du opretter da bare 
forslaget inde på borger.dk ..........

Jann HJ Toft – Nielsen: vrøvl

Jann HJ Toft – Nielsen: INGER STØJ-
BERG; Loven siger, at Børn har krav 
på Sagsbehandling iht Barnets Tarv, 
og En Politisk beslut ning, elign, er 
IKKE korrekt Retsgang men SKAL 
følge de Forvalt ningslove, der sikrer 
Borgere at Sagsanlæg, foregår efter 
forelagte bestemmelser, så KLART 
Ulovligt, jvnf Justitsministeriet, For-
valt ningslove er skabt af samme 
grund, at undgå Støjbergs løgn, 
brud

Tråd nr. 21: Økonomisk gevinst 
for OOC

23 maj 2020

Kære Jens Carl Lynbech Andersen, 
du skriver:
“Åhhh. Så giver det hele mere me-
ning!
Hele showet er for egen økonomisk 
gevinst!”
Her er mit svar:
Kære Jens Carl Lynbech Andersen
Når man laver en forening der slås 
for at folk skal have erstatning, så 
får man jo ikke penge ud af det selv. 
Dem der får pengene er jo dem der 
har lidt skade. Det som vi tænker at 
gøre i foreningen, er at føre en ræk-
ke principielle sager og på den må-
de vise at disse forskellige grupper 
af mennesker, har ret til erstatning. 
Det kunne fx være et menneske der 
ikke fik lov at gå på arbejde og led et 
økonomisk tab. Det kunne fx være 
Arnold Busck, en fin gammel bog-
handel som coronakrisen knække-



de. Eller det kunne være en far til et 
barn der døde af overbehandling 
med respirator. Eller et ungt men-
neske som Coronakrisen provokere-
de ind i en psykisk sygdom. Eller det 
kunne såmænd bare være en fami-
lie der ikke fik lov til at sidde ved sy-
gesengen hos en døende ældre og 
som derfor nu må leve med dårlig 
samvittighed over ikke at være der 
når denne person døde.
Der er så mange forskellige scenari-
er som er blevet provokeret af coro-
nakrisen. Du ved sikkert at overalt i 
verden er antallet af selvmord ste-
get, antallet af tilfælde af grov vold i 
hjemmet er steget osv osv. Vi har 
slet ikke overblik over de skadevirk-
ninger lockdown og coronakrisens 
særlove og anbefalinger har haft på 
mennesker og virksomheder og 
samfund som helhed. Vi håber at 
medlemmerne af OOC (Organisatio-
nen til Oplysning om Corona) vil 
hjælpe os med at pege på de områ-
der vi skal prøve i retten med hen-
blik på at skaffe folk erstatning.
Og Jens, det her er noget vi gør for 
at hjælpe mennesker. Jeg kan for-
tælle dig at vi alle sammen arbejder 
frivilligt. De erstatninger der måtte 
komme i retten har intet med for-
eningens kasse at gøre. Måske kan 
du så lade være med at snakke om 
”egen økonomisk gevinst”. Det var 
da noget af det dummeste jeg læn-
ge har hørt.
Venlig hilsen
Mathilde
Ps. Du kan se vedtægterne for OOC 
her: www dot OOC dot one”

Kommentarer:

Michael Andersen
Rigtig god ide Mathilde 

Jens Carl Lynbech Andersen
Pause GIF

Tenor

Martin Leth: Kære Mathilde
Hvorfor skal folk have erstatning? 
Og tænk lige over at du jo anklager 
hele sundhedsvæsenet for at lave 
fejl - det gælder i såfald også den 
enkelte sygeplejerske. Mener du se-
riøst at de har har gjort sig skyldig i 
noget nogen skal have erstatning 
for? Det du og OOC har gang i er di-
rekte antidemokratisk og fuldstæn-
dig uden hold i virkeligheden.

Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth Det er så sort det her, dødelige 
misvisning. Ja jeg vil da sige 
uagtsomt manddrab.

Jens Carl Lynbech Andersen: 
“Uagtsomt manddrab er en af de få 
bestemmelser i straffeloven, hvor 
der ikke kræves forsæt til at begå 
overtrædelsen. Der kan altså straf-
fes, hvis gerningsmanden ikke har 



handlet tilstrækkeligt forsigtigt (væ-
ret uagtsomt). Straffelovens § 249 
anvendes, hvis der alene er tale om 
uagtsom legemsbeskadigelse.”

Mathilde Grafström: Ikke den enkel-
te sygeplejerske men politikere og 
embedsfolk

Frank Stamm
Ansvar er noget man skal tage som 
leder - ikke noget man tørrer af på 
dem længere nede i hierakiet ! 
Mathilde Grafström: Frank Stamm 
Læs igen, det er derfor jeg skriver 
politikere og embedsfolk
Frank Stamm: Sorry for misforståel-
sen - Vi er helt enige 
Martin Leth: Mathilde Grafström du 
kan altså ikke vælge hvem du ram-
mer og ikke rammer. For faktum er 
at du med dine påstande, anklager 
og konspirationer også rammer 
dem du nok kke ønsker at ramme. 
For de udfører jo netop det arbejde 
som du anklager for at være farligt 
og som folk skal have erstatning for.
Og forøvrigt er det ret pudsigt, at 
når du har så meget imod autorite-
ter, alligevel vælger at stole blindt 
på en overlæge - som jo i sagens na-
tur er en autoritet.
Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth Hørt.

Tråd 22: Endnu mere om overdø-
delighed, svar til Hans Christian 
Noe

24 maj 2020

Mathilde Grafström

Kære Hans Christian Noe
Jeg har nu fundet tid til svare på di-
ne spørgsmål. Jeg vil også gerne ha-
ve lov til at takke dig for at du delta-
ger i debatten på min facebookside, 
det er utroligt vigtigt at alle menin-
ger høres.
Du skriver:
Hans Christian Noe:
“Kære Mathilde. Hvordan forholder 
du til at din påstand vedrørende 
overdødelighed i Danmark er blevet 
tilbagevist? Pelles (nedladende) 
kommentar kommer fra samme 
tråd. Jeg er dybt bekymret for at du 
cherry picker hvilke kommentarer 
du ønsker at svare på og så ignore-
rer resten for at lave en ny tråd. Det 
minder om Mette Frederiksens tek-
nikker, og hende ønsker du vel ikke 
at blive sammenlignet med 
Jeg referer til Danmarks statistik og 
dokumenterer at der er mindre dø-
delighed i år end der er i de to fore-
gående år (2018 og 2019). Jeg kan li-
ge bringe tallene igen så du kan 
kigge på dem: https://nyheder.
tv2.dk/2020-04-17-corona-ser-ikke-
ud-til-at-give-flere-doedsfald-end-
normalt
Artiklen af Ritzau siger:
“Ifølge Danmarks Statistik er der i år 
ikke nogen overdødelighed sam-
menlignet med tidligere år.
4794 danskere er døde, siden det 
første coronarelaterede dødsfald 
blev noteret herhjemme 14. marts.
Det svarer i grove træk til det sam-
me antal døde i den samme periode 



sidste år og forrige år, viser tal fra 
Danmarks Statistik.
Hvor der i den tilsvarende periode i 
2019 døde 4498 danskere, så døde 
5131 danskere i 2018.”
Så, Jørgen, i gennemsnit for perio-
den med COVID-19 pandemi som vi 
taler om, har vi dødstallene for 2019 
og 2018 som nævnt ovenfor, altså i 
gennemsnit er der døde (5131 + 
4498)/2= 4815 personer
I 2020 døde 4794 personer, altså 21 
personer FÆRRE end de to foregå-
ende år i gennemsnit.
I Danmark har vi i år altså en UN-
DERDØDELIGHED på 21 personer 
for perioden hvor vi har haft CO-
VID-19.
Så det er faktum. Det kan ikke tilba-
gevises. Danmarks Statistik er den 
højeste autoritet vi har inden for tal 
om dødelighed i Danmark. Folk kan 
mene hvsd de vil, sige hvad de vil,ci-
tere hvilke kilder de vil, men dette 
står som et uimodsigeligt faktum. 
Så det du skriver er forkert og viser 
bare at du aldrig har lært at forhol-
de dig kritisk til dine egne kilder.

NYHEDER.TV2.DK
Corona ser ikke ud til at give flere 
dødsfald end normalt
Ifølge Danmarks Statistik er der i år 
ikke nogen overdødelighed sam-
menlignet med tidligere år.

Kommentarer:

Hans Christian Noe: Kære Mathilde.

Min kritik består. Du refererer til 
overdødelighed i en situation hvor 
der har været en omfattende ned-
lukning af samfundet. Det siger in-
genting om hvor farlig Coronavirus 
er. I Sverige, England, USA, Italien og 
Spanien hvor der ikke var en omfat-
tende nedlukning rettidigt eller til-
svarende tiltag ser du en markant 
overdødelighed.
Så det eneste du har argumenteret 
for er at nedlukning har været effek-
tiv. Det er jeg enig i. Spørgsmålet 
om hvorvidt nedlukningen var be-
rettiget er relevant, da den har væ-
ret svinedyr. Men du argumenterer 
ikke for din sag ved at fremhæve at 
der ikke har været markant overdø-
delighed i Danmark. Du bør trække 
udsagnet helt tilbage, og fokusere 
på hovedspørgsmålet. Dette under-
minerer ikke hele din sag, men du 
skyder skævt lige præcis her. Der er 
masser af andre relevante kritik-
punkter, nogle af dem er jeg enig i.

Mathilde Grafström: Se min sidste 
kommentar, den er også til dig.

Jens Carl Lynbech Andersen: Pause 
GIF



Tråd nr. 23: Coronafarligheden er 
et rygte

23 maj

Mathilde Grafström

Kære Hans Christian Noe
Du skriver videre:
“Mathilde Grafström, jeg har re-
spekt for at du udfører et stykke for-
eningsarbejde der tager meget tid. 
Det kender jeg alt til, og jeg har en 
lille datter plus en på vej der også 
tager tiden.
Men det kan du ikke dække dig ind 
under. Desuden er det lodret for-
kert at du skriver at du har forholdt 
dig til kritikken. Du har kommet 
med en enkelt kilde, efter at cirka 8 
personer har tilbagevist din påstand 
fuldstændig. Den ene kilde du kom-
mer med er også fuldstændig tilba-
gevist.
Hvis du ønsker at komme med så 
voldsom kritik som du gør har gud-
dødemig en demokratisk pligt til at 
forholde dig til den kritik du bliver 
mødt med. Ellers er du blot en de-
magog.
Så jeg beder dig endnu en gang om 
at forholde dig til den kritik som Pel-
le nedladende forholder sig til i dit 
opslag her. Pretty please”
Mit svar er:
Sandheden er jo ikke noget man 
kan stemme om. Hvis tusind perso-
ner mener noget forkert og en per-
son mener noget er sandt, så har 
denne ene person ret og de andre 
uret. Det er jo ikke en “demokratisk” 

ting, altså noget man kan stemme 
om. Kan du ikke se det?
Hvordan kan man mene den ene 
har ret og de andre ikke har? Ja det 
kan man ved at forholde sig til kvali-
teten af kilderne. Hele Coronakrisen 
er jo præget af at folk har troet på 
det rygte om Coronaens farlighed 
som WHO har spredt. Hvis du ser 
mine tidligere bemærkninger, så ta-
ger WHO udgangspunkt i Case Fata-
lity Rate (altså hvor mange af de Co-
vid-19 positivt-testede der senere er 
døde) men det vi taler om når vi si-
ger dødelighed er Infection Fatality 
Rate, altså hvor mange af de Co-
vid-19 smittede der er døde AF 
Corona og ikke MED Corona. Det 
sidste tal kræver to oplysninger 
nemlig hvor mange der er smittede 
(og det er mørketallet) og hvor man-
ge der dør AF Corona. Det sidste 
kan man kun vide efter obduktion, 
og eftersom vi ikke obducerer de 
Covid-19 døde i Danmark, må vi gå 
til udlandet efter denne oplysning. I 
Hamburg hvor man obducerer alle 
Covid-19 døde, har man stadig ikke 
fundet en eneste der faktisk døde 
AF Covid-19. Se. https://www.ndr.
de/fernsehen/sendungen/hamburg_
journal/Corona-Obduktio-
nen-Von-den-Toten-ler-
nen,hamj94652.html
Mørketallet er formentlig meget stort. 
Nogle forskere er af den opfattelse at 
stort set alle er blevet smittede. Antal-
let af døde af Covid-19 er meget lille, 
formentlig nul. Ergo er Infection Fata-
lity Rate lig nul eller omtrent lig med 
nul (IFR=0 eller IFR≈0).



Det kan man jo heller ikke diskute-
re. Hvis man ikke finder nogen der 
er døde af Corona ved obduktion, ja 
så er der jo ikke nogen der er døde 
af Corona. Så er debatten om mør-
ketallet jo ikke så relevant selv om 
den stadig er interessant.
Så jeg håber at jeg nu har udtrykt 
mig så klart og tydeligt og givet dig 
og alle andre kritiske røster på Face-
book den dokumentation I behøver, 
for at I kan følge mig når jeg siger: 
Corona Covid-19 er slet ikke farlig!
Venlig hilsen
Mathilde

NDR.DE
Corona-Obduktionen: Von den To-
ten lernen
Klaus Püschel und sein Team obdu-
zieren am Institut für Rechtsmedizin 
des UKE seit Beginn der Pandemie 
Menschen, die in Hamburg im Zu-
sammenhang mit Covid-19 gestor-
ben sind.

Martin Leth: Kære Mathilde
Du kan altså ikke bare påberåbe dig 
sandheden ved at påstå at kun du 
har de rigtige kilder. Jeg har jo nogle 
ret pålidelige kilder der siger det 
modsatte end dig. Mine kilder er 
ganske vist ikke alle mulige viden-
skabelige undersøgelser, men kilder 
der har haft hænderne i materien så 
og sige. Altså ved hjælp af test er de 
blevet konstateret smittet med 
Corona. Og de har så gennemgået 
et ret skrækkeligt forløb. Og gen-
nem helt almindelig opsporing har 

man set hvor nemt man smittes. Så 
du taler altså usandt når du påstår 
Covid-19 ikke er farlig. Og jo der er 
døde blandt de cases mine kilder 
har fortalt om.

Jens Carl Lynbech Andersen: Helt 
enig.
Det én mener gør det ikke mere 
sandt.
Der er døde med Covid, ja, og der 
døde af. Mange af begge desværre.
Man har regnet efter, og lige nu er 
gættene mellem 1% og 5% har væ-
ret smittet i Danmark.
Men de pålidelige kilder siger, at det 
er HØJ USIKKERHED, inklusive WHO. 
WHO skriver der er usikkerhed.
Men du påstår hårdnakket at du har 
alle svarene.
Uagtsomt manddrab siger jeg.

Martin Leth: Jens Carl Lynbech An-
dersen du kan nok ikke kalde det 
uagtsomt manddrab. Dersom ingen 
har medvirket men blot fremlagt kil-
der for deres sag.

Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth Man handler uagtsomt, og det 
kan være skyld i folk dør?
Hvis bare én dør pga. den her forvir-
rings kampagne, er det så ikke for 
mange?

Martin Leth: Jens Carl Lynbech An-
dersen vi er i hvert fald enige om at 
denne forvirring og konspiration ik-
ke gavner noget.

Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth Så langt så godt.



Jeg sætter også bare tingene på en 
spids. Når man råber i skoven du 
ved.

Hans Christian Noe: Når jeg siger at 
du blev bombarderet med tilbage-
visninger af din kritik så siger jeg ik-
ke at flertallet har ret. Jeg siger at du 
ikke forholder sig til kritik. Min op-
rindelige kritik af dig var at du cher-
ry picker hvem du vil svare, og igno-
rer resten. Typisk er det den hvis 
argumenter du kan prikke hul i du 
vælger at svare på. Og du gør det i 
et nyt opslag, hvor den øvrige kritik 
ikke fremgår. Jeg står ved min kritik 
af den fremgangsmåde. Den kritik 
kan du så bruge som du ønsker el-
ler lade være.
Mht overdødelighed så tager du 
fortsat fejl. Du har fuldstændig ret i 
at overdødeligheden i Danmark er 
lav (nej, to år er ikke statisk signifi-
kant så der er ikke underdødelig-
hed). Jeg er 100% på det rene med 
at ikke alle der dør med Corona dør 
pga Corona. Det har på intet tids-
punkt været benægtet af den mere 
“traditionelle” fortolkning. Jeg siger 
ikke at dødeligheden af Corona er 
høj, til gengæld er der mange der 
bliver smittet. Og en lille andel af et 
højt tal bliver potentielt til et bety-
deligt resultat. Jeg vil ikke lægge ho-
vedet på blokken og sige præcis 
hvor alvorlig Corona er. Men vi har 
beviseligt stor statistisk overdødelig-
hed i de lande der er hårdest ramt. 
Sverige er i mellemgruppen, fordi 
de på trods af hvad nyhedsdæknin-
gen siger rent faktisk gjorde en del 
og der var udbredt opbakning 

blandt befolkningen til de tiltag der 
blev indført.
Mener du at overdødeligheden i 
USA, Italien, Spanien, Rusland, Bra-
silien og England ingen sammen-
hæng har med det høje antal smit-
tede?

Tråd nr. 24:WHO manipulerer 
overdødelighedstal i Sverige!

23 maj

Mathilde Grafström

Der er ikke flere døde af Corona i 
Sverige end andre steder - det er en 
statistik som WHO har manipuleret!
Kære Ven,
Når du siger at dødeligheden i Sveri-
ge er den højeste i verden så mener 
du at antal døde med Covid-19 er 
det højeste pr. hundredetusind ind-
byggere i verden, er det ikke sandt?
Men det viser jo slet ikke hvor man-
ge der er døde af Corona Covid-19 i 
Sverige. Det viser jo bare hvor man-
ge I tester i Sverige, som tester posi-
tivt og efterfølgende dør. I tester en 
masse og især tester I en masse 
meget gamle og meget syge menne-
sker, så derfor er der omkring 10% 
af dem i tester positivt, der dør. 
Men det siger absolut ingenting om 
hvor mange der faktisk dør i Sverige 
af Covid-19. Det er jo en kæmpe 
misforståelse, som skyldes WHO’s 
måde at gøre tallene op på. Men 
den måde er forkert og får Covid-19 
til at se farligt ud.
Du må også forstå de politiske i det 
her. Sverige har gjort det rigtige for-



di Covid-19 slet ikke er farlig og re-
sten af verden har dummet sig. Nu 
bliver Sverige brugt som eksempel 
på hvor galt det går når man ikke 
lukker ned. WHO har først presset 
Sverige til at vende kursen, og siden 
rost Sverige for at vende kursen. 
Det er politisk og det er råddent. 
Lad vær at tro på det. Det passer ik-
ke at der er flere døde i Sverige AF 
Corona. https://nyheder.tv2.dk/
samfund/2020-05-19-sverige-har-i-
ojeblikket-flest-coronadode-per-ind-
bygger-i-europa
Knus fra Mathilde

NYHEDER.TV2.DK
Sverige har i øjeblikket flest coro-
nadøde per indbygger i Europa
Den seneste uge har Sverige be-
kræftet 6,25 coronadødsfald per en 
million indbyggere. Det er flest i 
Europa.

Jens Carl Lynbech Andersen
Pause GIF

Martin Leth

Du er altså langt ude Mathilde. Det 
er jo fuldstændig ligegyldigt hvor få 
der er døde eller ikke er døde med 
eller af Covid-19. Og jo Covid-19 er 
farlig. Hvor farlig er jo et spørgsmål 
der skal ses på når vi når på den an-
den side. Jeg håber oprigtigt du vil 
stoppe det du har gang i. For det er 
så konspiratorisk og frygtskabende 
at det er helt ude i hampen.

Daniel Grafström
jag undrar vart du fått din statistik 
från? När man kikar på SCB (sveri-
ges statistiska centralbyrå) och jäm-
för dödligheten mellan jan - maj 
från föregående år med nuvarande 
år kan man tydligt se att fler dött i 
år. (https://www.facebook.com/tho-
mas.karlkvist/
posts/3443608189002533).
Om den ökade dödligheten inte be-
ror på covid19, vad beror den på 
då?
Man måste även komma ihåg att vi i 
Sverige har en ökad dödlighet trots 
att vi tagit till åtgärder för att för-
hindra smitta vilket faktiskt minskat 
dödstalet i andra sjukdommar och 
trafikolyckor etc pga att väldigt 
många jobbar hemifrån och är 
mycket mer noggranna med sin hy-
gien.
Att dödligheten inte är förändrat i 
Danmark skulle jag tolka som att 
era restriktioner har fungerat bättre 
jämfört med Sverige.
Det dyker upp många funderingar 
med ditt påstående. Tror du verkli-
gen att Covid inte är dödlig? Eller är 
problemet att du tycker att restrikti-
onerna haft för stor påverkan på 



ekonomin och ev din egen situaion? 
Skulle man inte haft några restrikti-
oner alls och bara kört på?

Mathilde Grafström
Kære Daniel Grafström
Der er jo ikke nogen statistikker for 
hvor mange der er døde af CO-
VID-19 i Sverige for dem der dør 
med COVID-19 bliver ikke obduce-
ret. Derfor må vi til Tyskland for at 
få de tal. Derfra ved vi at folk ikke 
dør af COVID-19, så det gør de hel-
ler ikke i Sverige.
Det er rigtigt at der er en lille over-
dødelighed efter statistikken, men 
de tal der foreligger er ikke endelige 
så det ville være klogt at forholde 
sig skeptisk til dem, indtil vi kender 
de rigtige tal, synes du ikke også 
det?
Endelig kan en lille overdødelighed 
være sæsonvariation, og ikke nød-
vendigvis udtryk for en farlig epide-
mi. Læs lige om sæsonvariation, så 
du forstå dette problem.
COVID-19 er ikke dødelig, hvis du 
ser på tallene fra Italien er der hel-
ler ikke flere døde i år.
SÅ de lave danske tal skyldes ikke 
nedlukningen, som jo ikke har for-
hindret folk i at få COVID-19 men 
bare forsinket smitteudbredelsen.

Daniel Grafström
Hej! Jo, jag tycker det är rimligt att 
vara skeptisk till siffrorna, men de 
är du som påstår att Covid-19 är en 
bluff och inte farlig trots överfulla 
sjukhus och många dödsfall. Jag 
försöker bara förstå vilka belägg det 
finns för påståendet.

Visst är det säsongsvariation i år 
och det beror på covid19, precis 
som överdödligheten 1993 berodde 
på spanska sjukan.
Hela världen följer förloppet av sjuk-
domen och granskar den från olika 
håll. Men detta är första gången jag 
ser någon som verkar tro att proble-
met inte finns på riktigt.

Uwe Oswld
Sorry to say this, but your comment 
is so ridiculous stupid and a slab in 
the face of people who lost a friend 
or a family member of Corona.
https://www.facebook.
com/728438816/post-
s/10158435180443817/?d=n

Tråd nr. 25: Jeg beundrer jeres tro 
på systemet

24 maj 2020

Mathilde Grafström
Public

Kære Jens Carl Lynbech Andersen 
og Martin Leth
Jeg beundrer jeres tro på systemet, 
og jeres blinde tillid til at politikere 
og embedsfolk tager vare på jeres 
interesser, og ikke deres egne.
Jeg plejede også at have den tro og 
tillid, indtil jeg blev klar over, at jeg 
var blind. Desværre havde de men-
nesker, jeg havde valgt at give an-
svaret for hele min fremtid ganske 
andre interesser end mit velbefin-
dende.



Aviser vil sælge aviser, politikere vil 
have billige point fra folk, lægemid-
del industrien vil sælge lægemidler, 
læger er glade for deres gode ind-
komst som jo i dag primært er bas-
seret på at ordinere medicin. Alle 
tjener sine egen interesser. Når det 
kommer til stykket er der ingen der 
tager sig af mine interesser. Det må 
jeg altså selv gøre.
Kære Jens Carl Lynbech Andersen 
og Martin Leth
For mig repræsenterer I to alle de 
mennesker, der blindt stoler på me-
dierne og regeringen.
Måske har I fulgt med i udviklingen, 
der sikker overrasker jer. VI ved nu, 
at selv eksperterne i Sundhedssty-
relsen ikke anbefalede regeringen 
en LockDown! Vi ved, at alle de be-
slutninger, der er truffet, som har 
ført til Corona krisen, er helt igen-
nem politiske, og til og med gjort i 
modstrid med viden og råd fra rege-
ringens egne eksperter.
Jeg forstår, at det er smertefuldt at 
indrømme, at I har været blinde og 
har valgt den forkerte side at sætte 
jeres lid til. Ikke desto mindre er det 
en kendsgerning, at det, I tror på, 
det, som I forsvarer, ikke har nogen 
videnskabelig basis, undtagen medi-
er og myndigheder fortalte det til 
dig mange mange gange. At foregi-
ve det som videnskab. I er blevet 
narret, fordi I ikke vidste meget om 
virus og Corona, og fordi I ikke tjek-
ker jeres kilder. Men det er sådan vi 
alle sammen er opdraget: til at adly-
de, til at have blind tillid og til at for-
svare vores autoriteter (forældrene 
var vores første autoriteter).

POLITIKEN.DK
Venstre kalder Mette Frederiksen i 
samråd for at forklare nedlukning 
efter kritisk artikel
Regeringen misbrugte den sund-
hedsfaglige rådgivning, da den luk-
kede Danmark ned i marts, vurderer 
professor

Kommentarer:

Frank Stamm
Lige præcis !

Kurt Kloborg: Du lyder til at være en 
meget klog kvinde.

Martin Lysdahl: At Venstre vil have 
Statsministeren i samtåd som artik-
len fortæller, det er helt og aldeles 
et udtryk for et politisk spil.
De forsøger bare at høste opbak-
ning hos den del af befolkningen 
som ikke er i stand til at sætte pris 
på at vi ikke er endt som Italien, 
Spanien eller USA

Frank Stamm: Er det Mette & Co’s 
fortjeneste ? Eller er det os danske-
re, der har forstået at tage vores 
forholdsregler ? Det er os, vores 
børn og børnebørn - der skal betale 
regningen !

Martin Lysdahl: Hvis ikke der var 
blevet grebet ind og lavet retnings-
linjer, havde danskerne aldrig, an-



det end et fåtal fornuftige, taget de 
rette forholdsregler.
Regningen havde været noget høje-
re hvis det var endt i kaos.
Og svenskerne ender jo sandsynlig-
vis med en recession i samme stør-
relsesorden, hvis ikke større, selvom 
de har givet mere bevægelsesfrihed.

Frank Stamm: Martin Lysdahl Du 
slynger bare påstande ud - er det 
også din påstand at kun et fåtal 
danskere er fornuftige (givetvis me-
ner du at være fornuftig).

Martin Lysdahl: Frank Stamm - jeg 
er glad for vi ikke tog chancen og fik 
prøvet min påstand af.

Jens Carl Lynbech Andersen: Frank 
Stamm Og du slynger påstande ud. 
Så er vi 50/50.

Allan Schrøder: Det var dog utroligt 
så meget sludder, og udokumente-
rede påstand 

Mathilde Grafström: Hej Allan 
Schrøder Hvis du siger mig hvilke 
påstande du mener er udokumente-
rede, og som du ikke kan finde do-
kumentation for på min facebook 
væg, hører jeg gerne fra dig. Eller 
din kommentar var måske ikke til 
mig i dette tilfælde 
Allan Schrøder: Mathilde - jeg hæf-
ter mig ved din påstand om, at læ-
gers indkomst primært er basseret 
på at ordinere medicin. Hvad er do-
kumentationen for dette? Og hvad 
er sammenhængen med Covid-19? 
Jeg er enig i, at lægemiddelindustri-

en lever af at sælge lægemidler, at 
medierne lever af det, de nu gør. Li-
gesom som du og jeg og andre lever 
af det, vi nu gør. Regeringen har 
truffet nogle politiske afgørelser i 
denne situation. Jeg anerkender, at 
dem kan vi være enige i eller ej. 
Hvordan dokumenterer du, at Sund-
hedsstyrelsens og Statens Serumin-
stituts medarbejder har tjent egne 
interesser i forbindelse med Co-
vid-19?

Thorbjørn Wonder Eriksen: Allan 
Schrøder Det er sådan en påstand 
man kan føre hvis man sammenlig-
ner med et land som USA. Der er 
det langt mere uregulleret og langt 
dårligere stillet for læger. Men læger 
i DK modtager altså ikke samme 
ydelser fra medicinalindustrien. Jeg 
har selv to gode venner der er læ-
ger, den ene overlæge, og den an-
den patolog, og har netop spurgt 
dem hvorhenne sådan en påstand 
overhovedet har gang på jord. Og 
iflg dem, er der intet rigtigt i det.

Trine Langkilde Hansen: Nu er det jo 
ikke de politiske beslutninger der 
blev taget, der har ført til corona-kri-
sen.... krisen var et sygdomsfor-
løb.... og ikke nogle beslutninger der 
blev taget for at lukke Danmark for 
egen vindings skyld. Det ville være 
lidt af en satsning i det hele taget....

Mathilde Grafström: Trine Langkilde 
Hansen tror du ikke politikerne har 
en egen vinding i deres beslutninger 
om nedlukningen? Hvad med fx at 
de fremstår som helte?



Krisen opstod ikke pga corona, den 
almindelige forkølelse kommer 
hvert år, det kommer der normalt 
ikke en krise ud af.

Mikkel Olsen: Mathilde Grafström 
hahahahaha den almindelig forkø-
lelse  åha jeg tror vi 
skal spørger de 150 læger som døde 
i Norditalien, af covid19, hvad de 
mener! Nårh nej, de er døde af din 
almindelig forkølelse. 

Mathilde Grafström: Mikkel Olsen 
Hvor har du det fra, at der er døde 
150 læger i Italien, medierne?? Så er 
det nok min tur til at grine af dig 
hvis du bare blindt tror på alt hvad 
du læser i nyhederne eller på 9gag.
Så vidt jeg ved er der ikke flere døde 
i Italien i år end sidste år. Så vidt jeg 
ved findes der heller ikke nogen do-
kumentation for at nogen rent fak-
tisk er døde AF Corona. Men send 
mig gerne dine kilder og dokumen-
tation for dine påstande her, som 
jeg finder helt hen i vejret. Og med 
dokumentation mener jeg ikke artik-
ler fra medierne, anekdoter og an-
dre historier, men saglig og trovær-
dig dokumentation.
God dag,
Mvh
Mathilde Grafström

Jens Carl Lynbech Andersen: Hvis du 
kun var blind før, skulle du overveje 
at søge læge!
Listen af symptomer passer meget 
godt på en hjernetumor.
“Lammelser og føleforstyrrelser. 
Ændringer i synsevne, fx nedsat el-

ler ændret syn, manglende evne til 
at genkende ting, hallucinationer, 
dobbeltsyn eller blinde pletter.”

Kurt Kloborg Stop ..... Nu ..... 4000 
døde i Sverige taler deres tydelige 
sprog. Vi i Danmark er kun på 570 
personer.... vil du ikke godt stoppe 
med fake News.

Thorbjørn Wonder Eriksen: men ær-
lig talt, hvorfor blive ved med at 
stikke i det her ? Mathilde laver blot 
et nyt opslag, udstiller folk med sin 
ekspert viden, som er hentet fra et 
biased forum. Det er fint at være 
kritisk, men det her tangerer til no-
get helt andet.

Thorbjørn Wonder Eriksen: At dele 
sådan en såkaldt ekspert viden, er 
sindsygt farligt, for det skaber en 
kæmpe skævhed og potentiel farlig-
hed for de der evt følger. Det er 
sammenlignelig med Fie Lauersen 
der reklamerer for sugardating til si-
ne unge følgere. Der vil ALTID være 
nogen der har svært ved at bruge 
egen hjerne.

Jens Carl Lynbech Andersen: Thor-
bjørn Wonder Eriksen 

Mathilde Grafström: Thorbjørn 
Wonder Eriksen Jeg ved ikke hvilket 
forum du taler om i din kommentar. 
Jeg er på sandhedens side, hvilken 
side skulle jeg ellers være på.

Martin Leth: Mathilde Grafström ja 
umiddelbart på konspirationens og 
den frygtskabende side.



Jens Carl Lynbech Andersen: #Fake-
News 
Thorbjørn Wonder Eriksen

Torben Toft: https://www.google.be/
amp/s/www.aljazeera.com/amp/
news/2020/05/brazil-coronavi-
rus-deaths-surpass-20000-record-
daily-toll-200522061916198.html

ALJAZEERA.COM
Brazil coronavirus deaths surpass 
20,000 after record daily toll

Martin Leth: Kære Mathilde
Tak for svar, selvom jeg faktisk bli-
ver trist over selvsamme svar. For 
du kører hen over alt og alle med di-
ne påstande og konspirationer. Og 
blot til info. Det gavner på ingen 
måde din sag.
Det her er egentlig ikke så komplice-
ret. Det kan koges ned til at du er 
antidemokrat, og har er meget 
skævt forhold til autoriteter. For 
selvfølgelig er det nødvendigt, at 
være konstruktivt skeptisk og kritisk 
overfor autoriteter. Det er dog helt 
skudt ved siden af, at påstå at det 
stort set ikke er nødvendigt med 
autoriteter. Den utopi du ønsker at 
bo i, er i virkeligheden ikke særlig 
ønskværdig. Nærmere tværtimod.
Du nægter at lytte. Og er så forhip-
pet på at kun du har sandheden, at 
du glemmer nuancerne. Du påstår 
ligeledes indirekte at vi andre lyver. 
Jeg har for eksempel flere gange 
fremlagt kilder der siger det mod-

satte af dig. Det nægter du pure at 
lytte til. Det er direkte arrogant.
Jeg vil ikke afvise, at du kan have ret 
i visse dele af dine påstande. Men 
jeg kommer meget i tvivl når du vil 
tvinge din påståede sandhed ned 
over mig. Især når du påstår at mine 
kilder og viden er usande og ikke va-
lide. For du har jo skyklapper på. Og 
det er særdeles farligt og ukonstruk-
tivt. Særligt når vi snakker liv og 
død.
Jeg tvivler på at der kommer noget 
konstruktivt svar fra dig, ud af min 
kommentar.
Men for at opsummere:
- Ja der er problemer med demokra-
tiet. Det er bare sådan at demokrati 
er det bedste af flere onder. Som 
jeg i hvert fald ønsker at bo i.
- Ja det er meget sandsynligt at der 
er sket fejl i det her. Og selvfølgelig 
er der sket fejl. Og det der gør din 
påstand om at regeringen bare hyt-
ter deres eget skind til skamme, er 
Mette Frederiksens udtalelser på et 
af de første pressemøder. Her sag-
de hun klart og tydeligt, at ja der vil 
ske fejl. Jeg (Mette Frederiksen red.) 
vil komme til at lave fejl. Vi og I vil 
komme til at lave fejl.

Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth klapsalver her fra.

Tråd nr. 26:  Ridiculous stupid and 
a slab in the face of people who 
lost a friend or a family member 
of Corona



25 maj 
Mathilde Grafström

Uwe Oswld, you wrote this on my 
wall yesterday:
Uwe Oswld: “Sorry to say this, but 
your comment is so ridiculous stu-
pid and a slab in the face of people 
who lost a friend or a family mem-
ber of Corona.”
https://www.facebook.
com/728438816/post-
s/10158435180443817/?d=n
Dear Uwe Oswld,
I understand how it looks, and I am 
well aware of how it looks. But the 
thing is, that this count is made this 
way: You test a sick person and find 
him or her positive for COVID-19.
Then you see if he or she dies. If he 
or she does, this person enter the 
counting.
Unfortunately we know that at least 
99% of these people had terminal 
cancer, heart disease or a similar 
deadly condition before they got 
Corona. When the people dying with 
COVID-19 have autopsy, it is NEVER 
Corona who killed them, but the di-
sease they already had, or an infec-
tion they got at the hospital where 
they where treated, or a reaction to 
the drugs they got or something el-
se, as professor Püschel in Ham-
burg has found out.
You need to understand that the 
way the Corona-dead are counted is 
politically controlled and has no-
thing to do with the number of pe-
ople who are actually dying BY CO-
VID-19.

WHO has mislead the whole world, 
please read about it here:
http://coronawhistleblower.org/les-
son/english/
All the best
Mathilde Grafström

The New York Times 
The front page of The New York Ti-
mes for May 24, 2020

Kommentarer:

Eva Weber: Kære Mathilde. Jeg er 
imponeret over, hvor fint og imøde-
kommende, du svarer på kommen-
tarer 

Martin Leth: Mathilde, det er på in-
gen måde vildledning. For det gør 
det jo ikke mindre frygteligt at de 
døde også har fejlet noget andet. 
Nærmere tværtimod vil jeg sige. For 
du kan jo også spørge dig selv om 
de ville have været døde uden Co-
vid-19? Det er jo langt fra sikkert. 
Med mindre selvfølgelig man lever i 
din boble hvor Covid-19 slet ikke er 
farlig.

Mathilde Grafström: Martin Leth Co-
vid-19 er en almindelig forkølelse. Er 
en almindelig forkølelse farlig Mar-
tin? Ja for de i forvejen syge og me-
get gamle. Men er det nok til at man 
kan kalde den livsfarlig? Brug din 
sunde fornuft please. Er en almin-
delig forkølelse farlig? Altså hvis du 
nu fik en almindelig forkølelse, ville 
du så under normale omstændighe-
der frygte for dit liv? Nej vel? Er du 
sikker på det er mig der lever i en 



løgn-boble, eller det mon dig? Hvor-
dan kan du være så sikker? Jeg ville 
tjekke efter igen. Lad dog vær at ta-
ge mine ord for gode varer, bevares, 
men vær nu kritisk for pokker.
Hvorfor er du kun kristisk overfor 
mine ord og slet ikke overfor hvad 
du læser i medierne og hører fra di-
ne venner og kolleger?

Martin Leth: Mathilde Grafström jeg 
er kritisk. pg jeg er særlig kritisk 
overfor jer der kalder Covid-19 for 
en almindelig forkølelse. For udover 
at det er en arrogant holdning over-
for dem som har været rant, så er 
det også mere nuanceret end du 
gør det til. For det er uomtvisteligt 
at Covid-19 et farlig. Hvor farlig må 
eftertiden vise. Men farlig er den. Ik-
ke nødvendigvis pga. døde men på 
grund af måden den smitter på. Og 
hvor hurtigt den smitter. Det er til-
syneladende ligegyldigt din verden. 
Så enig i at vi skal være kritiske. På 
alle måder og overfor alle. Vi skal 
bare ikke være dumstædige ifht. vo-
res holdninger og viden.

Martin Lysdahl: Mathilde Grafström 
- du har slet ikke forstået den viden 
vi har om covid-19.
Covid-19 er ikke en almindelig for-
kølelse. Almindelige forkølelsesvira 
er af corona-typen, det er sandt. 
Men ikke alle corona-vira giver al-
mindelig forkølelse. Du kan ikke 
ven… See more

Martin Leth: Martin Lysdahl tak. Det 
er nøjagtig det der er sagens kerne.

Martin Lysdahl: Hvis det er svært at 
forstå hvorfor man ikke kan bytte 
rundt på tingene som det passer en, 
så kan man jo kigge lidt på Erasmus 
Montanus.

Mathilde Grafström: Martin Lysdahl 
Hvor har du din viden fra Martin 
Lysdahl?

Martin Leth: Mathilde Grafström jeg 
har den samme viden fra adskillige
sygeplejersker, social- og sundheds-
assistenter og læger. Det er både 
personer jeg kender personligt men 
også personer jeg kun kender peri-
fært.

Mathilde Grafström: Martin Leth 
Hvad mener du med at det er uom-
tvisteligt at den er farlig. Nu må du 
dokumentere hvad du påstår. Vær 
specifik. Hvis du bare tror på hvad 
medierne skriver, kan jeg ikke de-
battere seriøst med dig.

Martin Lysdahl: Mathilde Grafström 
- jeg har adskillige seriøse læger i 
min online-omgangskreds.
Derudover arbejder jeg tæt sam-
men med sundhedsfagligt uddanne-
de hver eneste dag.

Mathilde Grafström: Martin Lysdahl 
Er de eksperter i virus?

Martin Leth: Mathilde Grafström 
hvis ikke du tror på hvad jeg har 
fremlagt er det jo ikke nemt. Jeg har 
min viden fra særdeles faglig kom-
petent sundhedspernale. Herunder 
også radiografer og laboranter.



Thomas Petersen: Mathilde Graf-
ström hvad er din baggrund for at 
være ekspert i virus?

Martin Leth: Mathilde Grafström ja 
nogle af mine kilder er.

Martin Lysdahl: Mathilde Grafström 
- væsentlig mere end dig. Tydeligvis.

Martin Leth: Martin Lysdahl det er 
op ad bakke. For uanset hvad vi 
præsenterer hende for, så er det 
udtryk for usandheder eller noget 
systemet har bundet dem og os på 
ærmet. Altså det hele er en stor 
konspiration i deres hoveder.

Martin Lysdahl: Martin Leth - I 
know. Det er ren trumpisme.

Mathilde Grafström: Jeg har aldrig 
påstået jeg var ekspert. Men jeg lyt-
ter til eksperter.
Like

Mathilde Grafström: Martin Leth 
Hvem er de så? Hvis de er eksperter 
kan du vel sende links.

Mathilde Grafström: Martin Leth 
Næ, jeg beder blot om dokumentati-
on. Er det for meget forlangt? Me-
ner du virkelig jeg blot skal tro på 
hvad du skriver - uden dokumenta-
tion?

Martin Leth: Mathilde Grafström ja 
selvfølgelig. For ellers anklager du 
mig jo for at lyve. Og det endda 
uden at have belæg for det.

Martin Leth: Mathilde Grafström og 
den dokumentation jeg har er at jeg 
har talt med læger, sygeplejersker 
og social- og sundhedsassistenter 
der har arbejdet med Covid-19 pa-
tienter. Så hvis du påståer jeg lyver, 
siger du også de lyver.

Martin Leth: Mathilde Grafström 
nøjagtig som vi andre gør. 
Forskellen er bare at du nægter at 
anerkende andre eksperter end 
dem du stoler på.

Martin Lysdahl: Martin Leth - dem 
som understøtter den forudindtage-
de holdning.

Martin Leth: Martin Lysdahl ja. For-
udindtagethed synes at være en 
dyd.

Martin Lysdahl: Mathilde Grafström, 
du kan jo spørge din fotografkolle-
ga, Jan Grarup, om han synes det 
bare er en forkølelse.

Mathilde Grafström: Martin Leth 
Men så sig mig, hvilke eksperter det 
er du mener jeg skal stole på?

Martin Leth: Mathilde Grafström du 
må gerne stole på hvem du vil. Du 
skal bare ikke bestemme hvem an-
dre stoler på. Og ligefrem påstå at 
de eksperter er i lommen på alle 
mulige og derfor lyver.

Martin Leth: Mathilde Grafström
Her har du lidt af den dokumentati-
on du har efterspurgt. Kilden er en 



jeg kun kender perifært. Derfor har 
jeg undersøgt ham lidt, og fundet 
ham særdeles pålidelig. Beklager at 
opslaget jeg henviser til er ret langt. 
… See more

Lars Holmgren: Du behöver nog 
läsa på mer och från trovärdiga, ve-
tenskapliga och faktabaserade käl-
lor.

Mathilde Grafström: Lars Holmgren 
se mine tidligere opslag. Der er 
masser af hensvisninger til (i mine 
øjne) troværdige kilder.

Lars Holmgren: Mathilde Grafström 
att hävda att det är likvärdigt med 
en förkylning diskvalificerar diskus-
sionen totalt

Mathilde Grafström: Lars Holmgren 
Men det er jo blot en forkølelse det 
kan jeg ikke ændre på. Det er ikke 
min påstand, det er et fakta. Google 
selv lidt og find selv svaret på hvad 
covid-19 er (og tro nu ikke på medi-
erne som følger WHO’s svar selvføl-
gelig, men en uvildige og troværdige 
kilder som fx ikke har økonomisk in-
teresse).

David Bollt: 

Tråd nr. 27:  Medicin industriens 
sammenhæng med Covid-19
Mathilde Grafström is with Allan 
Schrøder.
25 maj
 
 · 

Shared with Public

Allan Schrøder, du skriver: “Mathilde 
- jeg hæfter mig ved din påstand 
om, at lægers indkomst primært er 
basseret på at ordinere medicin. 
Hvad er dokumentationen for det-
te? Og hvad er sammenhængen 
med Covid-19? Jeg er enig i, at læge-
middelindustrien lever af at sælge 
lægemidler, at medierne lever af 
det, de nu gør. Ligesom som du og 
jeg og andre lever af d et, vi nu 
gør. Regeringen har truffet nogle 
politiske afgørelser i denne situati-
on. Jeg anerkender, at dem kan vi 
være enige i eller ej. Hvordan doku-
menterer du, at Sundhedsstyrelsens 
og Statens Seruminstituts medar-
bejder har tjent egne interesser i 
forbindelse med Covid-19?”
Her er mit svar:
Kære Allan
Lægerne uddannes i dag til at dele 
piller ud, i stedet for at lære den 
gamle form for lægebehandling, 
hvor man som menneske hjælper et 
andet menneske til at finde sine in-
dre helbredende kræfter. Kan det 
passe at du ikke ved det?
Statens Serum Institut tjener sine 
egne interesser ved at være POLITI-
SKE i stedet for videnskabelige. Det 
er der da masser og atter masser af 
eksempler på. Skal jeg finde listen 
over urigtigheder fra Statens Serum 
Institut til dig eller  kan du selv finde 
den? Du kan jo starte med at undre 
dig over den afgørende fejl i bereg-
ningen af effekten af nedlukningen 
de har lavet for nyligt, se artikel.



Det samme gælder for Sundheds-
styrelsen. Også her følger man poli-
tiske interesser, i stedet for at base-
re beslutninger og anbefalinger på 
videnskab. Det er der da også man-
ge eksempler på. I gennem Corona 
krisen har Sundhedsstyrelsen såle-
des også trofast bakket op om rege-
ringens beslutninger, selv om de var 
i strid med videnskaben. Det er da 
oplagt at de tjener egne interesser.
Tænk også på hvad der sker med 
cheferne i Sundhedsstyrelsen i det 
øjeblik de ikke er enige med det po-
litiske system – så ryger hovederne. 
Det kan vi også finde eksempler på. 
Ikke sandt? Derfor tjener de ansatte 
deres egne interesser – jobbet – og 
ikke folket, som de ville gøre hvis de 
fulgte videnskaben og ikke politik-
ken.
Hele Sundhedsområdet er totalt 
præget af at være styret økonomisk 
og politisk og ikke ud fra videnska-
ben, som Peter Gøtzsche jo så fint 
har påpeget i sine bøger. Dem ken-
der du vel? Og så ved du vel også, 
som Peter Gøtzsche påpeger igen 
og igen, at der er masser af piller på 
markedet som gør mere skade en 
gavn, især pillerne til psykisk syge, 
som kun er der fordi man POLITISK 
vælger at følge WHOs anbefalinger 
(som baserer sig på industrien data) 
og ikke på de uafhængige forskeres 
analyser.
Jeg har selv været på de piller (anti-
depressiva) og det var forfærdeligt 
og hjalp mig ikke, tvært i mod. Jeg 
fik svære bivirkninger som blackout, 
stød i kroppen, sløvhed, afhængig-
hed, og til sidst suicidal. Så jeg var 

nødt til at vågne op og undersøge 
hvad der foregik, siden jeg kunne få 
så dårlig medicin.
MVH
Mathilde

FINANS.DK
Seruminstituttet lavede fejl i afgø-
rende beregning
Beregning viste større effekt af ned-
lukning, end der var belæg for, skri-
ver Berlingske.

Kommentarer:

Martin Leth: Det er simpelthen vildt 
som du generaliserer Mathilde. Og 
dermed også anklager alt og alle i 
sundhedsvæsenet. Det tænker jeg 
er en utilsigtet men logisk konse-
kvens af din generalisering.
Jeg kender mange læger - også spe-
ciallæger - som ikke bare skriver pil-
ler ud til højre og venstre. Skrives 
der piller ud, er det altid i tæt dialog 
med patienten. Med andre ord. Pa-
tienten har mulighed for at fravælge 
det.
Er alt så bare fryd og gammen? Nej 
selvfølgelig ikke. For der er brodne 
kar i alle brancher og job. Du får det 
bare til at lyde som om, hvis ikke al-
le så flertallet, er brodne kar. Og det 
er altså at tale imod bedre vidende.
Og jeg tænker faktisk at historien 
har vist sig at vi ikke kan nøjes med 
naturen og hokus pokus til at hjæl-
pe syge og svage - omend det da på 
nogen stræk ville være ønskværdigt.
Som historiker kan jeg bekræftige 
dette. Både at naturen har hjulpet 
os mange gange gennem historien. 



Men også at vi ikke kan nøjes med 
at lade naturen hjælpe os.

Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth  Godt skrevet. Det er slet ik-
ke så simpelt.

Rita Pommer: Martin Leth Læs Hen-
rik Isager s bog .:Blinde pletter. Den 
beskriver meget sobert lægestan-
den .Dens kultur og position i det 
danske samfund. Det er en syg kul-
tur der bygger på forældede prin-
cipper.

Martin Leth: Rita Pommer jeg tror 
ganske simpelt ikke I læser hvad jeg 
skriver. Det bliver jeres påstande 
altså ikke mere rigtige af.

Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth Jeg har testet efter, og havde 
de set de links man vedhæfter, ville 
de havde hørt en hyggelig sang, om 
at månen er lavet af ost. 

Martin Leth: Rita Pommer og nej det 
er det kun i jeres forskruede verden 
hvor alt generaliseres. Hvilket brin-
ger mig tilbage til at I tilsyneladende 
ikke læser hvad jeg skriver. For jeg 
skriver intet sted at jeg er uenig i at 
der er kæmpestore problemer. Jeg 
tænker bare ikke at konspirationer 
og generaliseringer gavner noget 
som helst.

Jens Carl Lynbech Andersen: “Den 
gamle form for lægebehandling” = 
patienter dør, fordi man manglede 
viden.
#FakeNews #Sludder

Allan Schrøder: Mathilde jeg har 
kendt og arbejdet sammen med Pe-
ter Gøtsche i 25 år, så jeg kender 
udmærket Peter. Dine holdninger er 
præget af fanatisme, manglende 
indsigt, og du er fakta resistent. Jeg 
synes ikke, at jeg har bemærket, at 
Søren Brostrøm er fyret. Men jeg 
kan se, at du har overset bevidst el-
ler ubevidst, at Søren Brostrøm har 
udtalt på pressemøder, at regerin-
gen havde truffet politiske beslut-
ning, og at Sundhedsstyrelsen ikke 
havde indstillet f.eks. lukningen af 
grænserne.

Jens Carl Lynbech Andersen
Allan Schrøder
Pause GIF

Mathilde Grafström
Allan Schrøder Jeg taler ikke om Sø-
ren Brostrøm. Her er en artikel til 
dig: https://politiken.dk/forbrugog-
liv/sundhedogmotion/art7703620/
Der-var-og-er-intet-reelt-sundheds-
fagligt-belæg-for-at-lukke-hele-lan-
det-ned

POLITIKEN.DK
Tidligere direktør i Sundhedsstyrel-
sen: Der var og er intet reelt sund-



heds--fagligt belæg for at lukke hele 
landet ned
Tidligere direktør i Sundheds--sty-
relsen: Der var og er intet reelt 
sundheds--fagligt belæg for at lukke 
hele landet ned

Thomas Petersen
Mathilde: Men det er jo Søren Bro-
strøm der er direktør for sundheds-
styrelsen. Han har direkte udtalt for 
åben skærm at han han ikke kunne 
stå inde for flere tiltag, men han har 
stadig sit job.
Else Smith blev heller ikke fyret for-
di hun modsagde politikerne. Hun 
blev fyret fordi der var en række sa-
ger der blev håndteret dårligt under 
hendes ledelse:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/
overblik-her-er-sundhedsstyrel-
sens-skandalesager-i-else-smiths-tid

DR.DK
OVERBLIK: Her er Sundhedsstyrel-
sens skandalesager i Else Smiths tid

Jonas Rask:Hej Mathilde.
Jeg kender dig ikke, men jeg har del-
taget på ovennævnte læge-uddan-
nelse i ca. 13 år inkl. min speciallæ-
geuddannelse i almen medicin.
Vi bliver i høj grad skolet i den 
bio-psyko-sociale model hvor vi ser 
på det hele menneske og behandler 
dette med forhåndværende evi-
dens-understøttede behandlingsfor-
mer. Nogle gange er det medicinsk 
behandling, andre gange er det be-
stemt ikke.
Mht CoVid19 er det hele efterhån-
den blevet så politisk at det er svært 

at få øje på rene sundhedsfaglige 
rationaler eller bevæggrunde.
God aften 

Børge Odk: Tror der er mange, der 
ser deres praktiserede læge på sam-
me måde - jeg fucking gør...

Lars Peter Bærendsen: Vejen til hel-
vede er brolagt med letkøbte kon-
klusioner fra mennesker der ikke er 
fagligt funderet, fuldt op med per-
sonlige anekdoter.

Tråd nr. 28: Faktaresistent
Mathilde Grafström is with Allan 
Schrøder.
25 maj

Allan Schrøder, du skriver:
“Mathilde jeg har kendt og arbejdet 
sammen med Peter Gøtsche i 25 år, 
så jeg kender udmærket Peter. Dine 
holdninger er præget af
fanatisme, manglende indsigt, og du 
er fakta resistent. Jeg synes ikke, at 
jeg har bemærket, at Søren Bro-
strøm er fyret. Men jeg kan se, at du 
har overset bevidst eller ubevidst, at 
Søren Brostrøm har udtalt på pres-
semøder, at regeringen havde truf-
fet politiske beslutning, og at Sund-
hedsstyrelsen
ikke havde indstillet f.eks. lukningen 
af grænserne.”
Mit svar:
Kære Allan, hvis du kender Peter 
Gøtzsche så godt, så er det lidt 
mærkeligt at du til at starte med ik-
ke kan stave hans navn 



Og hvilke fakta er det jeg er resi-
stent over for? Det må du da rigtig 
gerne dokumentere, og gør det nu 
faktuelt, altså med reference til vi-
denskab og ikke til noget nonsens 
fra medierne, vil du være så sød?
Jeg ser frem til at møde fakta jeg er 
resistent over for, det ville faktisk 
glæde mig endeligt at få nogle fakta 
serveret fra alle jer kritiske sjæle, 
der har så utrolig travlt med at klo-
ge jer...
Venlig hilsen
MG

Martin Leth: Mathilde, problemet er 
jo at du ikke anerkender anden fak-
ta end din egen. Så uanset hvad vi 
fremlægger af fakta, vil du ikke tage 
det seriøst. Så jo du er faktaresi-
stent i ordets reelle betydning.

Mathilde Grafström: Martin Leth Ja-
men der kommer jo ikke andet end 
lamperøg fra jer. Lad mig få nogle 
facts, så kan vi snakke om det.

Martin Leth: Mathilde Grafström mi-
ne facts er direkte fra læger, syge-
plejersker og social- og sundhedsas-
sistenter. De har alle arbejdet med 
Covid-19 patienter. De har med eg-
ne øjne set hvad denne virus gør 
ved den smittede. 

Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth Helt enig igen.
Jeg har prøver med fakta. Men kun 
udvalgte kommentarer bliver svaret.
Det er ren Trump og dunning kruger 
effect.

Peter Lund: Martin Leth 100% fakta 
resistent. Dumstædighed vinder ik-
ke mange stemmer....men midler-
tidlig opmærksomhed

Martin Leth: Og hvis der er nogen 
der kloger sig, er det da dig. Du 
nægter at lytte til helt valide kilder, 
og påstår at du ved bedre end alle 
andre.

Thomas Appel: Martin, ja, Mathilde 
går Donald Trump i bedende.

Allan Schrøder: Dit tungeste argu-
ment er, at jeg har stavet Peter 
Gøtzsches navn forkert, og du bru-
ger det som bevis for, at jeg ikke 
kender ham 

Jens Carl Lynbech Andersen: Allan 
Schrøder Hun er blank.

Peter Lund: Jens Carl Lynbech An-
dersen Blank, men trods alt kun 100 
%

Malene Steve Laws:Kære kusine. Så 
er det her jeg står af og ikke længe-
re følger dig. Magen til arrogant ig-
norance og opmærksomheds sø-
gende adfærd , skal man lede længe 
efter. Prikken over i’et er, at du er i 
ledtog med Søren Ventegodt som: 
“Den 18. september 2014 fik defini-
tivt frataget sin autorisation som læ-
ge af Sundhedsministeriet, da mini-
steriet finder, at han er til fare for 
andre mennesker på grund af grov 
forsømmelighed udvist ved udøvel-
sen af hvervet som læge”. Det er 
simpelthen for langt ude og jeg sy-



nes du skulle skamme dig i forhold 
til de mennesker der har mistet kæ-
re under forløbet eller selv har ople-
vet sygdommen på egen krop - og 
som muligvis skal kæmpe med 
symptomer/konsekvenser af denne 
resten af livet. Udvis dog lidt re-
spekt!!!

Jens Carl Lynbech Andersen: Malene 
Steve Laws 

Peter Lund: Malene Steve Laws 
Hørt!

Thomas Petersen:  Mathilde Graf-
ström
er det fakta at du har skrevet at ho-
vederne ryger på cheferne i sund-
hedsstyrelsen, når de er uenige 
med det politiske system?

Mathilde Grafström:  Ja, jeg taler om 
den tidligere direktør for sundheds-
styrelsen blev fyret, og jeg mener 
det er fordi hun gik imod regerin-
gen: https://politiken.dk/forbrugog-
liv/sundhedogmotion/art7703620/
Der-var-og-er-intet-reelt-sundheds-
fagligt-bel%C3%A6g-for-at-lukke-he-
le-landet-ned

POLITIKEN.DK
Tidligere direktør i Sundheds--sty-
relsen: Der var og er intet reelt 
sundheds--fagligt belæg for at lukke 
hele landet ned

J Daniel Vidaillet: Come back to your 
artist work and please let these po-
lemic issues

Lauge Brimgiest: Kære Mathilde, det 
du oplever lige nu er hvor vigtigt 
konsensus er for de fleste.
Hvis du vil forstå hvordan det hæn-
ger sammen kan jeg anbefale mo-
derne adfærdsbiologi.
Og denne søde lille teaser, der tyde-
ligt forklarer hvor vanvittige de fle-
ste mennesker er.
https://www.simplypsychology.org/
asch-conformity.html

SIMPLYPSYCHOLOGY.ORG
Asch Conformity Experiment | 
Simply Psychology
Mathilde Grafström
26 maj

Her er lidt dokumentation til det 
næste post jeg laver - Pillerne virker 
ikke!:
https://www.bmj.com/con-
tent/327/7428/0.9
Editor’s Choice… See more

BMJ.COM
The drugs don’t work
Younger readers of the BMJ , of 
whom there are many, will be fami-
liar with the Verve’s song “The drugs 
don’t work.” It’s unclear whether this 
song, which is sung in a distinctly 
druggy manner, is referring to legal 
or illegal drugs or even the drug of 
love. But a spoof piece on the web 
claims th...

Tråd nr. 29: WHOs historie om en 
dødelig pandemi.



Mathilde Grafström is with Morgan 
Latusch and 3 others.
26 maj

Her er fakta om Corona – modbevis 
det hvis I kan!
Kære Morgan Latusch, Jens Carl Lyn-
bech Andersen, Martin Leth, Allan 
Schrøder, Thomas Petersen, Jonas 
Rask, Børge Odk, Lars Peter Bæ-
rendsen
Jeg spørger igen, hvilke fakta er det 
jeg er resistent over for? Jeg beder 
jer dokumentere, faktuelt og med 
reference til videnskab. Jeg plager 
jer om at give mig fakta, og se så 
hvad jeg får (Se tråden nedenfor).
I gør det alt for let for mig at vinde 
en diskussion, når I ikke baserer tin-
gene på fakta men på anekdoter, 
oplevelser og fortolkninger. For det 
er jo lige præcis derfor vi har viden-
skaben: Fordi vi altid bekræfter os 
selv i det vi tror i forvejen, og der-
ved undgår at se sandheden om tin-
gene. Uden at gøre mig alt for klog 
på det er dette vist pointen i hele vi-
denskabsteorien. 
Hvis jeg starter med Jonas Rask som 
skriver: ”Vi bliver i høj grad skolet i 
den bio-psyko-sociale model hvor vi 
ser på det hele menneske og be-
handler dette med forhåndværende 
evidens-understøttede behandlings-
former.”
Aha, Jonas, hvor mange timers psy-
kologi er der på lægestudiet? Hvor 
mange gange hører i om psykens 
betydning for oplevelsen af sygdom-
men? Nok til at I er klar over at hvis 
man er meget bange for noget, så 
opleves det meget værre end hvis 

man ikke er? Hvor mange gange hø-
rer i on Nocebo effekten? Nok til at 
forstå at hvis man er forkølet og 
tror man har Ebola, så får man en 
frygtelig oplevelse af sin lille syg-
dom? Hvor mange gange hører i om 
psykoimmunologi? Nok til at forstå 
at man faktisk kan dø af at være 
bange nok? 
Hele verden er blevet bildt en histo-
rie på ærmet af WHO og myndighe-
derne, der har købt WHOs historie 
om en dødelig pandemi. Og nu kig-
ger alle autoritetstro læger, sygeple-
jersker, plejepersonale osv. på de-
res patienter gennem de briller. 
Samtidig er patienterne selv skræmt 
fra vid og sans af medierne med de-
res fantastiske historier om masse-
død i Italien osv – historier der efter 
statistikken absolut ikke har noget 
på sig, eftersom der ikke er nogen 
overdødelighed i år i Italien. Det er 
et faktum.
Og nu har vi så det magiske teater: 
Alle har købt ind i COVID-19 illusio-
nen, alle spiller deres roller, patien-
terne kæmper tappert med deres 
forfærdelige forkølelse, og lægerne 
og det andet personale står bravt 
ved deres side, lægger dem i respi-
ratorer, fylder dem med medicin og 
risikere derved at give dem infektio-
ner, bivirkninger og det der er vær-
re.  WHO kommer frem til en utrolig 
høj dødelighed – 3,4% - ved at tælle 
alle der dør efter at være testet po-
sitive for Corona som døde AF CO-
VID-19 – fejlen er at forveksle Case 
Fatality Rate med Infection Fatality 
Rate (IFR). Det er et faktum. Regner 
man IFR på den måde at man tager 



dem man VED er døde AF COVID-19 
og dividerer med antallet af smitte-
de får man et forsvindende lille tal, 
langt under 0,01%. Det er et faktum 
(Se en grundig artikel på dansk om 
det her: https://usercontent.one/
wp/coronawhistleblower.org/
wp-content/uploads/2020/05/Artic-
le_danish_05.pdf)
Det er det som 46 Whistleblowers 
har påpeget. WHO er styret af medi-
cinalindustrien, som har en me-
ga-milliard interesse i at Corona skal 
være farlig, så alle skal købe tests, 
medicin, udstyr og vacciner. Det må 
da være klart for enhver efter Svine 
influenza pandemien i 2009, hvor 
WHO tog hele verden ved næsen og 
omfattende korruption i WHO blev 
afsløret. Og det er et faktum. 
Alligevel står alle verdens regerin-
ger, godt hjulpet af 10.000 lobbyi-
ster, klar til at følge WHO igen. Det 
er da for dumt!
Når så de “COVID-19 døde” bliver 
obduceret viser det sig at der slet ik-
ke er nogen som helst der er døde 
af COVID-19. Det er et faktum. Og 
når vi ser på dødsstatistikkerne for 
2020 er der slet ikke nogen overdø-
delig i Danmark, Italien osv. Det er 
Fakta. 
Og så forstår jeg ikke bemærknin-
gen “Den gamle form for lægebe-
handling” = patienter dør, fordi man 
manglede viden. Det virker som om 
I overhovedet ikke kender begrebet 
Number Needed to Treat (NNT), alt-
så antallet af patienter der skal have 
en pille før en af dem bliver hjulpet. 
For de fleste moderne lægemidler 

er NNT=20 (Smith R. The drugs don’t 
work. BMJ 2003;327(7428):0-h.)
Det betyder at kun 1 ud af 20 hjæl-
pes, mens resten bare bliver kroni-
ske patienter, der har glæde af bi-
virkningerne. Jeg kan garantere jer 
at statistikken for den gammeldags 
medicin var bedre, og jeg skal da 
gerne dokumentere det, hvis det er 
den diskussion vi skal tage.
Igen, hvad med at komme med fak-
ta, i stedet for alle de forudfattede 
meninger, der bare ikke har grund i 
virkeligheden?
Kan I da ikke fatte at vi må basere 
vores viden på fakta og ikke på 
anekdoter?
Hvem fanden er det, der er fakta re-
sistent? Det er ikke mig, det kan jeg 
garantere!
Venlig hilsen
Mathilde Grafström

Kommentarer:

Torben Toft: https://jyllands-posten.
dk/indland/ECE12165810/co-
vid19-rammer-haardere-og-varer-la-
engere-end-influenza/

JYLLANDS-POSTEN.DK
Rammer hårdere og varer længere: 
Covid-19 er ikke bare en almindelig 
influenza

Martin Leth: Torben Toft du må jo 
forstå at det kun er den videnskab 
Mathilde kender til der tæller  
Alle vi andres er enten anekdoter el-
ler også er de forskere vi henviser til 
købt og betalt for at sige det de gør.



Torben Toft: Martin Leth det har jeg 
forstået.

Jens Carl Lynbech Andersen: Du me-
ner Mathildes “Videnskab”.

Mathilde Grafström: Jens Carl Lyn-
bech Andersen Næ jeg henviser 
skam til mine kilder konstant Jens. 
Din drillepind.

Martin Leth: Mathilde Grafström det 
gør vi andre også. Du accepterer ba-
re ikke validiteten i vores kilder. I 
din optik er der kun een sandhed - 
alt er sort/hvidt i din verden.

Torben Toft: https://jyllands-posten.
dk/international/ECE12173476/coro-
nakurver-for-danmark-og-vores-na-
bolande-sverige-har-verdens-hoeje-
ste-doedstal-for-dagen/

JYLLANDS-POSTEN.DK
Coronakurver for Danmark og vores 
nabolande - Sverige har verdens hø-
jeste dødstal

Mathilde Grafström: Martin Leth 
Kære Martin. Jeg vender tilbage til 
dig om dette på min side.

Mathilde Grafström: Torben Toft 
Hej Torben. Jeg har svaret på denne 

debat om Sveriges dødstal. Se ven-
ligst min tidligere tråd?

Torben Toft: https://www.lalibre.be/
belgique/societe/sciensano-devoi-
le-de-nouveaux-chif-
fres-le-pic-de-surmortalite-est-sur-
venu-4-semaines-apres-les-premie-
res-mesures-de-confine-
ment-5ec7b487d8ad581c541a5430

LALIBRE.BE
Sciensano dévoile de nouveaux chif-
fres: le pic de surmortalité est sur-
venu 4 semaines après les pre-
mières mesures de confinement

Lars Peter Bærendsen: Man behø-
ver bare at Google det første navn i 
artiklen.
Lægen Wolfgang Wodarg bliver 
nævnt som både ekspert i infekti-
onssygdomme og længere nede i 
teksten er han pludselig specialist i 
lungesygdomme.… 

Flemming Borregaard Olsen: Mathil-
de Grafström - jeg tror du må have 
misforstået, eller jeg har indikeret 
forkert på en af dine opslag, idet jeg 
er ganske enig i dine betragtninger 

Mathilde Grafström: Flemming Bor-
regaard Olsen Beklager Flemming!

Flemming Borregaard Olsen: Mathil-
de Grafström helt ok 

Jens Carl Lynbech Andersen: Citat:
“I gør det alt for let for mig at vinde 
en diskussion, når I ikke baserer tin-



gene på fakta men på anekdoter, 
oplevelser og fortolkninger.”
1: Jeg har ikke set dig vinde noglt, 
andet end folk der fraskriver sig din 
vanvid.
2: Det er dig der fortæller anekdo-
ter, oplevelser og fortolkninger.
3: Beviser fra en der bliver omkalt 
som dr. klam. Nice. Og som bliver 
smidt ud af læge samfundet fordi 
det er tvivlsomme metoder der bru-
ges.
4: Bare fordi det er en lang artikel, 
betyder det ikke at den er korrekt.
5: https://www.medpagetoday.com/
infectiousdisease/covid19/85975

Martin Leth: Hej Mathilde
Jeg prøver lige igen. Omend du jo 
nok mener at min kilde her er utro-
værdig.
https://www.facebook.
com/601458318/post-
s/10158520545453319/?d=n

Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth Der er ingen tankegang bag 
det her “projekt”.
Og der bliver ikke læst noget som 
helst af hvad vi sender af links.

Mathilde Grafström: Jens Carl Lyn-
bech Andersen ikke sandt Jens...

Martin Leth: Og derudover. Så bare 
fordi du ikke tror på mine kilder, bli-
ver det jo ikke til anekdoter. For så 
er vi tilbage ved at du påstår at helt 
almindelige sygeplejersker, laboran-
ter, radiografer, læger, social- og 
sundhedsassistenter lyver. 

Jens Carl Lynbech Andersen: Martin 
Leth Enig. Men hendes så kaldte kil-
der, som flyver frem og tilbage i eks-
pertiser, og er smidt ud af systemet 
som læger. Ja de er jo helt perfekte.

Thomas Thomas: Det er en rød pille, 
nej det er en blå pille. Det er en rød 
pille, nej det er en blå pille. Det er 
en rød pille, nej det er en blå pille. 
Det er en rød pille, nej det er en blå 
pille. Det er en rød pille, nej det er 
en blå pille. Det er en rød pille, nej 
det er en blå pille. Det er en rød pil-
le, nej det er en blå pille. Det er en 
rød pille, nej det er en blå pille.Det 
er en rød pille, nej det er en blå pil-
le.Det er en rød pille, nej det er en 
blå pille.Det er en rød pille, nej det 
er en blå pille. Det er en rød pille, 
nej det er en blå pille. Det er en rød 
pille, nej det er en blå pille. Det er 
en rød pille, nej det er en blå pille.
Det er en rød pille, nej det er en blå 
pille. Det er en rød pille, nej det er 
en blå pille. Det er en rød pille, nej 
det er en blå pille. Det er en rød pil-
le, nej det er en blå pille. Det er en 
rød pille, nej det er en blå pille. Det 
er en rød pille, nej det er en blå pil-
le. Det er en rød pille, nej det er en 
blå pille. Det er en rød pille, nej det 
er en blå pille.

Olivia Nørbæk Senek Hansen: Hej 
Matilde 
Er fan af dine fantastiske flotte bille-
der og foto projekter  Nu er det 
ikke fordi jeg vil diskutere om Co-
vid-19 med dig, men bliver nødt til 
at sige at måden du diskutere på 
virker meget barnlig, og måden du 



udstiller og skriver til folk som ikke 
er enige med dig, er altså ikke okay. 
det virker for mig set som om du er 
besat af at får ret, og som om det 
har taget lidt overhånd. Måske bur-
de du tage en lille pause fra inter-
nettet, før du kommer til at ødelæg-
ge for meget for dig selv 

Thomas Appel: Ja, når man laver et 
karaktermord på sig selv..

Olivia Nørbæk Senek Hansen: Tho-
mas Appel ja præcis

Mathilde Grafström: Olivia Nørbæk 
Senek Hansen Hej Olivia
Nu er det her jo min facebook, så 
jeg syntes jeg har ret til at diskutere 
hvad jeg vil med dem der vil. Så 
hvorfor skulle du ville stoppe mig i 
det? Det her er et super vigtigt em-
ne for mig, og ingen kan rigtigt sige 
hvad jeg burde diskutere med mine 
facebook venner, heller ikke dig.
Forstå mig ret, jeg er da glad for du 
kan lide mit arbejde med kvinder, 
men kan du ikke se respektløshe-
den i din kommentar? Og måske og-
så hvor ukonstruktiv den er for de-
batten om Corona? Du beder mig, 
som jeg læser dine ord, om at holde 
min kæft - og det synes jeg faktisk 
ikke er i orden.
Alle har ret til at være uenig, beva-
res. Jeg tvinger ingen til at være eni-
ge. Men naturen i at diskutere er jo 
at man fremlægger sig egen side af 
sagen, ikke sandt? Hvorfor skulle jeg 
ikke have den ret, og så endda på 
min egen facebook side?

Olivia Nørbæk Senek Hansen: Ma-
thilde Grafström jeg Beder dig ikke 
holde din kæft. Eller prøver at være 
respektløs over for dig. Det kan sag-
tens være at du har ret i nogle af de 
ting du skriver om Covid-19 Who 
knows, men måden du fremlægger 
det på virker arrogant, aggressiv og 
manisk. Du skriver som om du er 
bedrevidende end alle andre, og du 
fornærmer en masse menneske.

Mathilde Grafström: Olivia Nørbæk 
Senek Hansen Og du føler du skal 
forsvare de mennesker som bliver 
fornærmet? Det er altså ok at nogle 
bliver fornærmet, når de hører min 
mening om Corona, og det kan jeg 
godt forstå! Nu har de gået og troet 
på politikere og medier, og endda 
venner og læger i så lang tid - og så 
kommer jeg, den lille enfoldige 
kunstner fra Jylland og påstår noget 
helt andet. Det er da også irriteren-
de for mange, og helt forståeligt at 
nogle reagerer - og det er OK Olivia, 
for det er helt naturligt!
Jeg er ikke enig i at jeg er arrogant, 
manisk og agressiv. Men jeg synes 
faktisk din besked var ret agressiv, 
respektløs og arrogant, når du skri-
ver til mig - på MIN facebook side, at 
jeg nok burde holde en pause fra in-
ternettet.. Eller hvad synes du selv?
Min intention med at dele hvad jeg 
mener er sandt på min fb-side, er 
ikke at træde på nogen som du må-
ske tror, men at debattere hvad der 
foregår ude i samfundet og opfor-
dre alle til at have åbne øjnene 
overfor hvad der egentlig foregår. 
Men der er ingen tvang til at deltage 



i debatten, man kan da bare slukke 
for mine opslag ikke sandt?
Jeg går det, fordi jeg syntes det er 
vigtigt. At du ikke finder det vigtigt, 
er for pokker ikke mit problem - 
men du behøver da ikke stoppe mig 
gør du? Hvis nogle er såret eller for-
nærmet, kan de komme til mig og vi 
kan snakke om det. Og hvis du har 
omsorg for mit ry (jeg kan se du er 
enig i at jeg begår karaktermord), så 
tak for det. Men jeg tror på at det er 
en kunstners lod at være i vælten, 
snakke om svære ting og tage kam-
pen op.
Tak fordi du deltager i snakken,
Dbh
Mathilde

Olivia Nørbæk Senek Hansen: Ma-
thilde Grafström Finder det lidt iro-
nisk at du skriver at jeg ikke tager 
Corona alvorlig. Det dig som påstår 
at det ikke er farlig...Som sagt, må-
ske har du ret i noget af det du skri-
ver, problemet er bare at dit bud-
skab bliver ikke engang hørt, eller 
taget seriøst pga den måde du 
fremlægger det på. Men ja du har 
ret, det er din Facebook profil og du 
har ret til at skrive hvad du vil på 
den.
Kan du have en god dag 

Mathilde Grafström: Olivia Nørbæk 
Senek Hansen Nej jeg siger ikke du 
ikke tager Corona alvorligt. Men jeg 
går ud fra du ikke mener denne de-
bat er vigtig for dig, siden du prøver 
at lukke den ned, ved at sige jeg 
burde stoppe (tage en pause fra in-
ternettet).

Du kan da ikke vide hvem af de tu-
sindvis af følgere jeg har, der tager 
debatten seriøst kan du?
Du bliver bare ved med at prøve at 
fornærme mig, med dine ord som 
“dit budskab bliver ikke engang 
hørt” og samtidigt synes du at JEG er 
den der fornærmer folk.
Husk du har 4 fingre der peger på 
dig selv, når du peger på mig. Du er 
den der fornærmer og er agressiv, 
ikke mig.
Men det betyder ikke du ikke er vel-
kommen til at skrive på min side. 
Jeg bliver bare nødt til at spejle dig 
lidt her, for du har dobbelt standar-
der kørende...

Olivia Nørbæk Senek Hansen: Ma-
thilde Grafström Jeg er ked af hvis 
jeg fornærmer dig, men jeg syntes 
bare at det virker som en meget 
narcissistic tilgang du har til det. 
Helt ærlig, du er altså ikke den ene-
ste “Critical Thinker” derude som er 
optaget af den her debat, og du 
kommer ikke med din egne åbenba-
ringer om Covid-19. Tror du at du er 
bedre Informeret end alle os andre? 
Eller lægerne og forskererne?

Thomas Petersen: Mathilde Graf-
ström her er hvad du har skrevet. 
Efterfølgende har jeg og andre skre-
vet at Søren Brostrøm ikke er blevet 
fyret. Du henviser efterfølgende til 
Else Smith, som ganske rigtigt er 
blevet fyret, men fordi hun var an-
svarlig for en styrelse der ikke hav-
de styr på tingene. https://www.dr.
dk/nyheder/indland/over-



blik-her-er-sundhedsstyrel-
sens-skandalesager-i-else-smiths-tid
Hvad er det du ydeligere ønsker at 
jeg skal dokumentere? Det er jo dig 
der kommer med udokumenterede 
påstande

Lars Peter Bærendsen: Jeg savner 
virkelig at vide, hvad Milena Pen-
kova syn’s om COVID-19....
Eller Snubbi!

Thorbjørn Wonder Eriksen:  Det er 
blevet et spørgsmål om at modbevi-
se igennem bøger og links. I 2020 
kan du lave det der kaldes bekræf-
telsesbias som gør, at alt du synes 
taler til dig og din overbevisning, er 
tilgængeligt. Det handler ganske en-
kelt om mængden af information på 
internettet. Parolen med,; har du 
læst bogen, er til dels eller helt ud-
faset, for du kan altid finde nogen 
der bakker din holdning op.
At man overhovedet bruger tid på 
at slås om :” kan du modbevise mig” 
er blevet et latterligt og søgt argu-
ment. Denne krise symbolisere en 
enorm grad af uvished og rysten på 
hånden, men derfor behøver man 
ikke lave en os og dem. Det er så-
dan “stram kurs” opererer, (vil du 
gerne sammenlignes med dem Ma-
thilde ? )Kan man ikke smide de før-
ste ti argumenter på bordet, er man 
dum og uvidende.
Det der foregår her, kan sammenlig-
nes med de ekstremistiske politiske 
forhold vi ser i vores samfund. Det 
handler om polarisering og latterlig-
gørelse, og det er ikke hverken kønt 

eller gør det mere rigtigt. Der er 
mange ubesvarede faktorer som 
kræver data og forsøg. Der er ingen 
der har svaret på en dyt. Til gen-
gæld er der rigtig meget arrogance . 

Martin Leth: Thorbjørn Wonder Erik-
sen tusind tak for den kommentar. 
Uanfægtet at du måske at mener at 
jeg har været arrogant i denne de-
bat, er jeg meget enig med dig.

Thorbjørn Wonder Eriksen: og ifht 
at tale ned til, så gælder det os alle, 
og ikke bare Mathilde. Det er blevet 
et skørt sted at følge med. Skal vi ik-
ke lige finde tilbage på sporet og få 
en dialog fremfor latterliggørelse !

Martin Leth: Thorbjørn Wonder Erik-
sen enig. Jeg kan for mit vedkom-
mende sige at jeg holder min sti ren 
ifht. debat tonen. Hvad andre gør 
har jeg jo svært ved at styre.

Thorbjørn Wonder Eriksen: Martin 
Leth jeg syntes at alle der har delta-
get, deltager i en forsvar/angrebs-
position og ja, det bliver dybt nedla-
dende. Men om det er fordi man 
føler sig provokeret eller at man fø-
ler at man taler for døve øren, 
handler jo netop lige så meget om 
at Mathilde ikke er enig. Hun har sin 
overbevisning og den holder hun li-
ge så stædig fast på, som de der kal-
der hende tosset. Det her er ikke 
konstruktivt, tværtimod. Jeg har tid-
ligere skrevet at netop på baggrund 
af at jeg følger Mathilde, både fordi 
jeg kender hende, men også fordi 
jeg holder af hendes billeder, så er 



det ekstra svært at følge fordi jeg er 
dybt uenig i indgangsvinklen, og jeg 
er dybt forarget over den ekspone-
ring de der stiller spørgsmålstegn 
får ( læs udskamning i et opslag), 
men omvendt begynder folk at kal-
de hende tosset. Retorisk set er det 
her en deroute som ingen kommer 
glade ud af. Og det er rigtig synd, 
for udgangspunktet om hvorvidt co-
vid19 kontra farlighed jo er dybt ak-
tuelt. Problemet opstår når der hen-
vises til obskure og mildest talt 
søgte fæller. Vi SKAL være kritiske til 
vores regering og de der laver love. 
Vi skal ikke følge blindt, men stadig 
finde en mellemting hvor fornuften 
og videnskaben stadig får plads.

Martin Leth: Thorbjørn Wonder Erik-
sen helt enig. Og min pointe er også 
blot at jeg ikke kalder nogen tosset. 
Jeg sætter netop en ære i at tale til 
andre som jeg ønsker de taler til 
mig. At det så ikke altid sker, er jo så 
mest ærgerligt for de der ikke gør

Jens Carl Lynbech Andersen: Jeg er 
enig gutter. Og beklager min tone er 
lidt lodden til tider.
Men helt ærligt har jeg lidt givet op, 
at bevise noget. For det bliver ikke 
læst.
Så der kommer også lidt drilleri 
med.

Thorbjørn Wonder Eriksen: Jens Carl 
Lynbech Andersen men det er præ-
cis min pointe. Hverken vi eller Ma-
thilde har en kæft at skulle kloge os 
på, udover foreløbige og antagelses-
mæssige forventede studier lavet af 

de vi vælger at støtte. Det er kun 
fremtidige og langvarige kliniske 
studier og indsamlet data der vil 
kunne vise hvad der er op og med. 
At udskamme hinanden hjælper IN-
GEN!

Jens Carl Lynbech Andersen: Thor-
bjørn Wonder Eriksen enig. Sandhe-
den er at der stadig er for mange 
ubekendte, til at der kan leveres an-
den end rå tal.
Som i sig selv kan manipuleres.

Thorbjørn Wonder Eriksen: Jens Carl 
Lynbech Andersen ja , alt kan jo ma-
nipuleres . Statistikker er noget af 
det nemmeste at manipulere, spørg 
bare en ingeniør eller mennesker i 
rockwoolfonden.

Mathilde Grafström: Jens Carl Lyn-
bech Andersen Alt bliver læst, så 
modbevis du bare løs. Mem du 
kommer jo ikke med noget.

Thorbjørn Wonder Eriksen: Mathilde 
Grafström Men hvad er det for nog-
le beviser du søger, Mathilde ? Du 
refererer selv til bøger og tekster 
som er så biased at det halve kunne 
være nok. hvorfor indgår du ikke i 
en dialog i stedet for at holde gry-
den i kog ? Du er klog nok til at for-
stå at du, som ikke er medicinsk ud-
dannet, er nødsaget til at skulle 
læne sig op af artikler som er 
mindst lige så søgte som dem du 
her beder fremlagt. Mig bekendt 
kan hverken du, eller de du forven-
ter der argumenterer, fremlægge 



noget valid forskningsprojekt, det 
skulle da lige være antagelser og 
tro. Det her er ikke religion, så lad 
være med at behandle det derefter. 
Det er ved at blive et filosofisk pro-
jekt - hvilket reelt kunne give me-
ning, men at tro at du eller andre, 
der ikke arbejder i projekterne, vil 
kunne afkræve seriøse svar, er sim-
pelthen latterligt. Det er til grin og 
det er umodent.

Thorbjørn Wonder Eriksen: Jens Carl 
Lynbech Andersen Men når du kan 
læse at Mathilde ikke læser det som 
drilleri, hvorfor så gøre det ? Det gi-
ver ingen mening og tjener intet for-
mål, udover at provokere. Det er 
dybt seriøst.
Jeg har en kone med uhelbredelig 
kræft - jeg har sgu ikke lyst til at det 
her bliver noget vi driller lidt med, 
eller stikker lidt til hinanden med. 
Hun risikere sgu ikke at komme ud 
på den anden side - også selvom 
det i følge Mathilde bare er en lille 
influenza. Det er til at blive sindsyg 
af at følge med i, for det stikker sim-
pelthen så meget af - og sammen-
holdt hvad der kommer ud, så er IN-
GEN af de deltagende, uddannede 
eller bare på nogen som helst må-
de, kyndige til at læne sig op ad an-
det de der rent faktuelt VED hvad de 
taler om. Og deres ord, bør ikke væ-
re vores deroute, for ærligt - vi ken-
der ikke svaret før end der er lavet 
mange studier og forsøg. Data skal 
indsamles og vurderes.
I udråber sgu da heller ikke en vin-
der i et Marathonløb, fem km inde i 
løbet, vel ?

Jens Carl Lynbech Andersen: Thor-
bjørn Wonder Eriksen Der er skam 
også fakta i nogle af mine opslag. 
Men det bliver aldrig taget stilling til.

Lars Peter Bærendsen: Det lugter 
lidt af Bertrand Russell’s guddom-
melige thepotte...

Martin Leth: Thorbjørn Wonder Erik-
sen jeg vil til enhver tid påberåbe 
mig retten til at svare når jeg bliver 
skrevet eller talt til. Desværre er fra-
været af dialog og debat meget stort 
fra Mathildes side. Der bliver langet 
en masse påstande, insinuationer 
og anklager ud, uden at svarene på 
disse bliver taget ad notam eller se-
riøst. Det retfærdiggør på ingen må-
de at Mathilde bliver svinet til, men 
det gavner heller ikke noget ifht. de-
batten.

Thorbjørn Wonder Eriksen: Lars Pe-
ter Bærendsen ja det bliver nemt til 
filosofisk grundlære

Thorbjørn Wonder Eriksen: Martin 
Leth enig, og det er Mathildes meto-
de . Det kan godt være den ikke er 
særlig inkluderende, men det er 
netop min pointe når jeg sammen-
ligner det med retorikken der ses på 
den ekstreme højrefløj. Men Det ses 
også på venstrefløjen og gør det 
svært at mødes. Og det er måske 
problemet lige nu. Dialogen er en-
vejs og stilheden opfattes som en 
provokation. Og derved opnåes po-
larisering, som desværre er et værk-
tøj nogle tror reelt flytter noget.



Martin Leth: Thorbjørn Wonder Erik-
sen gode pointer. Og sender forøv-
rigt lige dig og konen en kæmpe vir-
tuel krammer og de bedste tanker.

Thorbjørn Wonder Eriksen: Martin 
Leth tak Martin, det er pænt gjort 

Tråd nr. 30: Fornuft eller galskab. 
Om internettrolde.

Mathilde Grafström

28 maj 2020
Fornuft eller galskab?
Kære venner,
Min facebook side har udviklet sig til 
et debatforum om Corona, og det er 
fint for mig! I denne situation behø-
ver vi fornuft. Og vi behøver jordfor-
bindelse. Og fornemmelse af tinge-
ne.
Som alle med interesse for filosofi 
må vide, så kan man ikke argumen-
tere sig frem til sandheden. I sidste 
ende behøver vi fornuft og jordfor-
bindelse og en god fornemmelse for 
hvad der er sandt. Og det har jeg.
Måske er det på tide at jeg deler 
nogle af de kommentarer folk sen-
der mig, så I kan se hvad jeg mener 
med at der er en del, der ikke kom-
mer fra fornuft.
Herunder er Jørgen Storms kom-
mentarer til mig, og spørgsmålet 
der i denne tid plager mig er om jeg 
skal give opmærksomhed til al den-
ne galskab. Eller om jeg måske skal 

blokere de mennesker, der insiste-
rer på at komme fra ufornuft.
Har du en mening om det? Så vil jeg 
meget gerne høre den!
Prøv nu lige at se hvad Jørgen Storm 
her skriver til mig, så forstår du nok 
hvad jeg mener:
Jørgen Storm:
”Elsker din slags kulørte ammestue- 
pølse- og kællingesnak, mere af det. 
PS: Det er naturligvis IKKE tænkende 
menneskers opgave, at såkaldt “be-
vise” noget som helst ift. forudsæt-
ningsløse tåbers religiøse bavl og 
mytebyttende forudsætningsløse 
youtube-nonsens. Men kan heller 
ikke såkaldt “bevise” for en rabbi-
ner, at omskæring bare en en sinke-
tradition udløst af retarderet over-
tro på nonsens. Du er sikkert en rar 
tøs, men du  aner ikke, hvad du kæf-
ter tomhjernet, uvidende, sekterisk 
og konspirationssinkeagtigt op om. 
Med andre ord, du er så tåbelig, at 
du ikke engang selv ved, at du ikke 
kan tænke. Hermed placerer du dig 
trygt i de 90%+ af menneskeheden, 
der er rene idioter. Alt det bedste og 
mine bedste ønsker til dig for en 
østrogen, kedsomhedsfordrivende 
og mytefyldt fremtid.
Sorry, jeg ser du er en såkaldt 
“kunstfotograf”............

LOl, du aner heller ikke her, hvad du 
pludrer tanketomt om søde venin-
de. Der er jo ikke ytringsfrihed, 
hverken på FB eller i DK, så frie 
mennesker får fængsel begge ste-
der. Har du altid være et enfoldigt 



og let manipuleret uvidende vrøvle-
hoved? 
Men når jeg kan skal jeg nok under-
vise på din egen væg, der er jo rige-
ligt af lav-IQ vrangforestillinger at 
tage fat på, men faktisk burde du 
være taknemlig for, at jeg ikke afslø-
rer dig som endnu et uvidendefjols 
og ikke ydmyger dig, på din egen si-
de. 
Den liderlige svindler og psykopat 
med kusse-massagen er du endda 
også blevet narret af. Jeg vurderer 
din IQ til at være i omegnen af 85, 
og så er jeg endda flink. Hold dig til 
knipserierne, flet næbbet og lad folk 
tro du bare er endnu en uvidende 
let manipulerbar mytebyttende irrti-
oenl og uvidende østrogen tosse.I 
stedet for at lade munden løbe og 
afsløre en enhver tvivl om din totale 
tåbelughed, der trods alt måtte ha-
ve eksisteret, som værende 100% 
ubegrundet.
LOL, sikke en gang ammestue- pøl-
se- og kællingesnak, der stadigvæk 
ikke kan skjule, at du er et værre lille 
enfodligt og uvidende vrøvlehoved. 
Du må være den eneste på FB, der 
ikke aner, hvem jeg er. Jeg var for 
optimistik og flink ved dig, da jeg 
sidst underviste dig. Vi taler nok 
nærmere IQ 75 morlille. PS: Findes 
der fupnumre og nonsens, som du 
IKKE er blevet narret til at hvine in-
fantilt af fryd over?”
Kh
Mathilde Grafström

Yancy Scot Strickland: Block them. 
Don’t feed the trolls. This person 

has no interested in reasonable de-
bate, much less facts.

Emma Haug: Jeg er slet ikke enig i at 
corona er en stor konspiration fra 
regeringen. Havde corona “bare” 
været en influenza ville der ikke væ-
ret sat så drastiske tiltag til værks. 
Men, af den grund kan man godt ar-
gumentere på en saglig og ordentlig 
måde. Begge sider af debatten bæ-
rer efterhånden præg af personan-
greb og generelt usaglig argumenta-
tion der er baseret på følelser 
istedenfor fakta. Det er ingen af os 
tjent med...

Thomas Thomas: https://www.bt.dk/
samfund/corona-doede-var-multisy-
ge-det-svarer-til-en-influenza-epide-
mi?fbclid=IwAR1jYc4ynmJtMzY5C-
pZtFQjKRvPQ7bWxCnLSbrhujfl-
cXxVUmoeoujAL5i0

BT.DK
Corona-døde var multisyge: ‘Det 
svarer til en influenza-epidemi’
Corona-døde var multisyge: ‘Det 
svarer til en influenza-epidemi’

Frank Stamm: Blok dem - de er kun 
støj !

Morgan Latusch: Synes faktisk du 
gør det godt elsker din antiautoritæ-
re stil ikke noget med at lægge fing-
rene i mellem Herfra

Thomas Thomas: Hvis folk bare svi-
ner giver dialog NUL mening. Jeg vil-
le nok slette den slags opslag og 



hvis folk ikke ændrer kurs, så bloke-
re.
Censur? På en måde, men vores FB 
side er jo ikke offentlige medier og 
vi kan godt opstille spilleregler.

Hans Gusson: Its nice that you share 
what you experience when you are 
using your right to speak. Critical 
thinking should be on everybodies 
mind especially now when anyone 
can speak trough social media. But 
there is a big difference between ar-
gumenting for something and writ-
ing bad things about someone. That 
is never OK, no matter what you 
think about the arguments. Your 
brave when you share what experi-
ence and stand up for what you be-
live in. 

Gitte Brix: Jeg har blokeret 2 fra min 
profil idag. Magtede ikke at bruge 
mere energi på dem. De kræver be-
viser fra MSM hvilket er temmelig 
svært at finde, siden MSM er den 
fjerde statsmagt...
Når jeg sender dem links svarer de 
tilbage i løbet af få minutter og kræ-
ver flere beviser, selvom det sendte 
vil tage mindst en time at tygge sig 
igennem...
Dont feed the trolls. Where focus 
goes - the energy flows....
Brug energien hvor den batter og 
tages imod. Overvej om de virkelig 
ønsker at blive oplyste....
Der er nogle danskere som kommer 
til at vågne op til alvorlige “hang 
overs” en dag, forhåbentlig i nær 
fremtid  

Frank Stamm: Dem har jeg også set 
mange af, af begge køn - ud med 
dem - og videre ! 

Mathilde Grafström: Tusind tak Git-
te. Jeg vil tage dine råd til overvejel-
se  Knus.

Lauge Brimgiest: De vågner aldrig. 
Se hvordan man behandler nazi-
tyskland idag.
Den normale forestilling om det 
idag er at det altsammen skyldtes 
en ond diktator.

Lauge Brimgiest:  Folk der udfører 
personangreb ryger lige lukt i bloke-
ringsmekanismen.
Men tak for at udstille det i al sin ve-
derstyggelighed.

Lauge Brimgiest: Hov!, han er sgu 
da professionel troll 

Mathilde Grafström: Lauge Brim-
giest Hvad er det

Lauge Brimgiest: https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Internet_troll

EN.WIKIPEDIA.ORG
Internet troll - Wikipedia

Mathilde Grafström: Jørgen Storm 
skriver endnu en omgang poetisk 



tilsvining, når jeg spørger hvem han 
er... Jeg undrer mig, hvad er det 
her? 
“Jørgen Storm skriver: Det kan kun 
blive til ganske få ord, da du er for 
mentalt doven til at lave din egen 
research, og fordi jeg har travl med 
at hjælpe med en afsluttende opga-
ve til universitetet, så der kan kom-
me flere ud i dit/jeres fordummede 
vrøvleunivers, der har begreb om 
evidensbaseret naturvidenskab 
fremfor intellektuelt uhæderligt for-
virret mytekolportering. Så Ja, UN-
DERVISTE dig.
INGEN selv nok så vanvittig tosse, 
heller ikke et forvirret uvidende pi-
gebarn som dig, bør lades tilbage, 
trods de store menneskelige om-
kostninger ved at pine sig gennem 
komplet hjernedødt nonsens, vrøvl, 
sludder, pladder og mytefuldt bavl, 
som f.eks. dine håbløse og idiotiske 
skriblerier. Jeg er som bekendt blot 
en ydmyg og generøs, mild og mun-
ter viis hyrde, der vederlagsfrit spre-
der min nådes lys, hvor der tidligere 
herskede mytefyldt og uvidenheds-
baseret østrogent bla. bla. mørke. I 
dit tilfælde bælgmørke. Retfærdigvis 
skal det siges, at det komplet evne-
svage lav-IQ sammensværgelses- 
youtube- dameblads- og internets-
ludder, som du diverterer 
veninderne med - M/K - ikke er vær-
re end det nonsens, som millioner 
af andre irrationelle og uvidende 
skabninger på samfundets intellek-
tuelle bund rabler af sig i deres re-
spektive faktaresistente ekkokamre, 
- om nu det er tykke damer, der 
blævrende af fryd pludrer ugens 

nye vrøvlekurleg, overtroiske tosser, 
der aflirer udenadslærte Allahu Bøs-
sebar- og Jesus- skydaddyremser el-
ler totale ignoranter, som tåber sig 
med idiotiske løgnehistorier, sinke-
agtige anti-vaccere, fangirls af den 
forudsætningsløse og dårligt bega-
vede løgner, svindler, narcissist og 
flommede stjernepsykopat i det hvi-
de hus, osv. De tænkendes kamp for 
at bringe tåber i kontakt med den 
virkelighed, som de intenst hader, 
har stået på til alle tider, og vi, der 
kan tænke, må acceptere, at det er 
en kamp, der aldrig ender, fordi nye 
tåbeligheder hele tiden afløser de 
gamle hos det alt- og konfektæden-
de sinkepublikum. Det eneste nye 
er KUN hastigheden, hvormed vrøvl, 
nonsens og mytefyldt bavl udskides 
til idiotsegmentet via tåbenettet, og 
så at idioter – i modsætning til tidli-
gere - i langt højere grad er begyndt 
at bilde sig ind, at de ikke er idioter.”
Denne fyr er et mysterie for mig. 
Hvad foregår der her?
Han fortsætter:
“Du er jo selv gal og genial, undta-
gen genial!
PS: Jeg vil foretrække en proff. læ-
rer/elev-relation, det du føler er ren 
biologi og ikke noget du skal skam-
me dig over. Jeg er vant til, at kvin-
der får spontan ægløsning i mit 
nærvær.”

Frank Stamm: Han lyder komplet tå-
belig - og kritiserer bare for at “spille 
for galleriet” - glem ham - han lyder 
som spild af tid. Bare hold fanen 
højt og kæmp for dine synspunkter 

.



Lauge Brimgiest: “ Jeg er som be-
kendt blot en ydmyg og generøs, 
mild og munter viis hyrde, der ve-
derlagsfrit spreder min nådes lys, 
hvor der tidligere herskede myte-
fyldt og uvidenhedsbaseret østro-
gent bla. bla. mørke. I dit tilfælde 
bælgmørke.”
Det er da ret tydeligt at han er den 
geneopstandne Kristus.

Lauge Brimgiest: Hvorfor spørger 
du ham ikke hvor hans tempel lig-
ger så man kan komme og tilbede 
hans nådige lys?

Mathilde Grafström: Lauge Brim-
giest Han svarer ikke rigtigt på 
spørgsmål Lauge. 

Lauge Brimgiest: En af de mere far-
verige konsensus prædikanter om 
man så må sige.

Børge Odk: Lauge Brimgiest Han var 
ikke hyrde, han var tømrer.. Og blev 
så fisker...

Peter C. Christensen: 

Søren Ventegodt: Blok ham nu Ma-
thilde Grafström det er da spild af 
tid...

Tråd nr. 30: Svar til Olivia som sy-
nes jeg skal tage en pause fra in-
ternettet
Mathilde Grafström is with Olivia 
Nørbæk Senek Hansen.
28 maj

Kære Olivia. Du skriver følgende til 
mig:
Olivia Nørbæk Senek Hansen: Ma-
thilde Grafström Jeg er ked af hvis 
jeg fornærmer dig, men jeg syntes 
bare at det virker som en meget 
narcissistic   tilgang du har til det. 
Helt ærlig, du er altså ikke den ene-
ste “Critical Thinker” derude som er 
optaget af den her debat, og du 
kommer ikke med din egne 
åbenbaringer  om Covid-19. Tror du 
at du er bedre Informeret end alle 
os andre? Eller lægerne og forske-
rerne?
Mit svar til dig:
Jeg tror såmænd ikke at jeg er bedre 
informeret, jeg er bare mere nede 
på jorden. Husk at jeg kommer fra 
Jylland. Der er vi ikke så lette at nar-
re.
Om jeg er klogere end lægerne og 
forskerne? Der er jo to grupper: De 
forskere der ikke hører under WHO 
og dem er tro mod WHO.
Disse to grupper er jo helt og fuld-
stændigt uenige om hvor farlig 
Corona COVID-19 er. De  uafhængi-
ge forskere (Link til coronawhistle-
blower.org) mener jo slet ikke at 
COVID-19 er farlig, og WHO-under-
såtterne mener at COVID-19 er dø-
delig – mange hundrede gange me-
re farlig.
Jeg tror på de uafhængige forskere 
for det de siger, giver god mening 
for mig. Jeg tror ikke på WHO og 
dem der følger WHO, for det de si-
ger er buldersort nonsens fra ende 
til anden.



Det er min oplevelse.
Knus fra
Mathilde Grafström

CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
Corona Whistle-Blower – Scientific 
information about Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
dent experts; the most important 
finding is that the mortality rate is 
0.01%, and not 3.4% as the World 
Health Organization (WHO) says.
We want to acknowledge the follow-
ing 46 doctors and experts who du-
ring the 2019-2020 pandemic publi-
cly have expressed, that they find 
the Corona COVID-19 mortality rate 
to be very low, around 0.01%, and 
much lower than the WHO’s (World 
Health Organization) claimed mor-
tality rate of 3.4%: 

Morgan Latusch: Synes ikke du er 
narcissistisk i din tilgang,håber at 
Olivia har ægte empati,medfølelse 
og skyldfølelse med/og for de 
hundredtusinder af mennesker der 
er blevet hårdt ramt at ned luknin-
gen og ikke kun har det for de gam-
le dødende af /med denne virus.
mange af disse “sidste dages” helli-
ge minder om Altruistiske narcissi-
ster

Olivia Nørbæk Senek Hansen: Mor-
gan Latusch selfølgelig har jeg det 
dårligt over for alle de mennesker 
som er i økonomiske krise på grund 
af lukningen, men forstår ikke hvor-
for du skriver at du håber at jeg har 
skyldfølelse over for det. det er 

altså ikke kun syge og gamle som 
dør af denne virus.

Tråd nr. 31: Jeg følger mine 
fb-venners råd om at blokere 
trolls.
29 maj 
Mathilde Grafström is feeling 
thoughtful.

Kære Venner
Tusind tak for alle rådene i mit op-
slag om “Fornuft eller galskab”, som 
jeg tænker at følge. I peger stort set 
alle sammen på det samme: Bloker 
dem!
I lang tid har jeg været rummelig sy-
nes jeg, men den gode dialog bliver 
for ofte ødelagt af nogle tosser, der 
kun er ude på at drille. De forstyrrer 
for meget og det er håbløst at dis-
kutere med dem. Og jeg har lært 
mig et nyt begreb: Internet trolde! 
Hvor sjovt. Tak for det:-)
Jeg er bare rigtig ked af at måtte 
blokere nogen, for det går imod 
hvad jeg tror på, der burde være 
plads til alle.
Men det er stadigvæk “mit hus” og 
jeg har brug for at dem der besøger 
mig, fører dialog med en respekt-
fuld tone. Hvis det ikke er muligt, ja 
så må det jo stoppe.
Jeg glæder mig til at fortsætte dialo-
gen om Corona, og forhåbentlig 
mange andre nødvendige emner på 
min side. Så hold jer ikke tilbage 
med at debattere.
Kh
Mathilde 



Thomas Thomas: Bare spring ud i 
det :

Hans Gusson: Totally agree with 
you, its importent to keep the dialog 
going and its very easy just to block 
“trolls”. You face them and keep the 
dialog going. That is more deman-
ding, but its importent to speak for 
what you belive in. Blocking is an 
easy way out but… 

J Daniel Vidaillet: Sorry for that, I 
know you always express what you 
think honestly but many people in 
this world don’t respect that. Take 
care dear Mathilde.

Anemone Elisa Kiethon: Du inspire-
rer med din måde at takle situatio-
nen på. Tak Mathilde

Mathilde Grafström: Hvor dejligt at 
det kan bruges. Jeg lærer og inspire-
res også af denne dialog.

Tråd nr. 32: ikke kun syge og gam-
le som dør af denne virus
Mathilde Grafström is with Olivia 
Nørbæk Senek Hansen.
29 maj 

Kære Olivia, tak for din kommentar i 
min seneste tråd.
Du skriver:
Olivia Nørbæk Senek Hansen, til 
Morgan Latusch:
selfølgelig har jeg det dårligt over 
for alle de mennesker som er i øko-
nomiske krise på grund af luknin-

gen, men forstår ikke hvorfor du 
skriver at du håber at jeg har skyld-
følelse over for det. det er altså 
ikke kun syge og gamle som dør af 
denne virus.
Jeg vil gerne svare dig på denne 
kommentar, så kommer det:
Der er da ikke nogen der er død AF 
denne virus, det findes der ikke nog-
le kendte eksempler på!
Der er mange der er døde MED den-
ne virus.
Som statistikken viser har de altid (i 
99% af tilfældene eller mere) en god 
grund til at de døde. Det er jo det 
professorerne der obducerer dem 
der er døde med COVID-19 fortæller 
os.
Så hvis du kender nogen der er død 
AF COVID-19 vil jeg rigtig gerne høre 
om det. For det findes ikke. Mig be-
kendt.
Jeg må altså anbefale dig at læse kri-
tikken af WHO og af de WHO-tilknyt-
tede læger og forskere (som pga af 
regeringens holdning desværre og-
så inkludere end stor del af det of-
fentlige Danmark), du kan jo starte 
med den store artikel www.corona-
whistleblower.org.
Derfra kan du følge links til masser 
af materiale. Når du har været det 
igennem, så kom tilbage til mig og 
lad os snakke om det igen. Så tror 
jeg nemlig at du vil have skiftet me-
ning også…
Knus
Mathilde. 

Olivia Nørbæk Senek Hansen: Jeg 
skal nok læse det. Tak 



Tråd nr. 33: Frygtelig “læge” histo-
rie
Mathilde Grafström is with Søren 
Ventegodt.
29 maj

Kære Martin Leth, du skrev:
“Hej Mathilde
Jeg prøver lige igen. Omend du jo 
nok mener at min kilde her er utro-
værdig.
https://www.facebook.
com/601458318/post-
s/10158520545453319/?d=n”
Du får mit svar i form af en henvis-
ning til Søren Ventegodts opslag, da 
jeg synes det passer fint. Jeg håber 
det er tilfredsstillende, ellers må du 
gerne vende tilbage igen?
Kh
Mathilde Grafström
Søren Ventegodt skriver (se det på 
hans side):
Forårsager COVID-19 virkelig en 
masse alvorlig sygdom???
Vi ved meget lidt om sygdommenes 
årsager, når vi ønsker en forklaring 
på biokemisk niveau. Man kan sige, 
at vi længe i lægevidenskaben har 
haft en missing link – en mangel på 
noget der kunne forklare sammen-
bruddet af biologisk orden inden i 
cellerne og mellem cellerne i vævet.
Nu har vi så fået COVOD-19 og hvor 
er det dejligt for alle, der ønsker en 
simpel forklaring på alt hvad der ik-
ke kan forklares: Det skyldes CO-
VID-19!
Alle læger, der som jeg længe har 
ment, at de fleste sygdomme har 

psykologiske og eksistentielle år-
sager, må bare smile af den naivitet, 
der ligger bag de mekanistisk tæn-
kende kollegernes erklæring om at 
COVID-19 forårsager en lang liste af 
hidtil uforståede dårligdomme og 
sygdomme.
Beviset der fremlægges for, at det 
er COVID-19, der er årsagen er sim-
pel: Patienterne har jo COVID-19, og 
så må alle de andre problemer de 
har jo også skyldes COVID-19. Men 
sådan kan man jo ikke argumente-
re. Det er ligesom at sige, at rødhå-
redes problemer med helbredet 
skyldes deres røde hår. Der er ikke 
logik. Det er bare fordomme.
Tænk venligst engang mere over det 
og svar mig så på dette spørgsmål: 
Hvordan skulle en uskyldig forkølel-
sesvirus som næsten alle har per-
fekt resistens for, forårsage alle dis-
se sygdomme og problemer?
Tror man på en psykosomatisk syg-
domsmodel er man også i vanske-
ligheder med at forklare sygdom-
menes årsager. Sammenhængen 
mellem krop og psyke er svær at 
forklare og umuligt at vise kemisk, 
da bevidstheden jo ikke er kemisk, 
men et sælsomt feltagtigt fænomen, 
der frem for alt er non-lokalt
Men at vi har svært ved at forklare 
tingene må ikke få os til at falde for 
fristelsen til at købe simplistiske og 
uholdbare forklaringer. At bruge et 
forkølelsesvirus som universalfor-
klaring på alle medicinens forkla-
ringsproblemer er ganske uhold-
bart. Det må selv folk der ikke har 
studeret medicin kunne forstå. 



Søren Ventegodt, formand for OOC 
- Organisationen til Oplysning om 
Corona (www dot ooc dot one)
Erik Hohwü siger: Det er åhhh så let 
at være klog på noget, man ikke ved 
meget om.
Hvis man mangler den nødvendige 
ydmyghed, der følger med at vide, 
at jo mere, du ved, jo mere er der, 
du ikke ved, er man på dybt vand.
Jeg vil gerne fortælle jer lidt om Co-
ViD-19 i håb om, at de af jer, der sy-
nes at vide alt muligt om Corona Vi-
rus uden at være faglige eksperter, 
kan få en forståelse for, hvorfor alt 
indenfor lægevidenskaben ikke er 
sort hvidt men langt mere 
kompliceret.
I må MEGET gerne dele, for det be-
kymrer mig, at der komme flere og 
flere bagkloge folk, der bl a her på 
Facebook udtaler sig skråsikkert om 
noget, som vi eksperter slet ikke ved 
noget om, og hver gang jeg beder 
de pågældende om at dokumentere 
deres påstande, bliver de enten vre-
de eller noget andet uproduktivt.
Min baggrund er, at jeg er uddannet 
speciallæge i anæstesi- og intensiv 
medicin.
Når det er sagt, ved jeg selvfølgelig 
ikke alt i hele i verden, men det ne-
denstående er mit bedste bud på 
tingenes tilstand.
Det tager dig lidt tid at læse det he-
le, så ud i køkkenet og lav dig noget 
kaffe til en start.

---
Først vil jeg give jer en melding helt 
inde fra maskinrummet.

Det er en herre dygtig kollega, der 
er vant til at stå i forreste linje; Læ-
geambulance, Intensiv Afdeling mm.
Der er nogle faglige termer, som ik-
ke-sundhedspersonale ikke forstår.
Jeg har lavet en lille ordbog efter 
overlægens situations rapport.
Men først overlægenes beretning:
Jeg bryder mig ikke om at være spe-
cielt dramatisk eller dommedagsag-
tig men denne sygdom opfører sig 
ikke som noget vi har oplevet før. 
Ihvertfald ikke så længe jeg har væ-
ret læge
Og en ting er sikkert - det er ihvert-
fald ikke bare en slags influenza! Og 
det rammer helt uforudsigeligt og i 
alle aldre. Gennemsnitsalderen er 
omkring 55 år med spredning fra 28 
til 78. Vores ældste er for længst dø-
de trods max behandling. Ikke af 
lungesvigt men af pludselig hjerte-
død. Alle har koagulationspåvirk-
ning og adskillige har fået perifere 
tromboembolier og lungeembolier. 
Vores korteste respiratorbehandling 
har foreløbig været 10 dage hos en 
helt ung med astma. Det var hyper-
capni der sendte ham i respirator ik-
ke hypoxi. De andre har foreløbig 
ligget 14 dage i respirator og ganske 
få med varige tegn på bedring. Vi 
har fået ekstuberet ialt 5 patienter 
og udskrevet 2. På 3 uger! 4 er 
sendt i ECMO - skæbne uvis. Vi har 
haft ca 10-12 covid patienter kon-
stant i perioden. Først nu falder an-
tallet fordi der ikke kommer så 
mange nye. Utvivlsomt pga lock-
down indsatsen. Mortaliteten trods 
max behandling er tårnhøj.



Alt i alt rigtig meget grund til bekym-
ring. Jeg er selv bange for at stå i 
front. Bange for at blive smittet 
uden for hospitalet og dødsen-
sangst for min gamle far som med 
sikkerhed dør hvis han bliver syg.
Vi skal gøre ALT for at begrænse an-
tallet af smittede og holde kadencen 
indtil vi finder en vaccine og får af-
klaret sygdommens patofysiologi og 
dermed en mulig behandling.
DONT MESS WITH COVID-19 and 
dont catch the novel SARS-CoV-2!!!
---
Ordbog:
De begreber, man hører indenfor 
lægeverden, er oftest enten 
oprindeligt fra latin eller græsk.
1:
Koagulationspåvirkning:
- Fra latin; sammenløben af væsker 
(hvad måske ikke siger dig så meget, 
men der menes, hvor godt dit blod 
er til at størkne).
CoViD-19 patienter har en ikke-ube-
tydelig risiko for at lave blodpropper 
inde i kroppen, da Corona Virus 
åbenbart - også - går ind og driller 
vores evne til at sørge for, at vores 
blod ikke størkner.
Det gør, at kroppen lettere kan lave 
blodpropper, der kan ryge til hjer-
nen, hjertet, lungerne eller andre 
organer.
Det siger os mindst to ting om Co-
ViD-19:
A:
Vi aner ikke, hvad sygdommen kan 
lave af ballade. Vi ved godt, at en 
alm influenza virus har få - eller 
nærmest ingen - påvirkning af re-

sten af kroppen, når du er blevet 
rask igen.
Men Corona er langt mere snedig 
end en almindelig virus infektion, og 
som sagt aner vi slet ikke, hvilke 
ulykker den laver med kroppen.
B:
Når man har en alm influenza og er 
blevet rask igen, har man stort set 
ingen mén.
Det ser langt anderledes ud med 
Corona.
På den måde er det lidt dumt, at vi 
udelukkende fokuserer på antallet 
af døde.
Man burde oven i antallet af døde 
lægge antallet af CoViD-19 patien-
ter, der efterfølgende får nedsat 
livskvalitet, fordi de f eks er blevet 
lam efter en blodprop i hjernen og 
nu er bundet til en kørestol.
2:
Hypercapni (for meget kuldioxid i 
blodet) og Hypoxi (for lidt ilt i blo-
det):
- Hypercapni: Fra græsk; hyper (for 
meget), capni (betyder sådan cirka 
røg, som i det her tilfælde skal for-
stås som for meget af gassen kuldi-
oxid).
- Hypoxi: Fra græsk; hypo (for lidt) 
oxi (ilt).
Indtil for nylig troede vi, at grunden 
til, at nogle CoViD-19 patienter skul-
le i respirator, skyldtes, at de ikke 
kan få nok ilt ind i blodet fra luften i 
lungerne.
Nu ser vi så tilfælde, hvor det ikke er 
derfor, patienten skal i respirator.
De får masser af ilt i blodet.
Men til gengæld kan de ikke komme 
af med kuldioxiden fra blodet og ud 



i luften i lungerne, og det gør blodet 
mere og mere surt (lavere og lavere 
Ph), hvad man til sidst dør af.
Derfor kan Corona åbenbart lave 
anden lungeskade end den, vi ken-
der til.
Det er b la den slags ting, det gør 
det svært for myndighederne at give 
tydelige oplysninger til os borgere 
om CoViD-19 samt lave troværdige 
tiltag og planer, for vi kører altså i 
bil, mens vi asfalterer vejen, og det 
bør man have respekt for.
Derfor er det ret ærgerligt, at alle 
skriger efter at få at vide NU, hvor-
når vi åbner hvad op i vores sam-
fund.
Eksperterne og dermed politikerne 
aner ikke planerne, fordi vi ikke har 
set en sygdom som CoViD-19 før og 
derfor slet ikke ved, hvilke slags 
rædsler, den bærer med sig.
Derfor vælger man selvfølgelig hele 
tiden alt andet end worst case sce-
nario.
Det er den slag info, som jeg tror, så 
kaldte almindelige danskere slet ik-
ke ved en bjælde om, hvad gør det 
langt lettere for dem at være skrå-
sikre sammenlignet med lægerne, 
der er nødt til at udtale sig i nuancer 
og ikke bastand i sort hvidt.
3:
Ekstuberet:
Få fjernet en tube.
Komme ud af en respirator; enten 
fordi du nu selv kan trække vejret 
godt nok, eller fordi du er død.
Bemærk, at man normalt ved andre 
infektiøse sygdomme i gennemsnit 
er en tre fire dage i respirator.

Er du syg med CoViD-19, ser det ind-
til videre ud til, at du i gennemsnit 
er i respirator i mindst 14 dage.
Du risikerer et læs af mulige kompli-
kationer, når du er i respirator, og 
det siger sig selv, at mængden af til-
stødte komplikationer er større, jo 
længere du er i respirator.
Der er CoViD-19 patienter, der nu 
har været op til seks uger i respira-
tor, og hvis de ellers overlever, er de 
ikke langt fra at være en grøntsag.
4:
ECMO:
Fandtes ikke i gamle dage, så det 
kommer hverken fra latin eller 
græsk.
Det er en maskine ved siden af sen-
gen, der leger hjerte og lunger, fordi 
dit eget hjerte og dine lunger ikke 
virker.
Her taler vi om vildt mange mulige 
komplikationer, og derfor er ECMO 
aller aller aller sidste udvej.
---
Hvis du vil hjælpe mig og mange 
langt klogere fagpersoner end mig 
med at få lægfolk til at forstå, at Co-
ViD-19 er meget mere kompliceret 
end de fleste virale infektiøse syg-
domme, vi er vant til at se på hospi-
talerne, må du virkelig gerne dele 
det her opslag.
Det er åhhh så let at være klog på 
noget, man ikke ved meget om.
Hvis man mangler den nødvendige 
ydmyghed, der følger med at vide, 
at jo mere, du ved, jo mere er der, 
du ikke ved, er man på dybt vand.
Prøv at tænk efter.
Du er rigtig klog til et eller andet; 
hvor ofte er du ikke ved at brække 



dig, når en ikke-vidende mand som 
en ren Trump fortæller dig, hvordan 
tingene egentlig hænger sammen, 
uagtet at han har sin info fra Illu-
streret Videnskab mod dine flere 
års lange uddannelse.
Det er lige præcis dét, der gør den 
offentlig samtale om CoVid-19 farlig, 
fordi der er mange amatør eksper-
ter, der er mere populistiske end 
faglige.
Desværre.
Hvis jeg igen må henvise til ham den 
rødhårede på den anden side af 
Dammen, håber jeg, du er med på, 
hvad det er, jeg prøver at forklare 
dig og alle andre, der gider lytte.
Og nu står der ikke mere i det her 
opslag end et ønske om, at vi alle 
passer på hinanden.
Tak.
Comments:
Lauge Brimgiest: Læger er generelt 
utroværdige fordi de leder efter den 
forkerte nål i den forkerte høstak.
Det er så svært at overskue menne-
skelig fysiologi, men læger har altid 
et eller andet svar. Ligegyldigt om 
det er rammende eller ej. Til det 
svar hører der typisk en pille. For de 
piller sælger jo ikke sig selv.

Mikkel Olsen: Ja, og Søren er den 
helt rette at spørge 

Lauge Brimgiest: Du demonstrerer 
her præcis den samme logik som 
ender i KZ lejre.
For alting er nemlig sort og hvidt og 
andre folks meninger er, specielt 

hvis de ikke matcher overskrifterne, 
latterlige.
Det var nemlig Hitler der gjorde alt 
det grimme, det var ikke folk der ba-
re gjorde deres arbejde, eller “det 
rigtige”.

Allan Haastrup: Det der er utrovær-
digt i det opslag er at der er ingen 
der står frem med navns nævnelse.
Vi har at gør med en mand som 
godt nok ifølge hans profil på fjæ-
sen arbejder i sygehusvæsenet, 
men fortæller en “ven’s” historie,.
Det er jo basically bare fiktion.
Så kan vi jo alle fortælle små even-
tyr som var vi kloner af H.C. Ander-
sen.

Tråd nr. 34: Grundlovsdag/corona 
kunstudstilling

Mathilde Grafström is feeling 
grateful.
25 juni

Stemningsbilleder fra dagens 
kunstudstilling og OOC demo på 
Rådhuspladsen. Tusind tak til OOC, 
alle dem der hjalp til, og tak til alle 
de fremmødte:-)
Kh
Mathilde
Comments
Martin Leth: Hvor er det dog re-
spektløst overfor dem der har været 
alvorligt syge af denne virus - og jo 
den findes. Herude i den virkelige 
verden. I burde fandme skamme 
jer.



Søren Ventegodt: Og hvem er det 
der har været alvorligt syge af CO-
VID-19, Martin Leth? Det skylder du 
lige at dokumentere før du bander 
her på siden. Og nu skal du ikke 
komme med sådan noget som “det 
har vi jo set i avisen”... lad os få nog-
le navne og høre deres sygehistori-
er, det synes jeg at du skylder os nu, 
hvis vi skal tage dig og dine sære 
udbrud alvorligt fremover.

Martin Leth: Søren Ventegodt det 
har jeg dokumenteret før. At I så ik-
ke accepterer den dokumentation, 
er jo ikke mit problem. Og jeg ban-
der nøjagtig så meget som jeg vil. 
Særligt når jeg møder plattenslageri, 
nedladenhed, arrogance og tunnel-
syn.

Mathilde Grafström: Martin Leth 
Nej, Martin Leth, det gør du altså ik-
ke på min side. Så nu er du bloke-
ret...

Dave Dave: Gratulerer Mathilde 
Grafström

Henning K. Thomsen: Ham Martin 
Leth “bøvser” lidt over det hele 

Henry Petersen: Stemningsbille-
der....uha da. Ja stemningen er alt 
overskyggende  I øvrigt er jeg 
fuldstændig enig med Martin Leth...i 
tager jo IKKE andres dokumenatio-
ner for gode varer. KUN jeres egne 
ELVIS LEVER.....han kommer vel og 
underholder til jeres næste arrenge-
ment. Ros skal du da ha’....du tager 

nogle rigtig gode billeder af nøgne 
kvinder i dit virke som kunstner 

Søren Ventegodt_ Der skal være 
plads til alle meninger... og det er 
der også hos Mathilde Grafström

Tråd nr. 34: Til min kusine, som 
mener jeg burde skamme mig.

Mathilde Grafström 
 8 juni 2020
Shared with Public

Kære Malene Steve Laws
Du skrev denne kommentar:
“Kære kusine. Så er det her jeg står 
af og ikke længere følger dig. Magen 
til arrogant ignorance og opmærk-
somheds søgende adfærd , skal 
man lede længe efter. Prikken over 
i’et er, at du er i ledtog med Søren 
Ventegodt som: “Den 18. september 
2014 fik definitivt frataget sin auto-
risation som læge af Sundhedsmini-
steriet, da ministeriet finder, at han 
er til fare for andre mennesker på 
grund af grov forsømmelighed ud-
vist ved udøvelsen af hvervet som 
læge”. Det er simpelthen for langt 
ude og jeg synes du skulle skamme 
dig i forhold til de mennesker der 
har mistet kære under forløbet eller 
selv har oplevet sygdommen på 
egen krop - og som muligvis skal 
kæmpe med symptomer/konse-
kvenser af denne resten af livet. Ud-
vis dog lidt respekt!!!”
Her kommer mit svar.
Kære kusine!



Tak for din refleksion, som jeg sæt-
ter pris på som del af en ophedet 
debat her på siden, hvor alle menin-
ger jo er tilladte.
Hvordan kan du være så sikker I din 
sag om at Corona er farlig, når du jo 
ikke er ekspert i lægevidenskab og 
når så mange dygtige og uafhængi-
ge forskere og læger jo mener at 
COVID-19 slet ikke er farlig?
Jeg håber du får tid til at læse det 
som min gode ven Søren Ventegodt 
– der for resten er læge igen, nu 
hvor han har fået lægeautorisatio-
nen tilbage – og hans kollega pro-
fessor Joav Merrick har skrevet på 
www.coronawhistleblower.org.
Når du har læst det kan vi diskutere 
lidt mere kvalificeret, og så er du 
nok ikke så skråsikker på at du har 
ret i at COVID-19 er farlig længere.
Knus til vi ses igen fra din kære kusi-
ne
MG.

Malene Steve Laws 400.000 døde på 
verdensplan og vi ved endnu ikke 
hvad der venter ‐ Jo, kusine, man
skal da vist gå med bind for øjnene, 
hvis man ikke tager det seriøst ‐

Morgan Latusch Du skriver godt Ma-
thilde,din kusine er den type der vil-
le være med til at brænde hekse i 
middelalderen,for det siger præsten 
jo er rigtigt

Malene Steve Laws Magen til useri-
øst pladder skal man lede længe ef-
ter!!!

Kirsten ODoherty du mener vel der 
der kommer frem i mainstream me-
dierne? 

Henning K. Thomsen Malenes ud-
fordring er - som så mange andre, 
at de tillidsfuldt tror på det MSM og 
regering fortæller. Hvis hun og de 
andre ville kigge nærmere på talle-
ne ville de også opdage, at de er 
manipulerede og måske går de et 
skridt videre og reflektere over, 
hvad der kan være formålet med 
det! 
Og gør/formår de det, vil de miste 
tillidens mødom!

Kirsten ODoherty kognitiv dissonans 

Vimala Vibecke Hansen: Stockholm-
syndrom. Hun er uden for rækkevid-
de. Endda så hjernevasket at hun 
bruger samme retorik som Søster 
Mette.

Mathilde Grafström: Vimala, jeg ved 
ikke helt hvad du henviser til...Men 
husk at holde en god tone ikke? Kh 
Mathilde

Vimala Vibecke Hansen: Mathilde 
Grafström jeg holder da en ganske 
fin tone. Er sandheden da ilde hørt? 





















“Men han har jo ikke noget på,” 
sagde et lille barn. “Herregud, hør den 
uskyldiges røst,” sagde faderen; 
og den ene hviskede til den anden, 
hvad barnet sagde.

“Men han har jo ikke noget på,” 
råbte til sidst hele folket. 
Det krøb i kejseren, thi han syntes, de 
havde ret, men han tænkte som så: 
“Nu må jeg holde processionen ud.” 
Og kammerherrerne gik og bar på slæ-
bet, som der slet ikke var.
 
Fra HC Anders eventyr 
”Kejserens Nye Klæder”



EPILOG WHO og medicinen – opgør 
med 20 års medico-indu-
strielt tyranni

I årtier har WHO givet verden anbe-
falinger om lægemidler og vacciner. 
Disse anbefalinger er ukritisk blevet 
fulgt af de fleste lande, også Dan-
mark. WHO er blevet kritiseret for at 
arbejde alt for tæt sammen med 
medicinalindustrien, og under Svine 
Influenza pandemien i 2009 blev 
omfattende korruption i WHO afslø-
ret. Det viste sig nemlig at de folk, 
der skulle beslutte hvilke råd og an-
befalinger WHO gav, var direkte be-
talt af medicinalindustrien. Dagbla-
det Information var dengang med til 
at afsløre at 5 medlemmer i det cen-
trale rådgivende WHO udvalg til-
sammen havde fået mere end 7 mil-
lioner dollars direkte fra 
medicinalindustrien (1). 

Min gode kollega Joav Merrick og jeg 
analyserede efter Svine Influenza 
skandalen hvor de oplysninger vi i 
Danmark lægger til grund for bru-
gen af lægemidler (optrykt i læge-
middelkataloget ”Medicin.dk”) kom-
mer fra (2). Vi kunne vise at de 
kommer direkte fra medicinalindu-
strien, fordi tallene var identiske 
med de tal der kommer fra industri-
en, og helt forskellige fra de tal der 
kommer fra de uafhængige forske-
re, der undersøge effekten og ska-
devirkningerne af medicinen, fx de 
3000 forskere og læger, der arbej-

der i Cochrane bevægelsen, som 
professor Peter Gøtzsche som be-
kendt har været leder af her hjem-
me. 

Vi undersøgte derefter oplysninger-
ne, der kom fra WHO (1), og igen 
kunne vi vise at tallene var identiske 
med de tal der kom fra lægemidde-
lindustrien og helt forskellige fra de 
uafhængige forskeres tal – og altid 
naturligvis i den kemiske medicins 
favør. Vi skrev indlæg til den danske 
fagpresse om vores vigtige opdagel-
ser (3), formuleret som en direkte 
kritisk af Lægemiddelstyrelsen, der 
dengang var ansvarlig for de forker-
te oplysninger i lægemiddelkatalo-
get - uden at dette dog havde nogen 
effekt på myndighedernes adfærd. 
Forskellen i tallene er så enorme, at 
fulgte man de uafhængige forskeres 
studier, der sædvanligvis har en 
langt højere kvalitet end industriens 
studier fordi de er metaanalyser la-
vet uden en byge af fejl og grove 
manipulationer af data (4), ja så ville 
ca. 90% af alle piller og vacciner (fx 
influenza vaccinen (5)) vi bruger i 
Danmark i dag, blive taget af marke-
det, fordi man ville erkende at de 
var helt uvirksomme – de hjælper 
ofte kun en ud af 20, 50 eller 100 
patienter (1%-5% af patienterne) og 
mange gange slet ingen (!) – og de 
er meget skadelige: det er typisk en 
ud af tre patienter, der får alvorlige 
bivirkninger af den kemiske medicin 
(33% af patienterne) (5,6,7). Det er 
ganske enkelt uholdbart at give læ-
gemidler, der skader 10 gange så 
mange mennesker, som de hjælper, 



det må enhver der kigger på tallene 
kunne indse.  

Særlig galt er det med de lægemid-
ler, der anvendes i psykiatrien, hvor 
professor Peter Gøtzsche i sin bog 
herom (7) konkluderede, at stort set 
alle lægemidlerne burde tages af 
markedet, fordi de systematisk ikke 
hjælper og fordi de er så farlige, at 
stort set alle patienter får bivirknin-
ger; Gøtzsche siger lige ud i bogen, 
at det er videnskabeligt veldoku-
menteret at de antipsykotiske læge-
midler slår mange af de unge, psy-
kisk syge mennesker ihjel. 

WHO anbefaler fortsat brugen af al-
le disse lægemidler der jo altså efter 
den uafhængige forskning af høje-
ste kvalitet må siges at være den re-
ne gift; og fordi regeringen og Sund-
hedsstyrelsen læner sig ukritisk op 
ad WHO fortsætter alle danske læ-
ger med at bruge dem. Hver 4. dan-
sker er i dag på en af disse piller til 
nervesystemet, og hver anden dan-
sker tager et kemisk lægemiddel. 
Forskere, der kender tallene fra de 
uafhængige analyser, mener sam-
stemmende at de kemiske lægemid-
ler vi tager i sådant et enormt om-
fang, er en af de alvorligste 
belastninger af det moderne men-
neskes helbred, og især af vores æl-
dre der ofte bliver helt konfuse af 
medicinen.

Den falske corona pandemi vi står 
over for giver os en enestående mu-
lighed for at forstå, hvordan den 
medicinske verden fungerer. Medi-

cinen er i dag blevet fuldstændig 
overtaget af medicinalindustrien. Vi-
denskab og fornuft er helt forsvun-
det som grundlag for medicinske 
beslutninger, alt oplysning kører 
igennem WHO’s korrupte kanaler. 
WHO har de sidste 20 år været en 
enestående markedsføringsplat-
form for industrien, og det er på hø-
je tid at verden vågner op og siger 
fra. 

Corona pandemien er det største 
bedrag af verden vi til dato har set. 
Bedraget varsler en ny verdensor-
den, hvor det er pengemægtige fir-
maer og ikke nationalstater, der har 
magten. Det er yderst beklageligt at 
regeringen har spillet med på 
WHO’s side og har nægtet at forhol-
de sig til de talrige videnskabsfolk, 
der fra dag eet har vurderet, at 
corona virus herunder COVID-19 
slet ikke kan anses for at være farli-
ge - og absolut ikke kan give grund 
til særlove, der krænker vores 
grundrettigheder som menneske-
rettighederne, Grundloven osv. 
Vi står ved en korsvej. Hvis vi ikke 
får standset WHO og brudt medici-
nalindustriens magt over verden, 
ser vi en fremtid hvor alle de tekno-
logiske muligheder bliver realiseret 
over for menneskekroppen, uagtet 
at der slet ikke er brug for det, fordi 
kroppen er sund og stærk nok til i 
langt de fleste tilfælde at klare sig 
uden kemisk hjælp. 

Vaccinationen mod corona er sådan 
et grelt eksempel på noget vi abso-
lut ikke har brug for eller nytte af, 

og som kun vil gøre skade, men no-
get som jo altså kommer, hvis vi ik-
ke vågner op og siger fra nu. Stort 
set alle mennesker er nemlig resi-
stente over for corona virus, herun-
der COVID-.19, og det i sådan en 
grad, at vi ikke engang får sympto-
mer (og derfor heller ikke laver anti-
stoffer) når vi bliver smittet, fordi 
vores uspecifikke (innate) immunsy-
stem klarer ærterne uden vanskelig-
heder – hver gang. Men fordi myn-
dighederne anvender en håbløst 
uegnet corona test basseret på anti-
stoffer, er de blinde over for dette 
faktum at smitten er udbredt, og 
forsøger meningsløst at ”bryde 
smittekæden”.   

Får vi ikke stoppet udviklingen vil en 
hel lavine af unødvendig og skadelig 
bioteknologi følge efter corona pan-
demien – og her taler vi om teknolo-
gi, som de fleste mennesker slet ik-
ke har hørt om; vi taler om 
teknologi, der i dag kun kendes spo-
radisk af almindelige mennesker, 
nemlig som ”gen-modificering af 
planter” (GMO). 

Vi er nødt til at gøre alt hvad vi kan 
for at dele den viden vi har med an-
dre om den falske corona pandemi, 
så det ikke er regeringspropaganda 
og mediemanipulation, der kommer 
til at definere vores samfundsmæs-
sige virkelighed og afgøre vores 
fremtid. 

Lad værdier som fornuft, sandhed, 
og videnskabelighed råde. Lad os 
være yderst opmærksomme på pen-

gestrømmene, så de ikke fremover 
kommer til at styre samfundet. 
På et globalt plan står planetens 
fremtid og det forstyrrede globale 
økosystem på spil. Vi taber kamp 
om bæredygtig udvikling hvis vi ikke 
kan holde fokus på at tage os af pla-
netens natur, miljø og klima. Mange 
eksperter har estimeret at vi har 
kort tid tilbage, måske bare 10 år, 
hvis skal lykkes med kollektivt og 
globalt at omlægger vores moderne 
velfærdskultur til at være bæredyg-
tig. Klarer vi det ikke kan vi let risike-
re at planeten bliver uegnet til be-
boelse for mennesker. Det er altså 
alvorlige sager. 

Og her er det jo så vigtigt at forstå 
at medicinalindustrien ikke har til 
formål at værne om planeten, men 
om at tjene så mange penge som 
muligt. Kemisk industri i verdens 
største skala er jo pr definition DET 
MODSATTE af bæredygtighed. Og 
det går rigtig godt for medicinalin-
dustrien, som i dag på verdensplan 
omsætter for 2.000.000.000.000USD 
(to tusinde milliarder dollars) og fi-
redobler sin omsætning hver 10 år 
(8). Industrien arbejder sammen og 
fungerer i praksis som én virksom-
hed med mere end en million ansat-
te. Allerede i dag tjener den flere 
penge end de små nationalstater. 
Så kan du godt selv se hvor det er 
på vej hen. 

Udviklingen kan alene styres fra det 
højeste politiske niveau. Men i ste-
det for at sige fra sige over for WHO 
og medicinalindustriens forrykte 



handlinger, har regeringen under 
corona krisen helt ukritisk og blindt 
fulgt alle WHO’s anbefalinger til 
punkt og prikke, og altså fratager os 
alle de centrale rettigheder, og luk-
ket hele samfundet ned! 

Den danske befolkningen, som jo 
har varme hjerter der banker for 
Danmark, og ligeså autoritetstro 
som de er fædrelandskærlige; af na-
turlige grunde kan man ikke forhol-
de sig til noget så kompliceret som 
videnskaben, men de frygtelige – 
men altså fuldstændigt usande – 
mediehistorier glider let ned til af-
tenkaffen og en lille kage og et lille 
gys, og måske dog også en enkelt 
tvivlende tanke: Kan det virkelig 
passe af forkølelse er blevet så far-
ligt? Er dette virkelig af det gode? 
Man så kommer man fra det igen. 
Det falder ikke den moderne veltil-
passede dansker nemt at være kri-
tisk. Dagligt hjernevaskes Hr og Fru 
Danmark, indtil alle målløse ser til, 
paralyserede af skræk, mens demo-
kratiet bid for bid forsvinder og in-
dustrien tager over. Selv dronnin-
gen 
– og royale er danskerne jo - bruges 
af regeringen som led i manipulatio-
nen. 

Jeg kan kun sige: Lad os nu for pok-
ker stå sammen og værne om den 
fantastisk smukke og fine virkelig-
hed vi har, om Danmark. Vi er et af 
de få fornuftige og frie steder på 
planeten. Lad os værne om demo-
kratiet, vores menneskerettigheder, 
og om vores gode, nære og varme 

samværs traditioner. Lad os værne 
om vores fine, årtusinder gamle læ-
getradition. Lad os passe rigtig godt 
på alt det, som WHO og medicinal-
industrien - med regeringens velsig-
nelse og aktive medvirken - nu er 
ved at ødelægge. 

Lad os nu for alt i verden stå sam-
men om at finde sandheden om 
corona pandemien, om WHO og læ-
gemiddelindustrien, og om de socia-
le, politiske og økonomiske meka-
nismer og alle de magtstrukturer, 
der har skabt dette globale onde. 
Mange forskere har kaldt corona 
pandemien for en ”falsk pandemi” 
(8) og når man lægger den viden-
skab der præsenteres her i bogen 
om COVID-19 til grund så må pan-
demien jo siges at være en falsk 
pandemi. 

Når vi mener, at vi har fundet sand-
heden om tingene, så lad os stå ved 
vores forpligtelse til at dele den 
med andre. Lad os kæmpe for sand-
heden. Lad os ikke sidde stille tilba-
ge med den. For det er så livsvigtigt 
at sandheden kommer ud, og det 
gør den jo kun, hvis vi slås for det, 
og tør åbne munden og sige lige 
præcist og uden forbehold hvad vi 
tænker. Også selv om det giver nog-
le knus, som det jo gør nogle gange. 
Jeg håber, at jeg kan overleve de 
knubs, jeg selv får af at sige dette til 
dig. Og jeg håber at du vil tåle de 
knubs, som det giver dig at dele din 
sandhed med andre. 

Det er tid at være modige og stå 
frem, og ikke tid at tie og at gemme 
os bort i angst.  

Søren Ventegodt, 
Formand for OOC – Organisationen 
til Oplysning om Corona
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LÆRERVEJLEDNING 

FORSLAG TIL HVORDAN DENNE 
BOG KAN BRUGES I 
UNDERVISNINGEN I  
FOLKESKOLEN OG PÅ  
GYMNASIE/HF, TIL  
FOLKEOPLYSNING MM.  

Emnet Corona virus og COVID-19 
pandemien er noget så sjældent 
som et tværfagligt emne, der ind-
drager en bred vifte af faglige 
aspekter og som derfor kan inddra-
ge en lang række fag, fra dansk, en-
gelsk, tysk, naturfag (kemi/biokemi, 
biologi, medicin), samfundsfag og 
psykologi m.fl. Ønsker man at lave 
variation i undervisningen med en 
tværfaglig emneuge el. lign er em-
net corona derfor oplagt. 

Der kan naturligvis undervises i em-
net Corona på forskellige faglige ni-
veauer, fra det helt enkle hvor man 
lærer om virus, til det mest kompli-
cerede, der forsøger at gengive og 
analyserer virkelighedens proble-
matikker.

Uanset hvilket af de to narrati-
ver, de to fortællinger om corona 
COVID-19, vi tilslutter os, er selve 
dét at der findes to eller flere ver-
sioner af tingene, flere fortolknin-
ger af virkeligheden, en vigtig 
ting at forholde sig til. Det er for-
udsætningen for al kritisk tænk-
ning og al dialog at man er i stand 
til på samme tid at holde to mod-
stridende beskrivelser af en gen-
stand eller et genstandsfelt i sin 
bevidsthed. 

At lære at deltage i debat på en mo-
den måde kræver også at man ud-
vikler mod til at forsvare synspunk-
ter er er upopulære eller som 
medfører at man drages i tvivl som 
person. 

Denne bog tager udgangspunkt i 
det mindre kendte corona-narrativ, 
nemlig fortællingen om corona Vi-
rus COVID-19 som en ufarlig virus, 
der pga. af sundhedspolitiske eller 
medicinalindustriens økonomiske 
interesser er blevet gjort farlig.

Det mere velkendt narrativ, at coro-
na er en farlig ny virus, vi skal forsø-
ge at undgå at blive smittet med, og 
især at smitte hinanden og de ældre 
med, er repræsenteret så rigeligt at 
det ikke vil være vanskeligt at finde 
historier i medier og videnskabelige 
tidsskrifter, der tager udgangspunkt 
i dette narrativ. 

Der er derfor mange muligheder for 
at inddrage corona problematikker-
ne og de to narrativer i undervisnin-
gen. 

Vi har planlagt et kursus i corona 
(kursusplanen ses nedenfor) men 
naturligvis kan et kursus eller et un-
dervisningstema omkring corona og 
COVID-19 bygges og på mange må-
der og med mange forskellige ele-
menter. 

Diskussionen af de evt. krænkelser 
af Grundloven, Menneskerettighe-
derne og de øvrige grundrettighe-
der som ofte rejses af tilhængere af 
de førstnævnte corona narrativ gi-
ver en god forståelse af Grundloven 
og de øvrige relevante akter. Alt det-
te er vigtigt at forstå som grundla-
get for det moderne danske demo-
kratiske samfund. 



Folkeskolens ældste klasser kan læ-
se debatten og de lettere kapitler i 
bogen; på gymnasialt niveau kan de 
videnskabelige kapitler læses, lige-
som man kan studere udvalgte kil-
der blandt de omkring 400 referen-
cer der opgives i denne bogs 
referencelister.

Inddrages referencerne mere eks-
tensivt er bogen med kilder egnet 
for samfundsundervisning såvel 
som naturfaglig undervisning på hø-
jeste gymnasiale niveau. 
Det følgende kursusprogram er na-
turligvis bare et forslag der må til-
passes undervisningens fagområde 
og niveau.

Til eleven
Kursus i Corona virus – og to 
modstridende synspunkter: 
Er COVID-19 farlig, eller er 
der tale om en falsk pandemi? 

Sandheden er derude lærer vi i Twin 
Peaks, og det vi står over for er et 
mysterium af samme type som det 
vi møder i Twin Peaks: En forbandel-
se har ramt en lille by (Danmark) og 
en dedikeret opdager (i dagens an-
ledning dig) har sat sig for at løse 
mysteriet.

Velkommen til et kursus i corona, 
der vil giver dig al den viden du be-
høver for at overleve Corona pande-
mien – både denne og den næste.
Her er kursusprogrammet:

1. Hvordan ser COVID-19 sygdom-
men ud – symptomer, varighed 
osv.? Er der tale om en alminde-
lig forkølelse eller er der tale om 
en ny sygdom vi ikke har set før?

2. Hvad er virus og hvordan smit-
ter Corona? Kan vi undgå at bli-
ve smittede, fx ved at holde af-
stand, bruge maske, eller 
desinficere vores hænder ofte?  

3. Hvordan fungerer immunsyste-
met – det uspecifikke (innate) 
immunsystem og det specifik-
ke (aquired) immunsystem? 
Hvad er det for celler der vir-
ker i det uspecifikke og i det 
specifikke immunsystem, og 
hvordan fungerer de? Hvor får 
de deres information fra? 
Hvad er antistoffer? 

4. Hvordan kan vi holde vores im-
munsystem skarpt og velfunge-
rende? Hvordan kan vi sikre os 
at vi har immunitet, så vi ikke 
bliver syge, når vi bliver smittet 
med corona og andre virus?

5. Er COVID-19 farligt? Hvad siger 
dødelighedsstatistikkerne fra 
hele verden? Hvad siger den vi-
den og de erfaringer vi har fået 
fra obduktionsstudier fx i Ham-
burg, hvor alle COVID-positive 
der er døde er blevet obduce-
ret?

6. Hvordan virker en corona test 
og kan vi regne med testen? 

Hvad betyder ”falsk positiv”, 
”falsk negativ” og ”uspecifik”? 

7. Hvordan opleves corona infekti-
onen hvis man er bange for at 
dø, fordi man er overbevist om 
at den er meget farlig? 

8. Er det i sig selv farligt at komme 
på hospitalet? Kan man dø af 
hospitalsinfektioner? Er hospi-
talsinfektioner almindelige når 
man kommer i respirator? Kom-
mer man i respirator når man 
kommer på intensiv afdeling? 

9. Giver de politiske tiltag omkring 
Corona mening i lyset af hvad vi 
ved om corona virus? 

10. Kan vi på baggrund af det vi ved 
om corona forstå hvorfor WHO 
mener, at 3,4% af de smittede 
dør af Corona COVID-19?

11. Politisk diskussion: Undertryk-
kes vores grundrettigheder, 
menneskerettighederne og 
handler regeringen i modstrid 
med grundloven, Den Europæi-
ske Menneskerettighedskon-
vention (EMRK), FN’s konvention 
om Civile og Politiske Rettighe-
der (ICCPR) og andre borgerlige 
grundrettigheder, når man la-
ver disse nødlove og lukker 
samfundet ned? Bør vi, ifald 
corona COVID-19 viser sig ikke 
at være skadelig, placere ansva-
ret for de økonomiske og men-
neskelige skader og tab (torten 

– alle de problemer og lidelser 
som nødlove, skadelige anbefa-
linger og samfundsnedluknin-
gen medfører) på myndigheder-
ne og politikerne? 

Anbefalet læsning i forbindelse 
med punkt 11): Tiltag mod CO-
VID-19 i Danmark. Hvorfor er 
forsamlingsfriheden så politisk 
betydningsfuld at den er sikret i 
Grundloven? Og hvad er konse-
kvenserne af at den sættes til si-
de med en særlov i 2020 pga. 
corona?  
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Denne bog er basseret på videnskaben 
om corona virus, herunder COVID-19. 
Det vil nok overraske dig at høre, at vi-
denskaben viser et helt andet billede af 
corona, end det du har fået fra myndig-
hederne og WHO.  

COVID-19 er nemlig slet ikke farlig, det 
er bare forkølelses. Der er ingen der 
dør af corona. Stort set alle mennesker 
er resistente over for corona virus, og 
det i sådan en grad, at vi ikke engang 
får symptomer (og derfor heller ikke la-
ver antistoffer) når vi bliver smittede, 
fordi vores uspecifikke (innate) immun-
system klarer ærterne uden vanskelig-
heder – hver gang. 

Du har hørt WHO sige at 3,4% af alle 
smittede dør, og at COVID-19 er meget 
farlig. Det er givetvis medicinalindustri-
en, der står bag de forkerte tal, på sam-
me måde som medicinalindustrien 
stod bag de helt forkerte tal i 2009 un-
der svine influenza pandemien. 

Dengang blev WHO fundet korrupt, 
men WHO undersøgte sig selv og fandt 
ikke noget at kritisere. Så det må vi 
derfor tro at WHO stadig er. Det kan 
derfor ikke undre, at WHO igen kom-
mer med helt forkerte tal. Hvad der 
kan undre er at regeringen har valgt at 
følge en organisation, der er kendt for 
at være dybt korrupt og totalt utrovær-
dig.

Jamen hvad med alle de døde i kapeller 
og massegrave osv.? Vil du spøge. Ja 
men læs bogen og se om du ikke vil 
medgive at disse historier også var fup, 
skabt til at passe med den dramatiske 
fortælling om den farlige virus.   

Det er på tide at gøre op med den fal-
ske corona pandemi, så det ikke er re-
geringspropaganda og mediemanipula-
tion, der kommer til at definere vores 
samfundsmæssige virkelighed. 

Lad værdier som fornuft, sandhed, og 
videnskabelighed råde. Og lad os være 
yderst opmærksomme på pengestrøm-
mene, så de ikke fremover kan styre 
samfundet og få lov til at ødelægge de-
mokratiet. 
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