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Lige nu diskuterer forældre, unge og børn, om de skal vaccineres mod COVID 19. 

 

De unge bør overveje grundigt, om det er en god ide, at lade sig vaccinere. Måske mange unge lader sig 

vaccinere for at være fri for at tage en coronatest hver 3. dag, så de kan være sammen med vennerne. 

Usikre forældre lader måske deres børn vaccinere for at undgå at de bliver syge eller de smitter hinanden.   

 

MEN er børn og unge sunde og raske er det en meget dårlig ide, at lade sig vaccinere. Det er jo ikke 

børnene, der bliver alvorligt syge eller dør af sygdommen, men årsagen er, at de ikke skal smitte alle de 

gamle og syge som er blevet vaccineret for længe siden. 

 

HVIS vi vil have stærke og modstandsdygtige unge i fremtiden er det vigtigt, at de får tid og mulighed for at 

udvikle deres eget immunsystem uden ”sprøjtning”  

e og børn skal udvikle deres eget immunsystem, så de bliver sunde og stærke til at modstå de mange der  
 

 

Giver COVID 19 svage unge? 

Spørgsmålet er, om vi kan klare pandemien uden at vaccinere alle unge og børn? 

De fleste vil jo nok råde unge til at blive vaccineret. Men I skal tage stilling selv, og ikke lade jer overtale af 

kammerater, forældre eller i sundhedsvæsenet.  

 

Mit klare svar er, at børn/unge ikke bør vaccineres, hvis de er sunde og raske unge.  

 

1 - Fordi, det er jo ikke livstruende for de unge. 

Indtil nu er der kun en, der er død under 30 år er død af COVID 19. Et barn på 9 år, som også havde en 

anden sygdom.  Langt hovedparten af de døde er gamle.  

97% af de døde er over 60 år  

89% af de døde er over 70 år 

 

Dertil kommer, at omkring 80% af de døde over 60 år har haft en anden sygdom inden død. 

 

2 - Fordi, det er godt at de unge får lidt virus for at danne antistof, så de bliver stærke ligesom efter 

1920.erne. Stærke, så de bliver i stand til at modstå de nye varianter, der helt sikker vil komme i fremtiden.  

 

3 - Fordi de unge kender til de råd Sundhedsstyrelsen udgiver 
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Den spanske syge gav sunde unge. 

 

Under den spanske syge i 1918-20 var det børn og unge mennesker, der blev syge og døde af 

”influenzaen”. Efter de mange krigsår med mangel på sunde råvarer var immunforsvaret blevet dårligt 

blandt børn og de mange unge mennesker der deltog i krigen.  

Også dengang gav Sundhedsstyrelsen regler til befolkningen så pandemien kunne stoppes. Skoler og 

arbejdspladser blev lukket, og man gik med mundbind i offentlige rum. De var fremstillet af bomuld og ikke 

som i dag af syntetiske fibre. Sundhedsstyrelsen udgav regler for adfærd under den spanske syge. (se foto) 

 

Til forskel fra nu, var der ingen godkendte vacciner mod sygdommen som kunne beskytte befolkningen. De 

12 forsigtigregler fra Sundhedsstyrelsen, fik epidemien til at slutte. Nogle vil sige, at det var de svageste der 

ikke klarede sygdommen, hvilket nok også er sandt. Men det positive var, at sygdommen forsvandt.  Og 

befolkningen blev optimistiske og festede op igennem ”de glade 20-ere” 

 

Hygiejnehypotesen 

 

Nogle gange får man fornemmelsen af, at man har indkøbe for meget vaccine, som skal bruges.  

Så kære sunde og raske ungdom, drop vaccinen og klar det selv. I dør ikke af det, men får måske et godt 

immunforsvar så I er parate til de næste varianter, der utvivlsomt vil komme i fremtiden. 

 

Hygiejnehypotesen fortæller, at vi skal vænne os til naturens mikroorganismer, så vi får et godt og stærkt 

immunsystem. Selvfølgeligt er det kedeligt, at det denne gang er gået ud over de gamle og svagelige, men 

det er trods alt bedre end de mange dødsfald blandt børn og unge der var under den spanske syge.   

 

Lad de unge forblive stærke og leve sundt i overensstemmelse med naturen, og lad de gamle dø, når tiden 

kommer. Det kan ikke være rigtigt, at de unge skal stå for skud for at hindre andre gamle i at dø 

   

 

”Det værste er, at der er alt for mange af os, og det må man ikke sige, det er større tabu ende selve døden. 

Jeg opfatter coronaen som et redskab til at tynde ud i os” 

Citat: Klaus Høeck, forfatter i JP 2. man 2021  

 

Venligst, Anne Grete Rasmussen, 17.07.2021 

kilder og mere information på de næste sider 
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Kilde:  

Dansk Sygepleje Historisk Museum ”Den spanske syge ”1918-1920” hentet 16.05.2021  

https://dsr.dk/dshm/historiske-glimt/krigens-og-krisens-helte/den-spanske-syge-1918-20 
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Kun en person under 30 år er død af COVID 19,  

Langt hovedparten af de døde er gamle. 97% af de døde er over 60 år, og 89% af de døde er over 70 år. 

Og omkring 80% af de døde over 60 år har haft en anden sygdom inden død. 

   

• Komorbiditet betyder om de døde har haft en anden sygdom  

 

Statens Serum Institut (11.05.2012) COVID 19, hentet 16.05.2021  

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-overvaagningsdata 

 

 

mailto:idemager@gmail.com
https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-overvaagningsdata


Pressemeddelelse: Stop vaccination af raske børn og unge  

17/7/2021  

Anne-Grete Rasmussen, FruGrøn.dk, telefon 2065 2065, mail idemager@gmail.com                               Side. 5 

5 

 

 

Færrest antal af COVID 19 i mindre byer og på øer, som ex. Langeland. Et tips til bedre immunforsvar kunne også 

være flyt væk fra storbyerne, 

 - Videnskab.dk 22.04.2021 
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Videnskab.dk 22.04.2021 

 

 

 

 

Videnskab.dk 22.04.2021 

https://videnskab.dk/coronavirus?utm_campaign=Studie%20gennem%2053%20%C3%A5r%3A%20Gorillaflokken%2

0sikrer%2C%20at%20moderl%C3%B8se%20unger%20klarer%20sig%20lige%20s%C3%A5%20godt%20som%20andre

%20unger%20%2F%20Hvor%20gr%C3%B8nne%20er%20elbiler%20egentlig%3F_20210422065939&utm_medium=e

mail&utm_source=Vores%20nyhedsbrev 
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