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Om Prof. Dr. Med Imm. Sucharit Bhakdi
Sucharit Bhakdi er en prisvindende immunolog og virolog og en af de mest citerede tyske immunologer.
Han har gjort en række store videnskabelige opdagelser bl.a. inden for komplementsystemet.
Bhakdi er født i Washington, DC og studerede medicin ved universitetet i Bonn i Tyskland, hvor han
modtog sin doktorgrad i 1970. Han var postdoktoral forsker ved Max Planck Institut for Immunobiologi
og Epigenetik i Freiburg fra 1972 til 1976 og ved The Protein Laboratory i København fra 1976 til 1977.
Han kom til Institut for Medicinsk Mikrobiologi ved Giessen Universitet i 1977 og blev udnævnt til lektor
i 1982. Han blev udnævnt til formand for medicinsk mikrobiologi ved University of Mainz i 1990, en post
han besatte indtil 2012.
Dr. Bhakdi har offentliggjort over tre hundrede artikler inden for immunologi, bakteriologi, virologi og
parasitologi, som han har modtaget adskillige priser for; herudover har han modtaget den ærefulde
fortjenstorden for Rheinland-Pfalz.
Om læge Søren Ventegodt MMedSci, EU-MSc-CAM
Søren Ventegodt er forskeruddannet fra Rigshospitalet hvor han i årene 1990-1994 ledede
Forskningscenter for Livskvalitet på Rigshospitalet og videreførte professor Bengt Zachau-Christiansens
store kohorteundersøgelse af 10000 danskere. Siden har han været direktør for det uafhængige
Forskningscenter for Livskvalitet og leder af Forskningsklinik for Holistisk Medicin, Psykologi og
Sexologi. I 2006-2008 var han lektor ved og leder af en campus i København for EU-universitet
Interuniversity College, Graz. Han har grundlagt Elsebråne Retreat Center, som er et værested for psykisk
syge unge i Sverige. Han er forfatter til 250 videnskabelige artikler og omkring 20 bølger om livskvalitet
og holistisk sundhed, og hertil en lærebogsserie om Evidensbaseret Holistisk Medicin. I 2020 stiftede han
sammen med billedkunstner Mathilde Grafström og ingeniør Markus Göttler foreningen OOC –
Organisationen til Oplysning om Corona virus COVID-19 - med det formål, at samle den videnskabelige
viden, der findes om corona, og dele den med befolkningen.
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Sammenfatning
Corona virus er en gruppe af forkølelsesvirus, som udgør omkring 15% af alle kendte forkølelsesvirus.
Disse virus kan ikke dyrkes på sådan måde at virus kan opformeres, oprenses og krystalliseres, hvorfor
deres genetiske materiale (mRNA) ikke kan bestemmes med sikkerhed; vi kender derfor ikke med
sikkerhed koden for det virus som er blevet kaldt ”SARS-CoV-2”.
Eftersom vi ikke har adgang til virus i ren form, kan forsøg med smitte af mennesker heller ikke
gennemføres, hvorfor vi ikke ved om forkølelsessygdommen COVID-19, der klinisk beskrives ved hoste,
feber og vejrtrækningsproblemer faktisk kommer af virus SARS-CoV-2.
Der findes kun én test for SARS-CoV-2 (COVID-19), og det er PCR testen. Desværre giver denne test så
mange falsk positive svar (97% af alle svar), at den ikke kan anvendes til en generel testning af
befolkningen sådan som det for tiden sker. Statistikkerne over patienter døde af eller med COVID-19 er
derfor forkerte.
Eftersom vi ikke kan teste for SARS-CoV-2, kan vi heller ikke vide, om der er en corona pandemi
forårsaget af SARS-CoV-2. Ethvert politisk tiltag, der baseres på de forkerte statistikker og de antagelser
disse statistikker fører til om en eksisterende corona pandemi, må derfor anses for fagligt ubegrundede (de
foretages uden foreliggende, videnskabelig evidens).
Der advares fra videnskabelig side om at forsamlingsforbud, social distancering, maskepåbud og
samfundsnedlukning mm. alle er irrationelle foranstaltninger uden videnskabeligt belæg, som i alvorlig
grad skader individer såvel som samfund.
Der advares om, at Verdenssundhedsorganisationen WHO arbejder nært sammen med
medicinalindustrien og modtager størstedelen af sin finansiering fra denne, og har vist sig påvirket af
denne industri mht. de oplysninger og anbefaling, som de giver til verdens regeringer.
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1. Indledning
Forudsætningerne for rationelle, politiske corona indgreb
Der er mange forudsætninger, der skal være opfyldt, for at det skal give mening at lave corona særlove og
samfundsnedlukning, med de grove krænkelser af grundlov, menneskerettigheder og grundrettigheder,
som dette indebærer.
Der skal til at starte med være et virus, som vi kan identificere som årsagen til pandemien; dernæst skal de
vises, at der faktisk er fare på færde, dvs. overdødelighed i samfundet; så skal det vises at denne
overdødelighed skyldes den pågældende virus, og dette kræver bl.a. at vi kan teste videnskabeligt entydigt
og klart for virus; dernæst må vi klarlægge forekomsten af den sygdom og død virussen forårsager først
og fremmest gennem obduktioner af de døde; dernæst skal det vises at der er noget rationelt og
meningsfuldt at gøre imod det, altså at de politiske tiltag, der tages, er rationelle, dvs. bygget på
videnskabelig viden.
Indfører man corona særlove med forsamlingsforbud, social distancering, maskepåbud og
samfundsnedlukning som man lader følge af et befolkningsvaccinationsprogram som
normaliseringsstrategi og altså som løsningen på pandemiproblemet, så må man, for at dette skal være
lovligt i forhold til grundlov, menneskerettigheder og andre grundrettigheder, ganske enkelt vise, at dette
er rationelt og videnskabeligt funderet.
Videnskaben viser os, at borgeren betaler den stor pris for samfundsnedlukningen og de øvrige tiltag, så
den mulige gevinst, der måtte være i forhold til pandemien, må også vises at være større end den skade,
som man forårsager ved coronas særlove, nedlukning osv.
Tvangsmedicinering
Nødvendigheden af videnskabelig rationalitet i forhold til corona pandemien forstærkes yderligere af at
regeringen netop pga. corona pandemien gennem den nye epidemilov har tiltaget sig retten til ekstremt
grove krænkelser af borgerens rettigheder i form af retten til tvangsvaccinering. Siden denne ændring sker
i forbindelse med corona pandemien må det være hensigten at tvangsvaccinere mod corona.
Berlingske skrev (af Jens Anton Bjørnager 14 marts 2020): Nu kan du selv og dine børn blive
tvangsvaccineret mod mæslinger, røde hunde og andre smitsomme sygdomme. Folketinget har i hast
ændret epidemiloven for at bekæmpe corona-epidemien. (https://www.berlingske.dk/samfund/nu-kan-duselv-og-dine-boern-blive-tvangsvaccineret-mod-maeslinger-roede).
Dette følger af §8 i den nugældende epidemilov (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1444):

§ 8. For at hindre udbredelse af en alment farlig sygdom kan sundheds- og ældreministeren efter
indstilling fra Sundhedsstyrelsen påbyde, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination inden
for et nærmere afgrænset område eller af en nærmere afgrænset personkreds.
Stk. 2. Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig
sygdom her i landet, kan sundheds- og ældreministeren med henblik på at nedbringe antallet af
øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal iværksættes tvangsmæssig
vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige
sygdomme i befolkningen.
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Proportionalitet i de politiske indgreb og samfundets ansvar for borgerens sundhed
I Danmark har borgerens sundhed aldrig været regeringens eller samfundets ansvar; havde dette været
tilfældet var tobak og stærk alkohol for længst forbudt, sammen med fed mad, søde kager osv., ligesom
alle ville være pålagt at motionere en time om dagen; seksuel promiskuitet ville være strengt forbudt
ligesom det ville være forbudt at arbejde mere end 40 timer om ugen. Al trafik i byen ville blive reduceret
til en fart på 30 km i timen. Alle overvægtige ville blive sat på diæt og i øvrigt ville alle blive sendt i seng
kl. 23.00.
Man kan smile ad tanken om den paternalistiske stat, men når det kommer til den paternalisme vi siden
foråret 2020 har set omkring corona i Danmark stivner smilet nok lidt. For er der egentligt nogen forskel?
Det har simpelthen aldrig i Danmark – eller noget sted i Europa for den sags skyld - været politisk comme
il faut at regeringen optræder som den store fader/moder, der fortælle folk, hvordan de skal leve.
Alligevel er det netop det, som vi oplever i denne tid under corona pandemien.
Og alligevel handler det der sker nok slet ikke om befolkningens sundhed, for folkesundheden er slet ikke
i fokus, ligesom dødeligheden og gennemsnitslevealderen slet ikke er i fokus.
Hvis vi ser et øjeblik på de almindelige dødsårsager i Danmark, kan vi se at det enøjede fokus på corona
er fuldstændig ude af proportion:
Tænk på, at der hvert år dør ca.14.000 danskere af rygning, ca. 900 af passiv rygning, ca. 3000 af
alkoholmisbrug, ca. 4000 af mangel på motion og et par tusinde af overvægt. Her er i mange tilfælde tale
om unge eller yngre mennesker. Til sammenligning tager corona højst livet af nogle hundrede, og de, der
dør, er i gennemsnit 82 år gamle!
Enhver må kunne se, at det at lukke hele samfundet ned og fratage alle mennesker deres grundlæggende
rettigheder og indføre tvangsvaccination pga. en helt ufarlig corona pandemi – som kun er en pandemi
fordi WHO har ændret pandemidefinitionen til at omhandle også udbredelse af smitte der ikke er farlig er helt ude af proportion.

Rygning og folkesundhed
Rygning er en af de vigtigste risikofaktorer for folkesundheden. Hvert år dør knap 14.000
danskere som følge af rygning, og ca. 900 dør som følge af udsættelse for tobaksforurenet luft.
https://www.sst.dk/da/viden/tobak/fakta-om-tobak-og-rygning/rygning-og-folkesundhed

Alkohol og sygdomme
Alkohol er et organisk opløsningsmiddel og et kræftfremkaldende stof, som øger risikoen for en
lang række sygdomme og er skyld i for tidlig død. Alkohol bidrager til udviklingen af over 60
forskellige sygdomme, herunder kræftsygdomme, mavetarmssygdomme, hjertekar-sygdomme,
leversygdomme, forhøjet blodtryk og nedsat immunforsvar. Alkohol er desuden relateret til en
række psykiske lidelser som fx angst og depression.
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Opgørelser viser, at omkring 3.000 dødsfald i Danmark hvert år kan relateres til alkohol, enten
som den primære eller medvirkende dødsårsag. Det svarer til 6 % af alle dødsfald. To ud af tre
alkoholrelaterede dødsfald sker blandt mænd.
https://www.sst.dk/da/Viden/Alkohol/Fakta-om-alkohol/Alkohol-og-sygdomme

Fedme og mangel på motion
Resultaterne viser, at ca. 3,7 pct af alle europæiske dødsfald på et år skyldes fedme, mens over
7,3 pct. – altså dobbelt så mange – kan tilskrives fysisk inaktivitet, uanset om der er tale om
normalvægtige, overvægtige eller fede mennesker.20. jan. 2015
hjerteforeningen.dk › 2015/01 › dobbelt-saa-mange-doer

Gennemsnitsalderen på døde med COVID-19
Gennemsnitsalderen på patienter, der er døde med COVID-19, er på 82 år. Dermed er den lige så
høj som den gennemsnitlige alder blandt danskere, der dør i al almindelighed. d.25. maj 2020
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/9500-danske-covid-19-patienter-kortlagt-for-forste-gang
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2. Generelt afsnit: Er der en farlig corona pandemi?
Dette spørgsmål stilles i starten af professor Sucharit Bhakdi’s bog ”Corona: Falsk alarm?” (76). Gennem
bogen dokumenteres det uden for enhver tvivl, med tunge videnskabelige argumenter, at der er tale om en
falsk pandemi, idet det videnskabelige belæg for, at der er en dødelig corona virus, der huserer og skaber
overdødelighed, ikke er til stede.
Dette er naturligvis overraskende, idet befolkningerne i alle verdens lande følger statistikkerne over
”corona-døde”, med optællinger over folk der dør efter at være fundet COVID-19 positive i en PCR-test,
som flittigt offentliggøres i medierne. Fordi folk tager for pålydende at mennesker dør af COVID-19 og at
statistikkerne passer, tror folk generelt også på WHO’s narrativ om den ”farlige” og ”lumske” corona
virus. Men professor Bhakdi forklarer i sin bog, at WHO, som burde være en troværdig og lødig,
videnskabeligt funderet institution, de seneste årtier er faldet i medicinalindustriens klør, og er blevet til
en markedsføringsplatform for medicinalindustriens produkter, som ikke er bleg for at sprede
misinformation og føre verden bag lyset, i stedet for at være det, som verden har brug for, nemlig en
global ressource på sundhedsområdet (76). Det er sket før, nemlig i 2009, anfører Bhakdi.
Den foreliggende rapport bygger på ovennævnte bog, men som tager dens betragtninger videre, idet der er
kommet ny videnskabelig viden til, som også må inddrages, og på denne videnskabelige baggrund anføres
så i rapportens sidste del generelle og specifikke grunde til at corona særlovene mv. er ugyldige.
Et vigtigt faktum er, at der nu foreligger tung videnskabelig dokumentation for, at der ikke i 2020 er
startet en farlig corona pandemi, sådan som Verdenssundsorganisationen WHO (76), og derefter
regeringen med statsminister Mette Fredriksen i spidsen, og siden Sundhedsstyrelsen, og efterfølgende
igen landets politi, sundhedsvæsen og øvrige myndigheder, har hævdet.
Hvor der muligvis var fornuft i det af regeringen anvendte forsigtighedsprincip, som toges i anvendelse
ved begyndelsen af den WHO-erklærede pandemi (76) forår 2020, er der nu i januar 2021 tale om
konkret, videnskabelig viden, der med absolut sikkerhed viser, at der ikke er tale om en farlig corona
pandemi. Der har altså ikke været videnskabelige basis for disse tiltag og der er i dag slet ingen fornuft i
at opretholde de tiltag, som blev taget i starten af den erklærede corona pandemi i 2020.
Uden lægefaglig begrundelse er corona bestemmelserne og corona særlovene uden berettigelse, og derfor
grundlovsstridige, ligesom de strider mod menneskerettighederne og alle de øvrige grundrettigheder.
Det skal også anføres, at medierne har misinformeret om corona pandemien og systematisk censureret al
faglig information om corona pandemien, hvorfor hele befolkningen fejlagtigt har fået det indtryk at der
er fortsat tale om en farlig pandemi (76). Det er meget påfaldende, at DR og TV2 og andre store medier
ikke er eller på noget tidspunkt under pandemien har været kritiske over for Verdenssundsorganisationen
WHO’s narrativ om den farlige coronavirus, når det må være indlysende for ethvert tænkende menneske
at der er noget der ikke hænger sammen, eftersom der ingen overdødelig er.
Vi ved i dag fra videnskabelige side med absolut sikkerhed, at der ikke har været tale om en farlig
pandemi i 2020, efter som der ikke har været overdødelighed i Danmark (se tallene nedenfor fra
Danmarks Statistik), ikke engang blandt de ældre (se afsnit 3). Heller ikke i Norden eller i de omkring
Danmark liggende lande, som vi plejer at sammenligne os med, eller i Europa om helhed har der været
væsentlig overdødelighed (76) – en marginalt lille overdødelighed i månederne sidst på året (som ikke
kan ses i det store billede af hele året) har sørgeligt kunnet forklares med noget helt andet end selve
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corona pandemien, nemlig med skadevirkningen af de coronapolitiske tiltag og lockdowns, der har ført til
selvmord, svigt af hjælp i sundhedssektoren osv. (se afsnit 3).
Tallene fra resten af verden er desværre præget af meget dårlige statistiske traditioner, vilkår og metoder,
og lette at manipulere politisk, som vi fx har set det ske i New York (215), hvorfor vi må lægge tallene i
Danmark og i Europa til grund, når vi skal vurdere corona pandemiens farlighed. Det er velkendt, at
Danmark har den bedste befolkningsstatisk i verden pga. det berømte CPR-register, hvorfor tal fra
Danmark normalt er de mest troværdige.

Lad os se på de konkrete tal over dødeligheden i Danmark fra Danmarks Statistik (tabel 1):

2018
55.232

2019
53.958

2020
55.162

Tabel 1: Dødeligheden i Danmark 2018, 2019 og 2020.
(https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-middellevetid/doedsfald)
Der er altså ikke tale om en overdødelighed i Danmark i 2020 i forhold til de foregående år, idet 55.162
personer døde i 2020, hvilket er lidt flere end i 2019 men færre end i 2018, hvor regeringen ikke
reagerede med særlove, lockdowns etc.
På baggrund af de eksisterende dødstal, obduktionsrapporter og generel viden om corona virus og de
sygdomme sådanne virus medfører, har videnskabsfolk over hele verden allerede tidligt i 2020 erklæret,
at pandemien er en falsk pandemi (76), altså en pandemi, som WHO har erklæret, uden at der er fagligt
belæg for det (214,215,215).
Vi ved også fra Hamborg i Tyskland, hvor omfattende obduktioner af alle, der skulle være døde af
COVID-19, er blevet obduceret under ledelse af professor Püschel, at ikke en eneste af dem, der er døde
efter at være testet positive for COVID-19, der er døde af COVID-19, idet der altid har været en anden
god grund til døden, som kræft, dårligt hjerte osv. (60,61,62,211)
Medierne har igen og igen bragt frygtelige reportager bl.a. fra Italien og New York, med chokerende
billeder af lighuse der flød over af lig, massegrave osv. Det kan også dokumenteres, at en række historier,
der har ukritisk har været bragt i medierne for at illustrere coronas farlighed, har været konstruerede og
usande (14,15,16,52,193,194,217); men fordi kritikken af disse historier ikke er blevet bragt pga.
mediernes hårde censur af historier og indsigelser der går imod WHO’s narrativ om den farlige corona
virus er Danmarks befolkning, på samme måde som det er sket i andre lande, blevet vildledt til at tro, at
der huserer en farlig corona pandemi (76, 77,78), og befolkningen har følt sig i trygge hænder når
voldsomme tiltag har fundet sted fra regeringens side, ligesom man generelt har fundet sig i at miste sine
grundrettigheder i forbindelse med corona pandemigen, fx fundet sig i at bære mundbind som
videnskaben siger er helt uden positiv effekt (som hverken hindrer at man bliver smittet (67) eller at man
smitter andre, men som både udgør en sundhedsrisiko (68,69,70,71,72,73,75) og medfører betydelige
vanskeligheder i den mellemmenneskelige kommunikation (se afsnit 3).
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Som argument for, at vi med god grund skal frygte, at der kommer farlig pandemier er anført at 1% af
Europas befolkning døde i 1918 af influenza, kaldet den Spanske Syge. Det er igen og igen blevet nævnt
at vi er i overhængene fare for en alvorlig pandemi netop med begrundelse i den spanske syge. Forskning
har imidlertid dokumenteret, at det ikke er korrekt at det var en virus, der tog livet af folk dengang, idet
hundredevis af obduktionserklæringer fra 1918-1920 er blevet gennemgået; et stort studie i 2008 viser
således helt entydigt, at dødsårsagen dengang var bakteriel lungebetændelse, og ikke virus (218). Der har
således aldrig i historisk tid været en viruspandemi, der har påført befolkningen nogen væsentlig fare.
Derfor må vi i udgangspunktet også antage at dette aldrig vil ske. Videnskabelig metode byder os at
antage at tingene er normale, før det modsatte er bevidst: Det er derfor reglen uden undtagelse at en
viruspandemi IKKE er farlig for Danmarks befolkning (219).
Når virus ikke er farlig, skyldes det ikke efter vores vurdering ikke at corona virus ikke findes, sådan som
nogle har påstået med udgangspunkt i den svage videnskab om virus påvisning, eller at virus ikke spredes
med luften overalt omkring os, sådan som WHO og regeringen synes at mene, for forskningen viser at vi
smittes med omkring 100 virus til luftvejene og omkring 100 virus til mave-tarm systemet hvert år
(76,193,194,195,215,216). Disse virus muterer konstant og der findes hundredevis, ofte mange tusinde
versioner af hver virus, eftersom der kommer 200 nye humane virus til hver år. Dette betyder, at vi alle
sammen rammes af ca. 200 nye virus hvert år, eller en ny virus omkring hver anden dag.
Det er reglen, at vi ikke opdager at vi smittes med virus, eftersom vi ikke har symptomer, fordi vores
immunsystem er fuldstændig effektivt i bekæmpelsen af virus(76). Efter den mest udbredte
videnskabelige teori smitter vi, når vi selv er inficerede, gennem bitte små dråber, der kommer fra dem
respirationscykliske åbningen af lungernes alveoler (en dråbestørrelse på 0,1-0,01µm). Vi smitter
hinanden med en ganske lille mænge virus (ca. 20 viruspartikler) (215,216), og denne meget lille
infektion bekæmpes lokalt af immunsystemets celler, der kender alle de cirkulerende virus godt - om end
ikke fuldstændig godt - pga. tidligere møde. Immunsystemets enorme effektivitet skyldes, at pattedyr og
virus har haft co-evolution igennem de sidste formenligt hundrede millioner år.
Der er dog en undtagelse fra reglen om at virus ikke giver symptomer, og det er, når vi er immunologisk
svækkede, hvilket vi er under stress, følelsesmæssige belastninger, eller i forbindelse med anden sygdom.
Det er dog videnskabeligt dokumenteret, at selv kraftige influenzaer, som er de farligste virusser
videnskaben kender, ikke forvolder nævneværdig dødelighed hos mennesker under 70 år, og heller ikke er
til væsentlig fare for sunde og raske mennesker over 70 år. Den dødelighed, vi ser ved influenza, rammer
systematisk de meget gamle og meget syge og allerede væsentligt immunsvækkede mennesker
(50,51,54,55,76,214,215,215); statistisk set forkorter sådan en influenza ikke livet, selv hos disse, med
mere end få dage eller uger, da man lægeligt må sige, at de, der dør af influenza, allerede er meget nær
døden (54). Corona virus, der som bekendt giver forkølelse, er kendt for at være meget mindre farlig end
influenza virus og forskerne har traditionelt beskrevet det som ufarligt (76).
Det er vigtigt at understrege, at forskerne i virus og lungesygdomme igen og igen har fremhævet, at der
aldrig har været en farlig corona virus nogle steder i verden; studier under stærk indflydelse af
medicinalindustrien, som åbenbart har interesse i at levere vacciner og medicin til verden, har fundet, at
der har været sådanne farlige vira, men optællingerne af de døde i de få studier der er gjort over farlige
virusser er blevet kritiseret voldsomt af uafhængige forskere (193,194,195). Der har efter forskernes
mening her været tale om medicinalindustriens forsøg på at finde eksempler, der skal retfærdiggøre store
vaccinationsprogrammer mod almindelige virus som netop influenza og corona
(76,196,197,198,199,200,201,214,215,216).
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Det er også vigtigt at understrege, at de vacciner der er blevet udviklet mod influenza, ifølge store
metaanalyser gennemført af Cochrane forskerne, der er et uafhængigt forskningssamarbejde af 10.000
læger, entydigt viser at influenza vaccinen ikke er effektiv og har mange alvorlige bivirkninger (221).
Konklusionen er, at influenza vaccinen ikke virker. Efter som man ikke har kunnet lave en effektiv
vaccine mod influenza, der muterer meget langsommere end corona virusserne, er det allerede af den
grund helt sikkert, at man ikke vil kunne lave en vaccine imod den hurtigt mutterende corona virus,
hvilket heller ikke ville være rationelt, idet corona jo slet ikke er farlig. Hertil kommer, at enhver
anvendelse af kemiske lægemidler, som findes i vacciner, altid medfører bivirkninger, også alvorlige
bivirkninger som sygdom og død (76,214-16,221).
Da WHO i begyndelsen af 2020 erklærede, at der var en corona pandemi med et ny corona virus, SARSCoV-2, som gav sygdommen COVID-19, med en dødelighed på 3,4% (223,251) var dette altså langt fra
sandt. Men det var anledningen til at lande over hele verden gik i panik. Frygtelige historier som nævnt,
om massiv overdødelighed i Norditalien og New York, fulgt af med billeder af overfyldte kapeller og
massegrave, mobile lighuse i trucks osv. kombineret med enorme dødstal skabt igennem en forkert måde
at optælle døde af corona, nemlig ved at inkludere alle, der døde efter at være testet positive for corona,
overbevidste regering såvel som befolkning om at der faktisk var en igangværende meget alvorlig corona
pandemi.
Store testprogrammer blev igangsat i 2020 med den PCR-test, som WHO have anbefalet på deres
hjemmeside allerede den 13, 17 og 21 januar 2020 (17,228,229 – downloaded fra WHOs hjemmeside
25/1 2021), og som blev indsendt til videnskabelig godkendelse 21 januar 2020, og som blev godkendt 22
januar og publiceret 23 januar (17,228,229).
Det blev i den videnskabelige artikel af Drostens gruppe, som oprindeligt dokumenterede COVID-19
PCR-testen, hævdet, at testen kunne diagnosticere COVID-19 gennem påvisning af SARS-CoV-2
virussen. Dette har siden vist sig ikke at være sandt(17,224). Der har været rejst en omfattende kritik af
PCR-testen, som den skaber Kary Mullis´ selv direkte advarede om gav falsk positive testresultater, hvis
man anvendte den forkert (40,41,202,210), ligesom han talrige gange gennem livet understregede, at den
ikke kan anvendes diagnostisk.
Testen anvender cyklusser, der fordobler arvemateriale (en DNA-streng), men hvis man kører for mange
cykler ville den altid blive positiv, det vi kalder falsk positiv, fordi der indføres små fejl i hver cyklus.
Ved højst 60 cykler bliver 100% af testene, der køres, altid falsk positive; ved 35 cykler er 97% falsk
positive (17,224), og adskillige procent af alle svar kommer falsk positivt ud. Hvor mange procent
positive svar der kommer, afhænger ud over hvor mange cykler man kører af den kemiske
sammensætning af testen, som medicinalfirmaerne kan sammensætte som de vil. Forskerne undrer sig
over den aktuelle sammensætning af COVID-19 PCR-testen med meget høje koncentrationer, 8 gange
over det normale af mange indholdsstoffer, der giver ekstra mange positive svar.
Man kan ifølge Kary Mullis selv derfor ikke anvende metoden med mere end 20-25 cykler
(40,41,202,210). Kary Mullis fik nobelprisen for PRC-testen i 1993, og han regnes i videnskabelige
kredse i dag stadig for at være den højeste autoritet, som man altid henviser til vedrørende PCR-testen.
PCR-metoden kan ikke anvendes diagnostisk, men må altid anvendes sammen med en lægelig klinisk
diagnose, hvis den skal være meningsfuld, slog Kary Mullis fast (40,41,202,210); tager man ikke
udgangspunkt i en klinisk diagnose kan man slet ikke anvende PCR testen til at skelne mellem forskellige
sygdomme. Her rammes man, når det kommer til corona virus, yderligere af det problem, at der ikke
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findes et klart klinisk billede af mange af de luftvejsvirusser, der rammer os, så vi kan ikke skelne mellem
en sygdom forårsaget af corona virus eller af en anden virus til luftvejene.
Man står altså over for det problem, når man har en person med forkølelse eller influenza-lignende
symptomer, at man ikke på det kliniske billede kan se hvad patienten fejler. En klinisk influenza er
således kendt for kun at være forårsaget af influenza virus i 10% af tilfældene (76,221); alene herfor
virker influenza vaccine, der i øvrigt er baseret på en influenza stamme fra sidste år (der ikke er den vi
møder i år!) naturligvis ikke. Også af den grund er massevaccination af befolkningen med
influenzavaccine blevet kritiseret og kaldt meningsløs ikke mindst af Cochrane forskerne (221), der
mener at vaccinationsprogrammerne for influenza alene gennemføres af politiske og ikke af
sundhedsfaglige grunde.
I Portugal er der faldet dom ved appelretten om at PCR-testen er ugyldig, eftersom testen har 97% falsk
positive svar og dertil behøver en lægelig klinisk diagnose for at være meningsfuld (170,171,172,173).
I andre lande er der faldet tilsvarende domme, som vi skal se i kapitel 4.
I Tyskland fører advokat Reimar Fuellmich sag mod Drosten, der har været hovedmanden bag PCRtesten med anklager for svindel (177,178,179). Fuellmich mener, at Drosten fra starten har vidst at PCR
testen ikke kunne stille diagnosen, og det må han vel også have gjort, siden Kary Mullis viden om PRCtesten er almindlig kendt.
WHO, som har anbefalet Drosten’s PCR-test, synes at have været involveret i dens udvikling, siden man
finder anbefalingen endog før den er videnskabeligt publiceret (17). Det har desværre været velkendt
siden den store svineinfluenzaskandale i 2009 at WHO er fuldstændig korrupt (5 medlemmer i det udvalg
der skulle tage stilling til WHO’s anbefalinger om vaccine havde i 2009 modtaget tilsammen over 7
millioner dollars fra vaccineindustrien (225)); WHO må i dag betragtes som fuldstændig overtaget af
medicinalindustrien, der anvender WHO som ren markedsføringsplatform (225). Sundhedsfaglige
eksperter fra hele verden tog i 2009 afstand fra WHO og kaldte organisationen korrupt (225). Også
Danmark købte dengang millioner af doser uvirksom og udokumenteret influenzavaccine der
efterfølgende blot måtte destrueres (225). Det er på denne baggrund både overraskende og chokkerende at
regeringen under corona pandemien ikke har forhold sig det mindste kritiske til WHO.
Det er således velkendt at WHO i dag modtager langt den største del af sin finansiering direkte fra
medicinalindustrien og de velhavere der står bag medicinalindustrien som fx Bill Gates der har givet
omkring en milliard dollars til WHO ligesom han har givet omkring 100 millioner kroner til Statens
Seruminstitut gennem de sidste 10 år (aktindsigt givet til Per Brændegård, personlig kontakt).
Den 21 januar 2021 blev WHO efter hårdt pres fra videnskabsfolk over hele verden nødt til at ændre
anbefalingen af PCR testen, således at den ikke længere ses brugbar til at stille COVID-19 diagnosen (18,
downloaded 21 januar 2021; notatet er siden forsvundet fra hjemmesiden); hermed har WHO reelt
indrømmet, at PCR-testen er ubrugelig til almindelig testning af COVID-19, sådan som det foregår over
hele Danmark i dag, og altså også at det var en fejl at anbefale den til diagnostisk brug sådan som i januar
skete over hele verden, med milliarder af PCR-tests og millioner af falsk positive svar til følge.
Med faldet af PCR-testen er det også klart, at alle de dødsstatistikker, som vi har set i medierne har været
forkerte, ligesom de vaccinegodkendelsesstudier som Pfizer-BioNTech og Moderna har gennemført er
ugyldige i den udstrækning, de har været baseret på PCR-testens diagnostiske evne (5,6,7). Eftersom
PCR-testen er den eneste test vi har haft, har vi ikke kunnet vide, om de symptomer folk har haft, skyldtes
COVID-19, hvorfor centrale antagelser, der er lagt til grund for den kliniske testning af disse vacciner, er
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ugyldige; vaccinerne bør altså nu trækkes tilbage fra markedet, idet de må betragtes som videnskabeligt
uprøvede og udokumenterede, og produktet er forskelligt fra den beskrivelse der findes af det.
Fagfolkene i Pfizer-BioNTech og Moderne må, hvis de har haft lægelig baggrund, også have vidst at
PCR-testen var ugyldig; de må derfor også have vidst at grundlaget for den erklærede corona pandemi er
forkert, og de er derfor lige så skyldige i bedrageri som WHO og Drosten.
Det skal også anføres, at det er Bill Gates eller hans fonde, der har støttet Drosten’s arbejde, ligesom
Gates har støttet Statens Seruminstitut (SSI) med omkring 100 millioner kr. gennem de sidste 10 år. Det
er SSI der har stået for meget af den forkerte statistik omkring verdens corona-dødsfald igennem
EUROMOMO (https://www.euromomo.eu/), der flittigt igennem det store medier har delt de forkerte
oplysninger med borgerne i alle de europæiske lande og med verden i øvrigt.
Der er tale om et meget alvorligt bedrag af verden, som har fået de fleste lande til at lave særlove og
lockdowns og altså helt uden grund, og som i alvorlig grad har kompromitteret landendes økonomier og
befolkningernes lykke, trivsel og livsmuligheder.
Desværre er WHO og Drosten ikke alene om at skabe den falske corona pandemi; det ser ud som om ikke
bare medicinalindustrien, men flere andre magtfulde industrier, pengemænd og regeringer, bl.a. World
Economic Forum og muligvis også Kinas regering også er involveret, men sammenhængene er ikke fuldt
opklarede, ligesom det bliver for omfattende at gøre rede for disse delvist udokumenterede teorier her;
ved interesse henvises til (226,227).
Det bør dog nævnes, at Kina har samarbejdet meget nært med WHO og at Kina har opfundet
lockdown’en som middel mod smittespredning, selv om der ikke er nogen som helst videnskabelig
rationalitet bag det (230), hvilket er blevet kritiseret af fagfolk fra hele verden (76,193-195).
Lad os her ved afslutning af det generelle, indledede afsnit se lidt på statistikken fra en række lande over
”døde med corona-virus” (Tabel 2). Det, som forskerne hæfter sig ved, er at de typisk har levet længere
end gennemsnittet, og er nået til en alder, hvor enhver infektion er farlig for dem, og døden derfor er
noget, man må forvente.
En af forskerne bag undersøgelsen, Reimar W. Thomsen (overlæge og lektor på Klinisk Epidemiologisk
Afdeling på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital) siger om undersøgelsens konklusioner:
”…studiet bekræfter, at det i forvejen er syge ældre, som især er i risikozonen. - Det er især personer over
80 år med to eller flere kroniske sygdomme - altså multisyge - som har en markant forøget dødelighed.
Hvis man er op til 80 år gammel og ellers ikke fejler noget og er rask og rørig, så klarer man ofte et
Covid-19 forløb. Men for ældre over 80 år så begynder alderen i sig selv at spille ind, siger han. 82
procent af alle de personer, der er døde med virussen i Danmark, var multisyge, og gennemsnitsalderen
for alle de døde er 82 år.”18
18 https://fagbladet3f.dk/artikel/multisyge-over-80-har-stoerst-risiko-corona-doed
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3. Gennemgang af den videnskabelige litteratur.
Over hele verden har videnskabsfolk protesteret mod WHO’s erklæring om, at der foreligger en farlig
corona pandemi. En af Tysklands mest anerkendte virologer og forskere i immunsystemet, professor
Sucharit Bhakdi har skrevet en bog, hvor han dokumenterer, at faren ved corona virussygdommen
COVID-19, altså faren ved virus SARS-CoV-2, som påstås at være det bagvedliggende virus, er stærkt
overdrevet, idet corona er langt mindre farlig end influenza (76).
I samme bog dokumenterer Bhakdi at pandemien var overstået før lockdown blev indført (figur 1).,
hvorfor de lave dødstal i Tyskland ikke skyldes at lockdown har reddet verden, som det ofte påstås fra
politisk side, men derimod at corona COVID-19 slet ikke til at begynde med er farlig, sådan som det blev
påstået af WHO da pandemien blev erklæret

Figur 1: I Sucharit Bhakdis bog Corona False Alarm? Dokumenteres at lock-down ikke havde nogen
indflydelse på dødeligheden i Tyskland fordi den blev indført efter at pandemien var ovre. Der henvises
til reference 128 i bogen, som er: Matthias an der Heiden and Osamah Hamouda, “Schätzung der
aktuellen Entwicklung der SARSCoV-2-Epidemie in Deutschland—Nowcasting,” Epidemiologisches
Bulletin 17, (April 2020): 10–16, https://doi.org/10.25646/6692.4. Det samme forhold gjorde sig
gældende i Danmark, hvor pandemien kom på samme tid og lock-downs også på samme tid.

En ny tysk dom giver sagsøger medhold i at lockdowns er uden rationel basis og ikke lovlig, se afsnit 4
(180,181,182).

16

Organisationen til Oplysning om Corona Virus COVID-19 (OOC) : Videnskabelig rapport om corona No. 1 af 26 jan 2021

En god oversigt over argumenterne for at vi står over for en falsk pandemi er også blevet fremsat i
artiklen “Covid-19: Bevisen för det globala bedrägeriet” (14,15,16) der oprindeligt udkom på engelsk,
men som er oversat fra svensk (15). Artiklen findes på dansk i (16).
Nedenfor gennemgås de grundlæggende forhold omkring corona COVID-19 pandemien, som er
nødvendige at kende og forstå, for at indse det urimelige og sagligt ubegrundede i corona særlovene og de
øvrige corona bestemmelser, som OOCs anlagte retssager i grunden handler om.

a) SARS-CoV-2 Virus’ mRNA sekvens er ikke kendt,
Der er problemer med corona forskningen hele vejen igennem. Det er fx debatteret, om vi overhovedet
har isoleret corona SARS-CoV-2 virus, og mange eksperter hævder, at de gensekvenser, der er fremlagt,
ikke er fra det nye corona virus SARS-CoV-2 (8,9,10,11,12,13,14,15,16,193-195,231,232,233,324,235).
Problemet er at vi ikke har en ”golden standard”, altså noget at sammenligne med, så sekvensen der
dybest set må opfattes som et gæt, der med en hvis sandsynlighed er helt forkert; mange videnskabsfolk,
fx dr. Andrew Kaufmann, mener at denne sandsynlighed er så stor, at man i praksis ikke kan hævde at vi
på et videnskabeligt grundlag kender virusset vi kalder ”SARS-CoV-2”. Dermed bliver hele historien om
COVID-19 til fiktion.
Man kan overraskes over dette, fordi man måtte formode at corona pandemien hvilede på et solidt
videnskabeligt grundlag, men dette ser ikke ud til at være tilfældet. På internationalt niveau melder
sundhedsstyrelserne fra mange Danmark, og også fra Danmark, at man ikke har kendskab til at SARSCoV-2 virussen er blevet isoleret (almindelig kendt fra aktindsigt fra Sundhedsstyrelsen/Statens Serums
Institut) og at dens indhold af mRNA er blevet sekventeret. Det er klart, at har man ikke virussens mRNA
kan man heller ikke lave en mRNA baseret test. Alene derfor kan man ikke lave en PCR test for COVID19 (17).

b) Proteinerne som SARS-CoV-2 er ikke kendt.
På samme måde fastholdes det fra ekspertside, at man ikke kender de proteiner som SARS-CoV-2
virussen koder for, og disse to ting hænger naturligt sammen, eftersom mRNA sekvensen jo koder for
proteinerne (8,9,10,11,12,13,14,15,16,193-195,231,232,233,324,235). Det betyder igen, at de antistoftests der anvendes efter al sandsynlighed ikke tester for antistoffer mod de virale proteiner.
Hermed er alle de tests vi har for COVID-19 og SARS-CoV-2 altså ugyldige.

c) Covid-19 sygdommen kommer ikke af SARS-CoV-2 virus.
Et andet forhold der fra videnskabelig side er blevet kritiseret at der mangler bevis for at sygdommen
COVID-19, der er en yderst dårligt defineret klinisk sygdomsenhed, idet samme symptomer kan skyldes
måske 50 forskellige forkølelses- og influenza vira, faktisk skyldes SARS-CoV-2 virus (76). Denne kritik
hænger sammen med at man aldrig har isoleret virus, og at det aldrig er lykkes at smitte et menneske med
COVID-19 i et forsøg (76).
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d) PCR testen for COVID-19 (SARS-CoV-2) og de øvrige molekylære tests (”Corona Qvick tests”)
virker ikke, og derfor er mRNA vaccinen heller ikke videnskabeligt testet da PRC testen er
anvendt ved den kliniske afprøvning af vaccinerne.
I Portugal er der ved appelretten faldet dom for at PCR-testen ikke virker, da den har 97% falsk positive
svar (ud af de 2-3% der er positive) ligesom PCR testen i øvrigt ikke kan anvendes uden en samtidig
klinisk diagnose af en læge (170,171,172,173). Domme med samme konklusion er faldet i Holland (134151).
PCR-testen blev udviklet af Kary Mullis, der i 1993 fik nobelprisen for den. Mullis sagde igen og igen at
den ikke kan anvendes til at stille medicinske diagnoser, og at testen ikke kan anvendes over 25 cykler,
fordi den så producerer så mange falsk positive svar, at den bliver meningsløs (40,202,210).
Forskere har dokumenteret at PCR-testen ved 35 cykler har 97% falsk positive svar, med en samlet
positiv svarprocent på omkring 2-3% (17,224,186,187). Dette betyder at når befolkningen testes med RTPCR testen for corona, så ser det ud som om der er en pandemi med mange smittede i gang, mens dette
slet ikke er påvist ved testene der gennemføres. Det er yderligere problematisk at man ved at ændre den
kemiske sammensætning af PRC-testen kan op- og nedregulere hvor mange falsk positive testsvar der
skal være. Man kan således justere PCR-testen til at give det antal smittede man ønsker i denne falske
testning, og man kan ligefrem, idet der er en nært samarbejde mellem de forskellige firmaer der producere
lægemidler forestille sig at der efter en vaccination mod corona producerer tests der har lavere antal falsk
positive således at man ville kunne anvende testen til at dokumentere effekt af vaccine, hvis en sådan
dokumentation skulle ønskes. Det er klart at denne situation ikke er holdbar.
WHO har selv 21 januar 2021 medgivet at PCR testen ikke kan anvendes diagnostisk på befolkningen, se
nedenfor. (www.who.int (https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivdusers)):
„De fleste PCR-assays er angivet som et hjælpemiddel til diagnose, og derfor skal sundhedsudbydere
overveje ethvert resultat i kombination med timing af prøveudtagning, prøvetype, analysespecifikationer,
kliniske observationer, patienthistorie, bekræftet status for eventuelle kontakter og epidemiologisk
information.“ (SVs oversættelse)
WHO Information Notice for IVD Users
Product type: Nucleic acid testing (NAT) technologies that use real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) for
detection of SARS-CoV-2 Date: 7 December 2020
WHO Information Notice for IVD Users 2020/05
Nucleic acid testing (NAT) technologies that use polymerase chain reaction (PCR) for detection of SARS-CoV-2
20 January 2021
Medical product alert
Geneva
Product type: Nucleic acid testing (NAT) technologies that use polymerase chain reaction (PCR) for detection of
SARS-CoV-2
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Date: 13 January 2021
WHO-identifier: 2020/5, version 2
Target audience: laboratory professionals and users of IVDs.
Purpose of this notice: clarify information previously provided by WHO. This notice supersedes WHO Information
Notice for In Vitro Diagnostic Medical Device (IVD) Users 2020/05 version 1, issued 14 December 2020.
Description of the problem: WHO requests users to follow the instructions for use (IFU) when interpreting results for
specimens tested using PCR methodology.
Users of IVDs must read and follow the IFU carefully to determine if manual adjustment of the PCR positivity
threshold is recommended by the manufacturer.
WHO guidance Diagnostic testing for SARS-CoV-2 states that careful interpretation of weak positive results is needed
(1). The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load. Where test
results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or
different NAT technology.
WHO reminds IVD users that disease prevalence alters the predictive value of test results; as disease prevalence
decreases, the risk of false positive increases (2). This means that the probability that a person who has a positive result
(SARS-CoV-2 detected) is truly infected with SARS-CoV-2 decreases as prevalence decreases, irrespective of the
claimed specificity.
Most PCR assays are indicated as an aid for diagnosis, therefore, health care providers must consider any result in
combination with timing of sampling, specimen type, assay specifics, clinical observations, patient history, confirmed
status of any contacts, and epidemiological information.
Actions to be taken by IVD users:
1.
2.
3.
4.

Please read carefully the IFU in its entirety.
Contact your local representative if there is any aspect of the IFU that is unclear to you.
Check the IFU for each incoming consignment to detect any changes to the IFU.
Provide the Ct value in the report to the requesting health care provider.

Contact person for further information:
Anita SANDS, Regulation and Prequalification, World Health Organization, e-mail: rapidalert@who.int
References:
1. Diagnostic testing for SARS-CoV-2. Geneva: World Health Organization; 2020, WHO reference number
WHO/2019-nCoV/laboratory/2020.6.
2. Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 2: Predictive values. BMJ. 1994 Jul 9;309(6947):102. doi:
10.1136/bmj.309.6947.102.
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De svenske sundhedsmyndigheder skriver på deres hjemmeside, at PCR testen ikke er brugbar til
diagnosticering af COVID-19:
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid19.
PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att
infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda
dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor
efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera
vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av
sjukdomsperioden.
De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet grundar sig därför på stabil klinisk
förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen
började. För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för
de allra sjukaste, individuell bedömning av behandlande läkare.
Kriterierna togs fram i samarbete med företrädare för specialitetsföreningarna inom
infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, hygien och smittskydd. Rekommendationerna kommer
att uppdateras allteftersom ny kunskap om smittsamhet vid covid-19 tillkommer, då nuvarande
kunskap är begränsad.

Downloaded 23 jan 2021.
Til sammenligning står der på den danske tilsvarende hjemmeside:
Hvilken test kan du bruge?
PCR-test
PCR er en meget følsom testmetode, der påviser ny coronavirus' RNA. Testen foretages ved at
føre en vatpind ned i halsen eller op i næsen. Denne test anvendes i det offentlige testsystem og
regnes for sikker. Den bruges for at fastslå, om man er smittet med ny coronavirus her og nu.
Testsvaret giver kun et øjebliksbillede, og derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de
smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar.
Hvis du skal testes, fordi du har symptomer eller er nær kontakt, anbefales det altid, at du bliver
testet med en PCR-test.
Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvis-du-skaltestes. Downloaded 23 jan 2021.
Ifølge de danske myndigheder virker PCR-testen altså tilfredsstillende. Dette viser det problem vi står
med i Danmark, hvor de danske myndigheder tilsyneladende ikke baserer hverken deres handlinger eller
den viden de deler med offentligheden på videnskab.
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At vi står over for en falsk PCR-test er blevet meget tydeligt efter at det eksterne videnskabelige review af
Drosten’s et als. artikel om PCR-testen er fremlagt (17); her findes der 10 grundlæggende problemer ved
den corona test der er lavet, som alle hver i sær gør den ugyldig (17,177,178,179,186,187).
Det besynderlige er, at alle der arbejder med PCR-testen jo også kender Kary Mullis positioner omkring
denne, og altså også må vide at det er misbrug af testen at køre over 25 cykler (i Danmark kører vi ifølge
Sundhedsstyrelsen 38 cykler, hvilket er almindelig kendt, da der er blevet oplyst ved aktindsigt givet af
Sundhedsstyrelsen/Statens Serum Institut (Per Brændegård, personlig kontakt)).
Både Drosten, WHO og medicinalfirmaerne, der anvender denne test til forskning i vacciner, herunder
forsøg, der skal dokumentere corona vacciners sikkerhed og effektivitet, må og skal vide, at testen ikke
fungerer som diagnostisk værktøj, sådan som den anvendes som corona test i dag.
Dette betyder også, at den dokumentation der i dag findes for de nye mRNA corona vacciner er uden
videnskabelig gyldighed, i den udstrækning PCR testen er anvendt her (eller at data indsamlet ved hjælp
af PCR testen er lagt til grund for antagelser om vaccinen, dens afprøvning eller dens virkning); da PCR
er grundlaget for afprøvningen af begge mRNA corona vacciner, må de altså betragtes som
videnskabeligt udokumenterede, hvorfor de ikke anvendes lovligt til mennesker.

For Pfizer vaccinen:
Diagnosen Covid-19 blev stillet ud fra symptomer + nucleic acid amplification–based testing.
Det er Pfizer selv der har designet studiet, indsamlet data og fortolket resultaterne samt publiceret
deres undersøgelse. De forklarer ikke, hvilken nucleic acid amplification–based testing de har
anvendt. Det er derfor ikke lødig videnskabelig forskning.
Desuden har man som sagt ikke undersøgt for bivirkninger ordentligt, idet man blot har bedt
deltagerne om en subjektiv selv-rapportering (og ingen objektiv undersøgelse ved en læge eller
parakliniske undersøgelser for bivirkninger.) Man har desuden undladt at lave DNA og RNA tests
på deltagerne før og efter vaccinen, selv om dette er det helt centrale ved disse vacciner - om de
ændrer vores DNA.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
The first primary end point was the efficacy of BNT162b2 against confirmed Covid-19 with onset at least 7 days after
the second dose in participants who had been without serologic or virologic evidence of SARS-CoV-2 infection up to 7
days after the second dose; the second primary end point was efficacy in participants with and participants without
evidence of prior infection. Confirmed Covid-19 was defined according to the Food and Drug Administration (FDA)
criteria as the presence of at least one of the following symptoms: fever, new or increased cough, new or increased
shortness of breath, chills, new or increased muscle pain, new loss of taste or smell, sore throat, diarrhea, or vomiting,
combined with a respiratory specimen obtained during the symptomatic period or within 4 days before or after it that
was positive for SARS-CoV-2 by nucleic acid amplification–based testing, either at the central laboratory or at a local
testing facility (using a protocol-defined acceptable test).
Major secondary end points included the efficacy of BNT162b2 against severe Covid-19. Severe Covid-19 is defined by
the FDA as confirmed Covid-19 with one of the following additional features: clinical signs at rest that are indicative
of severe systemic illness; respiratory failure; evidence of shock; significant acute renal, hepatic, or neurologic
dysfunction; admission to an intensive care unit; or death. Details are provided in the protocol.
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For Moderna vaccinen:
Diagnosen Covid-19 blev stillet ud fra symptomer + reverse-transcriptase–polymerase-chainreaction (RT-PCR) test.
Det er Moderna selv der har designet studiet, indsamlet data og fortolket resultaterne samt
publiceret deres undersøgelse. De forklarer ikke, hvilken PCR-test de har anvendt.
Det er derfor ikke lødig videnskabelig forskning.
Desuden har man som sagt ikke undersøgt for bivirkninger ordentligt, idet man blot har bedt
deltagerne om en subjektiv selv-rapportering (og ingen objektiv undersøgelse ved en læge eller
parakliniske undersøgelser for bivirkninger.) Man har desuden undladt at lave DNA og RNA tests
på deltagerne før og efter vaccinen, selv om dette er det helt centrale ved disse vacciner - om de
ændrer vores DNA.
Covid-19 cases were defined as occurring in participants who had at least two of the following symptoms:
fever (temperature ≥38°C), chills, myalgia, headache, sore throat, or new olfactory or taste disorder, or as
occurring in those who had at least one respiratory sign or symptom (including cough, shortness of breath,
or clinical or radiographic evidence of pneumonia) and at least one nasopharyngeal swab, nasal swab, or
saliva sample (or respiratory sample, if the participant was hospitalized) that was positive for SARS-CoV-2
by reverse-transcriptase–polymerase-chain-reaction (RT-PCR) test. Participants were assessed for the
presence of SARS-CoV-2–binding antibodies specific to the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein (Roche
Elecsys, Roche Diagnostics International) and had a nasopharyngeal swab for SARS-CoV-2 RT-PCR
testing (Viracor, Eurofins Clinical Diagnostics) before each injection. SARS-CoV-2–infected volunteers
were followed daily, to assess symptom severity, for 14 days or until symptoms resolved, whichever was
longer. A nasopharyngeal swab for RT-PCR testing and a blood sample for identifying serologic evidence
of SARS-CoV-2 infection were collected from participants with symptoms of Covid-19.

Vaccinegodkendelserne bygger på følgende to store undersøgelser med hhv 30.000
og 40.000 deltagere:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577 -- Pfizer
Pfizer was responsible for the design and conduct of the trial, data collection, data analysis, data
interpretation, and the writing of the manuscript.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389 – Moderna
The trial Investigational New Drug sponsor, Moderna, was responsible for the overall trial design (with
input from the Biomedical Advanced Research and Development Authority, the NIAID, the Covid-19
Prevention Network, and the trial cochairs), site selection and monitoring, and data analysis.

Der henvises i øvrigt til en lang række videnskabelige artikler der alle gennem 2020 har sat
spørgsmålstegn ved corona PCR-testens gyldighed (17-49).
Det eksterne review af Drostens PCR-test er oversat i sin fulde længde (17,43-49).

e) Corona vaccinerne har meget alvorlige bivirkninger og modvirker hverken dødelighed eller
smitte
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Det er blevet stærkt kritiseret at mRNA corona vaccinerne som testprotokollerne er udformet hverken kan
vises at modvirke dødelighed af COVID-19 eller smitte med virus SARS-CoV-2 (20,236,237);
resultaterne fra afprøvningerne viser tillige at mRNA vaccinerne, som jo ikke på trods af navnet er
vacciner, men genterapi, har meget alvorlige bivirkninger (2,3,5,6,7,185,238).
Vi ønsker, jf. femte grundlovssag om vacciner, rettens ord for, at det der i dag kaldes ”mRNA vacciner
for COVID-19” ikke fremover kan kaldes vaccine men må kaldes ”genterapi”.
Af de amerikanske sundhedsmyndigheders hjemmeside fremgår det at vaccinen har umiddelbar død som
en bivirkning, der rammer omkring 1 af 10.000 der vaccineres, ud over en meget lang række af
autoimmune sygdomme og andre alvorlige bivirkninger (238). Bivirkninger rammer straks en ud af fem
der vaccineres, og ingen ved om vaccinen giver sterilitet, autoimmune sygdomme, øget følsomhed over
for corona virus gennem antistof medieret forstærkning (antibody dependent enhancement, ADE), hvilket
professor Sucharit Bhakdi og mange andre forskere mener at den vil gøre (76,196,197,198,199,200,201).
Det er dermed klart at tvangsvaccination med en sådan farlig og helt unødvendig vaccine er et uhyre
overgreb på befolkningen.

f) Corona er almindelige forkølelse, også SARS-CoV-2, og er slet ikke farlig – ingen
overdødelighed, ingen senskader osv.
En systematisk gennemgang af dødeligheden i alle Europæiske lande og i alle FN lande viser ingen eller
kun beskeden overdødelighed i 2020 (selv om der en stigende dødelighed i sidste halvdel af 2020 som
ikke kan tilskrives corona epidemien men må tilskrives de skadelige følger af lockdown og de andre
corona politiske tiltag), sammenligneligt med en mild influenzaepidemi. I det internationale
videnskabelige samfund er der enighed om at COVID-19 sygdommen som stadig mangler klinisk
diagnose, og det virus som WHO påstår forårsager COVID-19 nemlig SARS-CoV-2 ikke er farlig
overhovedet eller i værste fald kan sammenlignes med en mild influenza (76,214,215,216).
Det kom som en overraskelse for mange da Danmarks Statistik offentliggjorde tallene for Danmark, der
viste, at der ikke engang blandt de ældre var nogen overdødelighed:
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Kilde: Sofie Bak Thorup. Ingen overdødelighed bland ældre. Politiken Sundhed 12 maj 2020.
https://politikensundhed.dk/nyheder/art7779515/%C2%BBVi-havde-frygtet-v%C3%A6rre-n%C3%A5rvi-kiggede-mod-andre-lande%C2%AB
Generelt viser det sig at der ikke er nogen dødelighed ved corona, sådan som WHO påstod, idet
dødeligheden ikke er 3,4% men kun i størrelsesorden 0.02% (dødeligheden når man er smittet med
corona, altså ”infection mortality rate”, forkortet IMF) (54).
Hele verden blev gennem 2020 misinformeret omkring coronas dødelighed, idet alle de der testede
positivt, og det var normalt de meget gamle og de meget syge der blev testet, og som efterfølgende døde,
indgik i statistikken. I Italien var gennemsnitsalderen således 82 år for de ”corona-døde” og 99% af dem
havde allerede en eller flere kendte dødelige sygdomme (76).
Disse tal for de corona-døde var ”case-fatality-rate”, og fuldstændig misvisende i forhold til corona, som
talrige eksperter har forsøgt at gøre opmærksom på, ikke mindst igennem deres egne videoer på
internettet, der blev lagt ud i frustration over at de store medier ikke ville bringe deres indlæg (183-211,
226,230,231-235, 239-246).

g) Corona virus muterer efter de fleste forskeres opfattelse 10 gange om året eller mere, og vi
behøver smitten med corona og de andre forkølelsesvirusser for at opretholde vores immunitet
(124-130)
Virus forskere har fundet at corona virus udgør ca. 15% af de ca. 100 nye virus til luftvejene som spredes
blandt Europas befolkninger hvert år (76,214-216,193-195); et lignende antal nymutterede virus når
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mavetarmsystemet. Corona virus findes i 4 hovedtyper, der alle jævnligt når os, uden at give symptomer
eller volde nævnefærdig skade (124-130). Det som er vigtigt er naturligvis at virus og pattedyrlinjen har
haft co-evolution således at vores immunsystem er perfekt udviklet til at håndtere den konstante strøm af
virus der altså når os med en hyppighed af en ny virus hver anden dag eller så.
Det er altså vigtigt at forstå at corona virus netop er ufarlig fordi vi hele tiden og konstant udsættes for
nye mutationer; at tale om ”ny corona virus” er derfor meget besynderligt og udtrykket må betegnes som
både fagligt ukorrekt og stærkt misvisende, idet alle de nye mutationer der hele tiden når os jo er ”nye”,
uden at det på nogen måde gør dem farlige.
At isolere sig og undgå smitte kan betyde at den immunitet der opretholdes så længe vi smittes af hver
type virus mindst hver 3 måned, muligvis ikke længere kan opretholdes, hvorfor social isolation,
desinfektion, social distancering etc. muligvis udgør en helbredstrussel for den enkelte. Der er således
nogle forskere, der er fortaler for ”flokimmunitet” og som mener at vi behøver smitten for at holde os
raske, og der er ingen forskere der er lykkedes med at påvise det modsatte, nemlig at isolation fra
virussmitte skulle være sund eller gavnligt.

h) Corona virus smitter fra rask til rask med lille bolus (mængde) der smitter og giver resistens men
uden symptomer (76, 124-130,214-216,193-195)
Det ligger i sagens natur at vi smitter hinanden, også selv om vi ikke har symptomer på viralt forårsaget
sygdom som forkølelse eller influenza; vi smitter hinanden med små doser af virus (typisk omkring 20
partiker efter nogle forskeres vurdering (214-216)). Disse små doser når os igennem bitte små dråber der
udskilles ved udåndingen. Vores alveolesække åbner og lukker sig gennem hver respirationscyklus, og
dråber af 0,1-0,01µm blive udskilt med udåndingsluften.

i)

Mundbind virker ikke på smitte af SARS-CoV-2 hverken den ene eller den anden vej – beskytter
ikke dig eller andre – og forhindrer dig i at kommunikere med dine medmennesker. Den
grundlovssikrede ytringsfrihed er helt uden saglig begrundelse krænket af mundbindspligten.

Mundbinds porer er typisk af størrelsesordenen 2-20 µm, og altså alt for store til at stoppe disse små
dråber (214-216). De små dråber holder sig svævende i op til 4 timer og kan vandre mange kilometer med
luften, hvorfor det i praksis er fuldstændig umuligt at forhindre smittespredning mellem mennesker.
Mundbind er derfor teoretisk uvirksomme, sådan som det da også i flere studier er fundet at være tilfældet
(67-75). I det danske mundbindstudie gennemførte 4862 mennesker deres deltagelse, og resultatet var at
der ikke var effekt af mundbind (67).
Man kan sammenligne et mundbind mod virus med et trådhegn med 20 cm masker, der skal forsøge at
stoppe fluer. En flue på 0,2 cm – 100 x mindre end masken – kan flyve frit igennem (214-216).
Den kirurgiske maske på en operationsstue anvendes ikke til at stoppe virus, men til at forhindre at
kirurgen spytter i patientens sår. Spytklatter er imidlertid så tunge at de straks falder til jorden, hvorfor det
ikke har nogen mening at bære masker under almindelige forhold for at undgå at smitte hinanden.
Kirurgen sidder imidlertid lige over patienten, hvilket gør masken rationel.
Omkring 90% af al mellemmenneskelig kommunikation sker igennem kropssprog (247,248,249).
Ansigtsmimikken er langt den vigtigste del af kropssproget og omkring 30 muskler i ansigtet tjener alene
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mimik. Ansigtsmaske, specielt i kombination med fysisk afstand til hinanden, ødelægger alle fine nuancer
i kommunikationen, og gør følelsesmæssig indlevelse, empati, filosofiske diskussioner og dybere
meningsudvekslinger umuligt. Ansigtsmasker er derfor en alvorlig krænkelse af vores grundlovssikrede
ytringsfrihed.

j)

COVID-19 Pandemien er en falsk pandemi, med manipulerede statistikker, falske medierapporter
mm (76,193-195,214-216)

I Danmark ligesom i de fleste andre lande blev case-fatality-rate under corona pandemien flittigt spredt af
DR og de andre store medier. Der var og er tale om en skræmmekampagne helt uden hold i virkeligheden;
en skammelig mishandling af befolkningen, tilsyneladende med det formål at gennemtvinge ting politisk,
som borgerne ellers ikke ville have accepteret.
Særlig problematisk er den omfattende censur af al kritik af WHO’s og regeringens narrativ om den
farlige corona virus, som DR, TV2, aviserne, Facebook, YouTube, Google, Instagram mfl. udøver.

k) Lockdown’s har ingen virkning på dødeligheden men skader befolkningen voldsomt (81-116)
Mange uafhængige publikationer har vist at der ikke er nogen effekt af non-pharmaceutical interventions
(NPI’er) på dødeligheden i Covid-19. En undersøgelse offentliggjort i Lancet i august 2020 (83), der
analyserede politikkerne i 50 lande, viste at "øget dødelighed pr. million var signifikant forbundet med
højere fedme prævalens (RR = 1,12; 95% CI: 1.061.19) og bruttonationalprodukt pr. Indbygger (BNP)
(RR = 1,03; 95% CI: 1.001.06). Reduceret indkomstdispersion reduceret dødelighed (RR = 0,88; 95% CI:
0.830.93) og antallet af kritiske tilfælde (RR = 0,92; 95% CI: 0.870.97). Hurtige grænselukninger, fulde
lockdowns og bredt spredt test var ikke forbundet med COVID-19 dødelighed pr. Million mennesker."
En dansk undersøgelse (82) undersøgte sammenhængen mellem sværhedsgraden af lockdown-politikker i
første halvdel af 2020 og dødeligheden. Brug af to indekser fra Blavatnik-centrets Covid-19-politiske
foranstaltninger og sammenligning af ugentlige dødeligheder fra 24 europæiske lande i første halvdel af
2017-2020 og adressering af politisk endogenitet på to forskellige måder. Der var ingen klar
sammenhæng mellem lockdown-politikker og udvikling af dødelighed.
I Søren Ventegodts TV-udsendelse om Maslow’s behovspyramide (250) gennemgår han menneskets
behov ifølge Maslow. Det må være klart for enhver at lockdowns, der griber ind i stort set alle aspekter af
mennesket liv skader behovsopfyldelse og dermed livskvalitet og med dette også det fysiske og psykiske
helbred, hvilket også er hvad en række forskere er kommet frem til
(76,83,86,87,89,90,93,96,98,104,105,108)).
Når samtlige studier både herhjemme og i udlandet har vist, at der ikke er nogen statistisk sikker effekt af
lockdowns, så skyldes det at lockdowns er en helt ny opfindelse gjort i Kina vinteren 2019/2020, uden
noget som helst videnskabeligt rationelt fundament - og siden taget til resten af verden gennem WHO’s
anbefalinger, der fortroligt sendes frem til regeringen og dens institutioner.
Under lockdowns ser vi altså en øget sygelighed og dødelighed bl.a. af selvmord, som ikke skyldes
corona, men skyldes den direkte skadevirkning af lockdowns.
Blot det, at mange tusinde virksomheder er lukket og at hundredetusindvis af mennesker er sendt hjem fra
arbejde, er en fantastisk belastning for både individer og samfund.
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Når det tages i betragtning, at der ikke er nogen farlig corona pandemi, som dokumenteret ovenfor, og at
alle de statistikker, der er lavet, er baseret på falsk positive testsvar fra den ugyldige PCR-test, så må det
siges, at det der foregår er et meget alvorligt og sagligt fuldstændig ubegrundet indgreb over for
befolkningen, med smertefulde begrænsninger i den personlige frihed og krænkelse af en lang række af de
grundlæggende rettigheder.

l)

Social afstand virker ikke

Som en del af lockdown studierne er social distancering også vist at være totalt uvirksomt (81-116). Det
skal erindres at eftersom vi ikke har noget gyldigt mål for udbredelsen af COVID-19 fordi testene er
ugyldige er vores viden reelt meget lille.

m) Desinfektion virker ikke
Studier har vist at hånddesinfektion o.l. ikke har nogen gavnlig effekt (81-116).

n) Dokumentation af censur og misinformation i medierne
Der er massiv censur og styring af medierne for at sikre mod at kritikken af det uvidenskabelige omkring
lockdown, social afstand, smitteforebyggelse med mundbind osv. ikke kommer frem (14,15,76,117-122).
Under pandemien har kritikken af WHO’s og regeringens narrativ om den farlige corona virus været
stærkt censureret i alle store medier.

o) Argumentet med at ”vi skal sikre at vi har plads nok på hospitalerne, hvorfor corona særlovene er
nødvendige” er ikke gyldigt.
Eftersom der ikke er nogen farlig corona virus, er der heller ikke noget rationelt problem med
overbelastning af sundhedsvæsenet, hvorfor nedlukningerne af landets sygehuset til rent nødberedskab ud
over afsnit til behandling af corona patienter har været fuldstændig uden saglig begrundelse.
At COVID-19 patienter af politiske grunde indlægges på hospital, herunder intensive afdelinger, kan ikke
bruges som en rationelt argument. Det er velkendt at hospitalerne stort set har stået tomme under corona
pandemien pga. politisk nedlukning af hospitalerne, hvilket har givet enorme problemer for befolkningen
(76). Det er velkendt at kritisk sundhedspersonale mange gange har filmet de tomme hospitalsstuer under
covid-19 pandemien og fortalt offentligheden om det.
I en dom fra Sydafrika bestemte at mulig underkapacitet ikke var en gyldig grund til en corona særlov
(164,165).
Naturligvis kan man fra politisk side vælge at fylde landets hospitaler med patienter, der med den
ugyldige PCR-test er fundet positive for corona, men eftersom der ikke er nogen fare ved corona er dette
alene en politisk foranstaltning og ikke et argument der rationelt kan anvendes for noget som helst.
p) Forstyrrelse af lægehjælpen (76)
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Under corona pandemien fungerede sundhedsvæsenet ikke for at servicere normale patienter. Alene i
København blev omkring 50.000 operationer aflyst, og altså helt uden grund. Sucharit Bhakdi giver
følgende liste over forstyrrelserne af lægehjælpen under corona pandemien (76):
Mange, der var syge, var bange for at besøge hospitaler af frygt for at fange
”dræbervirussen”.
Ofte vil ældre ikke ”være en byrde” for deres læger, som de troede kæmpede for at redde
COVID-19 patienter.
Patienter, der havde behov for lægeundersøgelser, blev afvist, alt hvad der ikke var
anses for at være "vital betydning" blev annulleret eller udsat.
Der blev ikke udført medicinsk undersøgelser.
Operationer blev udsat for at frigøre kapacitet til "coronaviruspatienter".
Vold i hjemmet mod kvinder og børn steg.
Antallet af selvmord steg.
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4. Gennemgang af relevante retssager, der er ført eller føres om corona

Der er gennemført en række retssager om corona i andre Europæiske lande (relevante uddrag heraf er
oversat til dansk i materialesamlingen) og flere føres pt.

Liste over udvalgte corona retssager samt EU-høring om corona (med materialesamlingens
referencenumre)

Den vigtigste igangværende corona retssag:
– 15. December 2020 – Tyskland – Green Mango GmbH repræsenteret af Nils Roth vs Prof Dr. Christian
Drosten (177-179) - PCR testen for COVID-19 virker ikke, og corona virus pandemien er erklæret på
falsk grundlag.
Vundne corona retssager:
– November 17, 2020 - Portugal - PCR testen er ugyldig så fire turister var ulovligt tilbageholdt pga. en
positiv test (170-173)
– 31. december 2020 - Holland - PCR-test (134-151)
– 24. december 2020 - Frankrig - Mundmaske obligatorisk (152-154)
– 23. december 2020 - Østrig - Obligatorisk mundmaske i skolerne (155-158)
– 23. december 2020 - USA - Afslutning af sagen GYM (159-160)
– 22. december 2020 - Bosnien-Hercegovina - Corona-foranstaltninger (161-163)
– 11. december 2020 - Sydafrika - Cigaretforbud (164-165)
– 1. december 2020 - USA - Lukning af religiøse institutioner (166-167)
– 1. december 2020 - Frankrig - Begrænset antal kirkedeltagere (168-169)
– 31. oktober 2020 - Østrig - Corona-foranstaltninger (174-176)
– 11. Januar 2021. Tysk dom medgiver at lockdown er usaglig, skadelig og ulovlig. (180-182)
– November 13, 2020 - European Union - Impact of corona measures on fundamental rights, democracy
and the rule of law (133)
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1. Den vigtigste sag der føres pt. er en sag imod corona PCR-testens skabere ledes at Drosten. Sagen
som i det væsentlige handler om PCR-testens ugyldighed.
2. En portugisisk dom ved apelretten i Portugal har konkluderet at PCR-testen er ugyldig, og at den i
øvrigt slet ikke kan anvendes uden en lægelig klinisk diagnose af patienten mv.
3.
Retten sagde:
“Baseret på den nuværende videnskabelige dokumentation er denne test [RT-PCR-testen] i sig selv ude af
stand til at fastslå uden rimelig tvivl om, at positivitet faktisk svarer til infektion med SARS-CoV-2viruset af flere grunde, blandt andet hvilke to er altafgørende (hvortil man skal tilføje spørgsmålet om
guldstandarden, som på grund af dette spørgsmåls specificitet ikke vil blive overvejet her): testens
pålidelighed afhænger af antallet af anvendte cyklusser; testens pålidelighed afhænger af den nuværende
virale belastning. "
Citerer Jaafar et al. (2020;) konkluderer domstolen, at “hvis nogen testes af PCR som positive, når der
anvendes en tærskel på 35 cyklusser eller højere (som reglen i de fleste laboratorier i Europa og USA), er
sandsynligheden for, at personen er inficeret er <3%, og sandsynligheden for, at resultatet er falsk
positivt, er 97%. " Retten bemærker endvidere, at den cyklustærskel, der anvendes til de PCR-test, der i
øjeblikket foretages i Portugal, er ukendt.
Citerer Surkova et al. (2020)) fastslår retten endvidere, at enhver diagnostisk test skal fortolkes i
sammenhæng med den faktiske sandsynlighed for sygdom som vurderet inden selve testen foretages og
udtrykker den opfattelse, at “i det nuværende epidemiologiske landskab i USA Stater Kongerige, er
sandsynligheden stigende for, at Covid 19-test returnerer falske positive med store konsekvenser for
enkeltpersoner, sundhedssystemet og samfundet. "
Rettens resumé af sagen for at træffe afgørelse mod den regionale sundhedsmyndigheds appel lyder som
følger:
”I betragtning af hvor meget videnskabelig tvivl der findes - som udtrykt af eksperter, dvs. de der betyder
noget - om pålideligheden af PCR-testene i betragtning af manglen på information om testens analytiske
parametre og i mangel af en læges diagnose, der understøtter eksistens af infektion eller risiko, er der
ingen måde, denne domstol nogensinde ville være i stand til at afgøre, om C faktisk var en bærer af
SARS-CoV-2-virus, eller om A, B og D havde haft en høj risiko for eksponering for det . ”
December 31, 2020 - Holland – PCR-testen, mundbind mm.
Den hollandske gruppe fik medhold ved retten I at de havde den grundlovssikrede ret til at demonstrere
trods forbud fra regeringen. Yderligere fik de medhold I at PCR testen ikke kan anvendes diagnostisk.
Retten medgav også at men ikke kan forbyde borgere at ankomme til deres eget land. Gruppen fik også
retten ord for at retten til kropslig integritet ikke kunne krænkes pga. corona pandemien. Det samme galt
for privatlivets fred. Den 31. december blev yderligere en sag om retten til den personlige integritet
vundet. Vedrørende ansigtsmasker bestemte retten, at disse kun kan påbydes, når der er dokumentation
for deres virkning. Denne dokumentation kunne anklagede ikke fremlægge.
4. – December 24, 2020 - France - Mouth mask mandatory
Retten afviste bestemmelse om at bære maske udendørs da den fandt at det ikke var produktivt.
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5. December 23, 2020 - Austria - Mandatory facemask in schools
Påbuddet om ansigtsmasker blev cancelleret, da myndighederne ikke kunne dokumentere det gavnlige
ved dem videnskabeligt.
6. – December 23, 2020 - United States - Case closure GYM
Ejeren af et sportscenter vandt retten til at holde åbent da retten fandt lukning ude af proportioner med
faren. Konstitutionen må vinde hvis der ikke er meget vægtige grunde til andet, mente dommeren.
7. – December 22, 2020 - Bosnia Herzegovina - Corona measures
AP3683/20 Med henvisning til en Europæiske konvention der beskytter menneskerettigheder og
grundlæggende friheder konkluderede forfatningsdomstolen, at corona restriktionerne var ulovlige.
8. – December 11, 2020 - South Africa - Cigarette ban (164,165)
Western Cape High Court fandt at forbuddet mod salg af cigaretter ikke var tilstrækkelig begrundet i
hensynet til manglende kapacitet på sygehusene. Retten fandt også at myndighederne ikke kunne
tilsidesætte de grundrettigheder som konstitutionen indebar med henvisning til corona pandemien.

9. – December 1, 2020 - United States - Closure of religious institutions
US Supreme Court fandt at grundrettigheden religionsfrihed i konstitutionen ikke kunne tilsidesættes med
begrundelse i corona pandemien.
10. – December 1, 2020 - France - Limit number of churchgoers
Retten fandt at corona restriktionerne ikke var sagligt begrundede.
11. – October 31, 2020 - Austria - Corona measures
Konstitutionsdomstolen VfGH forstod ikke den faglige begrundelse der blev anført af myndighederne for
corona restriktionerne og fandt en lang række af den ulovlige fordi de var i modstrik med konstitutionen.
12. 11. Januar 2020 . Tysk dom medgiver at lockdown er usaglig, skadelig og ulovlig.
13. November 13, 2020 - European Union - Impact of corona measures on fundamental rights, democracy
and the rule of law
Europaparlamentet holdt en høring hvor der var general bekymring omkring truslen mod demokratiet og
krænkelserne af menneskerettighederne og andre grundrettigheder under corona pandemien i
medlemslandende og der blev sat spørgsmålstegn ved rationalet bag disse, ligesom EU's repræsentation i
de enkelt lande blev opfordret til at være opmærksomme på disse forhold og følge dem nøje.
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5. Spørgetema vedr. COVID-19 og SARS-CoV-2 virus
Der er mange forudsætninger, der skal være opfyldt, for at det skal give mening at lave corona særlove og
samfundsnedlukning, med de grove krænkelser af grundlov, menneskerettigheder og grundrettigheder,
som dette indebærer.
Der skal til at starte med være et virus, som vi kan identificere som årsagen til pandemien; dernæst skal de
vises, at der faktisk er fare på færde, dvs. overdødelighed i samfundet; så skal det vises at denne
overdødelighed skyldes den pågældende virus, og dette kræver bl.a. at vi kan teste videnskabeligt entydigt
og klart for virus; dernæst må vi klarlægge forekomsten af den sygdom og død virussen forårsager først
og fremmest gennem obduktioner af de døde; dernæst skal det vises at der er noget rationelt og
meningsfuldt at gøre imod det, altså at de politiske tiltag, der tages, er rationelle, dvs. bygget på
videnskabelig viden.
Indfører man corona særlove med samfundsnedlukning og social distancering med efterfølgende
vaccinationsprogram som normaliseringsstrategi som løsningen på problemet, må man ganske enkelt vise
at dette er rationelt og videnskabeligt funderet.
Nødvendigheden af videnskabelig rationalitet forstærkes yderligere af at regeringen har tiltaget sig retten
til ekstremt grove krænkelser af borgerens rettigheder i form tvangsvaccinering af borgere, der mistænkes
for at være smittet med COVID-19 og anses for at være en trussel for sundheden.

I en faglig tvist om faren af corona SARS-CoV-2 og naturen af den foreliggende corona pandemi, er
følgende spørgsmål centralt:
0) Passer det, som det er beskrevet ovenfor, nemlig at vi ikke har en corona pandemi med
overdødelighed, der kan berettige særlove, social distancering, mundbindspålæg og
samfundsnedlukning, der alle krænker vores grundlov, menneskerettigheder og grundrettigheder,
og at både særlove og samfundsnedlukning såvel som det efterfølgende vaccinationsprogram, der
skal normaliserer forholdene i samfundet, ikke er videnskabeligt funderede? Ja eller nej?
Hvis der ikke kan svares ja til dette spørgsmål, men må svares helt eller delvist nej, så…

1. Vis os den videnskabelige dokumentation (evidens) for …
a) …at SARS-CoV-2 virus findes og at det kan smitte fra menneske til menneske (idet det aldrig er
blevet videnskabeligt vist at corona virus i et forsøg kan smitte et menneske)
b) …at SARS-CoV-2 virus er blevet isoleret
c) …at SARS-CoV-2 virus’ mRNA kode er kendt (sekvenseret)
d) …at SARS-CoV-2 virus proteiner er kendte og velbeskrevne
e) …at SARS-CoV-2 virus proteiner kan skabes kunstigt eller udvindes af dyrkede virus
f) …at der findes en specifik SARS-CoV-2 som er den der spredes under pandemien og ikke mange
nye coronavirus, som hele tiden bliver suppleret af yderligere, nymutterede corona vira
g) …at COVID-19 PCR testen kan skelne præcist og nøjagtigt mellem de forskelle corona virus
mutationer
h) …at antistoftesten for COVID-19 kan skelne mellem de forskelle corona virus mutationer
i) …at de øvrige COVID-19 tests kan skelne mellem de forskelle corona virus mutationer
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2. Vis os den videnskabelige dokumentation (evidens) for…
…at der findes en veldefineret sygdomsenhed der hedder COVID-19
…at SARS-CoV2 giver COVID-19
…at COVID-19 medfører overdødelighed (altså er farlig)
…at professor Klaus Püschel konklusion, at ingen er døde af COVID-19, fra obduktionsstudiet
der blev gennemført i Hamborg af samtlige der var døde med COVID-19, er forkert
e) …at COVID-19 medfører højere dødelighed end influenza (altså er farligere end influenza)
f) …at den overdødelighed, der ses i visse lande, rent faktisk skyldes corona virus, og ikke de
livsundertrykkende, statslige corona tiltag (særlove mm), som førende internationale eksperter og
den videnskabelige litteratur peger på skader livskvalitet, helbred og overlevelse under corona
pandemien.
a)
b)
c)
d)

3. Vis os den videnskabelige dokumentation (evidens) for…
a) …at PCR testen for COVID-19, som ligger til grund for alle statistikker om COVID-19 på
verdensplan for afprøvningen af alle COVID-19 vacciner, herunder af mRNA-vaccinerne, er
videnskabeligt gyldig
b) …at antistof testen for COVID-19 er videnskabeligt gyldige
c) …at de øvrige tests (hurtig tests osv.) for COVID-19 er videnskabeligt gyldige

4. Vis os den videnskabelige dokumentation (evidens) for…
a) …at det i det hele taget er muligt og at det hjælper på dødeligheden at forhindre udbredelse af
smitte med corona virus
b) …at det i en by hvor vi lever sammen er muligt at forhindre udbredelse af smitte med corona
c) …at 1) mundbind generelt forhindrer udbredelse af smitte med corona og reducerer
forkølelsessygdom og dødelighed; at 2) det hjælper på dødeligheden at folk går med mundbind i
det offentlige rum, og 3) at det ikke medfører bakteriel lungebetændelse, allergier og mange andre
ting at gå med mundbind, altså at den konstante brug af mundbind gennem mange timer ikke er
forbundet med betragtelige bivirkninger, sådan som litteraturen peger på at tilfældet er, 4) at der
ikke er seriøse psykologiske skader som følge af langvarigt brug af mundbind i det offentlige rum
eller på arbejdspladsen, ikke mindst hos psykiske syge og svage individer. I forbindelse med det
sidste er det vigtigt at notere sig den stigende forekomst af domestic violence, selvmord, og
psykiske indlæggelser blandt unge i forbindelse med corona pandemien, som også beskrevet i
litteraturen (); i denne forbindelse skal det nævnes at den videnskabelige litteratur peger på
omfattende skader hos unge der tvinges til at bære mundbind i længere tid.
d) …at dråberne vi udånder, der bærer virus, ikke er mindre end hullerne i mundbindet, således at
det ikke er meningsløst at bærer det for at undgå smitte med virus
e) …at kirurgiske mundbind slutter så tæt at al eller en altdominerende del af udåndingsluften
filtreres igennem det, også når det bæres løst sidende om næsen som næsten alle danskere bære
det
f) …at mundbind af klædestof som jo også er tilladt også virker
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g) …at visir også virker, selv om det umuligt kan fjerne dråber der bæres af luften
h) …at mundbind IKKE svækker vores kommunikation med hinanden, når vi ikke kan se hinandens
ansigtsmimik som alle psykologiske studier om det har vist er en afgørende vigtig del af
kropssproget, der som bekendt udgør mere end 90% af vores kommunikation med hinanden?
Specielt skal det vises at den følelsesmæssige kontakt IKKE svækkes af mundbind. De to
ovenstående punkter forstærkes naturligvis af social distancering, hvorfor den videnskabelige
dokumentation også må medtage denne faktor.

5. Vis os den videnskabelige dokumentation (evidens) for at …
…lockdown nedsætter dødeligheden
…social distancering nedsætter dødeligheden
…begrænsning af forsamlingens størrelse nedsætter dødeligheden
…at håndafspritning, brugen af plastiskhandsker og andre hygiejniske foranstaltninger i det
offentlige rum nedsætter dødeligheden
e) …at corona særlovene, corona bestemmelserne osv. hver især og i deres helhed nedsætter
dødeligheden
a)
b)
c)
d)

…i forbindelse med COVID-19 pandemien

6. Vis os den videnskabelige dokumentation (evidens) for at …
a) vi ikke laver flok-immunitet (herd immunity), der holder os alle kollektivt beskyttede, når vi
bliver konstant og jævnligt smittet med corona virus.
b) at virus ikke muterer så hurtigt, at det er meningsløst at teste mod en enkelt mutation, endsige
vaccinerer mod den.
c) at vi ikke har gavn af at blive smittet med corona virus, fordi det holder os immune og dermed
raske.
d) at raske mennesker. der bærer corona virus smitte. kan smitte andre med så meget virus at de
bliver syge af det, idet det er almindelig kendt fra videnskaben at sygdomsforårsagelse er
koncentrationsafhængig og at en rask bærer bare afgiver en meget lille mænge virus (ca. 20
viruspartikler).

7. Vis os den videnskabelige dokumentation (evidens) for at …
a) …der findes en corona vaccine der er effektiv idet den kan nedsætte smitte og sænke
dødeligheden (infection mortality rate), og ikke bare dæmpe de symptomer, som vi jo
alligevel ikke har i væsentlig grad af corona infektioner
b) …at corona vaccinerne videnskabeligt testede og fundet sikre, forstået som mindre farlig end
corona virus SARS-CoV-2 (hvis det medgives ovenfor at corona slet ikke er farlig må det
være en vaccine helt uden bivirkninger). I den forbindelse kan de nævnes at mRNA
vaccinerne pt har medført 157 dødsfald i USA, hvilket betyder at omkring 1 ud af 10.000 dør
umiddelbart i tilslutning til vaccinen.
c) …at corona vaccinerne, herunder mRNA genterapi fra Pfizer-BioNTech og Moderne, er
testet videnskabeligt efter de gældende standarder for afprøvning af lægemidler; her må det jo
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også vises at afprøvningen ikke er baseret på CPR metoden eller andre videnskabeligt
ugyldige testmetoder, eller på statistik de er baseret på PCR-testning af befolkningen.
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1. Konklusion: Corona pandemien er en falsk pandemi, som der ikke er
videnskabeligt belæg for, og de politiske tiltag er ikke baseret på
videnskab heller
Corona virus er en gruppe af forkølelsesvirus, der udgør ca. 15% af alle forkølelsesvira. Corona smitter
omkring 10 gange mere end influenza, men er på samme tid omkring 50 gange mindre farlig end
influenza, førende til en dødelighed (infection mortality rate, IMR) på omkring 0,02%, dog med en
dødelighed på op til 0,5% hos personer over 80 år.
Det må dog nævnes, at videnskaben stadig ikke er helt entydig omkring dette, idet nogle videnskabsfolk
baserer deres opfattelse på obduktionsfund og derfor mener, at corona virus aldrig fører til døden; disse
mener ofte også at corona virus hurtigt og symptomfrit spredes til alle i samfundet. Andre videnskabsfolk
er af den opfattelse, af corona virus er mindre smitsomt og mere farligt, idet det lejlighedsvis hos ældre,
meget syge mennesker kan give alvorlige lungeproblemer, en sjælden gang også med døden til følge. Alle
er dog enige om, at corona ikke kan betragtes som farlig og at en corona pandemi ikke fører til statistisk
overdødelighed i en befolkning, i modsætning til hvad man kender fra influenza epidemier.
Der er store udfordringer i forskningen af corona vira og de mulige sygdomme, der er forårsaget af disse.
Det er således ikke muligt med sikkerhed at bestemme, om en patient på et givent tidspunkt har SARSCoV2 eller ej, da den almindeligt anvendte PRC test er så fejlbehæftet, at den i praksis ikke er brugbar til
at svare på dette spørgsmål.
Forskningen viser, at antallet af falsk positive afhænger af antallet af cykler som PCR-testen (Real Time
RT-PCR) kører med; ved omkring 35 cykler eller mere som man anvender i Danmark er der mindst 97%
falsk positive, og 1-5% positive svar, hvilket fejlagtigt giver det indtryk at der er en corona pandemi på
færde. Da PCR testen er lagt til grund for statistikken over hvor mange der er smittede med corona
COVID-19 i Danmark og i andre lande, kan det konkluderes at disse statistikker med sikkerhed er
forkerte og misvisende.
Da virus SARS-CoV-2 ikke kan dyrkes, kan virus ikke renfremstilles, og dets arvemateriale kan derfor
ikke bestemmes med sikkerhed; den mRNA sekvens man tilskriver virus, er derfor ikke bestemt med
sikkerhed. Da man ikke kan dyrke SARS-CoV-2, kan man heller ikke smitte et menneske med virus i et
forsøg, hvorfor vi ikke med sikkerhed kan vide, om dette virus er patogent (giver sygdom) eller hvordan
det kliniske billede af denne sygdom ser ud. Vi kan altså ikke på et videnskabeligt grundlag sige, at
SARS-CoV-2 virus fører til COVID-19 sygdommen, med hoste, vejrtrækningsbesvær og feber, sådan
som den almindeligvis beskrives af sundhedsmyndighederne.
Det er også klart, at de medicinske præparater, der fremstilles ved hjælp af COVID-19 PCR-testen, ikke
er fremstillet på videnskabeligt grundlag. Et eksempel på dette er mRNA vaccinerne, der rettelig bør
kaldes mRNA gen terapi, som er klinisk afprøvet ved hjælp af COVID-19 PCR-tests. Disse vacciner kan
derfor ikke siges at være blevet videnskabeligt testede, og produktet svarer derfor ikke til den beskrivelse
af produktet, som de sælges under.
Eftersom dødeligheden af corona umuligt kan være mere end højst 1-2 ud af 10.000 og det er samme
antal der dør umiddelbart af vaccinen efter de tal vi har set for dette ovenfor, er det klart at mRNA
vaccinen under alle omstændigheder ikke har noget rationale; den er simpelt hen mindst ligeså skadelig,
som den sygdom den forsøger at modvirke.
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“The number of “true” COVID-19 deaths cannot be higher than 1–2 per
10,000”. Professor Sucharit Bhakdi i “Corona: Falsk pandemi?” (76)
Eftersom vi må konkludere, at det ikke er videnskabeligt evident, at der foreligger en corona pandemi,
ligesom at det ikke er evident, at der patienter der er døde af corona SARS-CoV-2 infektion, må det også
konkluderes, at samtlige politiske tiltag, der er foretaget i forbindelse med corona pandemien, så som
særlove om social distancering, forsamlingsforbud, maskepåbud, lockdowns mm ikke er foretaget på et
sagligt grundlag.
Dertil kommer, at der er tung videnskabelig evidens for at disse tiltag er skadelige, både på individ- og
samfundsniveau.
Der advares om, at Verdenssundhedsorganisationen WHO arbejder nært sammen med
medicinalindustrien og modtager størstedelen af sin finansiering fra denne, og derfor også i forbindelse
med corona pandemigen kan være påvirket af denne industri mht. de oplysninger og anbefaling, som de
giver til verdens regeringer, sådan som vi tidligere har set det med fx svine influenza pandemien der
fejlagtigt blev erklæret i 2009.
Vi kan slutte med et citat fra vores primære kilde (76):
Hvad gjorde regeringen forkert?
Den proklamerede en alvorlig national epidemi, der ikke eksisterede
Den fratog borgerne deres rettigheder
Den blev tilfældigt i stedet for evidensbaserede beslutninger
Den spredte bevidst frygt
Den gennemførte meningsløs samfundsnedlukning og meningsløst maskepåbud
Den ødelagde økonomien og ødelagde folks levebrød
Den forstyrrede sundhedssystemet
Den påførte befolkningen enorm lidelse
Fra Sucharit Bhakdis bog “Corona: falsk alarm?” (76)
Det er vigtigt at forstå, at det som skete i Tyskland, beskrevet i denne bog, og som ledte til disse
konklusioner, skete på fuldstændigt samme måde i Danmark - og mange af verdens andre lande - fordi
Tyskland ligesom Danmark har fulgt WHO’s åbenbart meget detaljerede, men ikke offentliggjorte (altså
hemmeligholdte) protokol for, hvordan corona pandemien skal håndteres på nationalt niveau.
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Det er nødvendigt at fremskaffe yderligere dokumentation for at forstå, hvordan ansvaret
for skaderne under den falske corona pandemi skal placeres
For at kunne holde statsministeren ansvarlig på regeringens vegne for det, som er sket under corona
pandemien er det nødvendigt at:
1. al offentlig kommunikation (fra regeringen og ministerierne, styrelserne, og sektorforskningsenhederne
herunder, Statens Serum Institut, og Universiteterne) til og fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og
alle øvrige superstatslige sundhedsinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere til regeringen omkring
corona pandemien i perioden januar 2019 til i dag fremlægges. Af denne dokumentation vil det med al
sandsynlighed fremgå, at WHO - og muligvis også andre superstatslige organisationer – i detaljer
dirigerer regeringen adfærd i corona pandemien uden at objektiv og redelig videnskab lægges til grund.
Vi mistænker at disse dokumenter fejlagtigt, for politisk at beskytte dem, er blevet klassificeret som
hemmelige under hensyn til rigets sikkerhed (statshemmeligheder).
2. at al kommunikation om corona pandemien fra januar 2019 til i dag mellem det offentlige (regeringen
og ministerierne, styrelserne, og sektorforskningsenhederne, herunder Statens Serum Institut, og
Universiteterne) og medierne vedrørende corona, herunder med Danmarks Radio og TV2, fremlægges;
dette vil med al sandsynlighed åbenbare, at der i dag er statscensur/statsstyring af alle store medier, der i
alvorlig grad krænker borgerens grundlovssikrede, menneskerettighedssikrede mv rettigheder. Vi
mistænker, at dokumenter vedrørende dette fejlagtigt, for politisk at beskytte dem, er blevet klassificeret
som hemmelige under hensyn til rigets sikkerhed (statshemmeligheder).
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EPILOG: Hvorfor fejlede vores politikere?
Af prof. Dr. Med. Sucharit Bhakdi (fra 76)
Efter at han havde forstået det hele, udbrød en kollega: ”Men hvordan kan det være? Det betyder jo, at
enten må vores regering og deres rådgivere være fuldstændige uvidende eller inkompetente - eller hvis
de ikke er det, ja så MÅ der være en eller anden intention bag det. Hvordan kan du ellers forklare alt
dette? "
Helmut Schmidt, kansler for Forbundsrepublikken Tyskland fra 1974 til 1982, var en af de sidste tyske
politikere med klasse. Han sagde engang: ”En regeringers dumhed bør aldrig undervurderes." Han havde
ret, selvfølgelig, men så dum? Virkelig? Man kan og vil ikke tro det.
Derfor efterlades man med det andet spørgsmål: hvad er hensigten bag alt af dette?
Nu undrer politikerne sig over at "konspirationsteoretikere" popper op overalt som svampe.
Hvorfor ignorerede vores regering alle andre meninger og traf beslutninger [under corona pandemien]
tilfældigt og uden et videnskabeligt grundlag? Hvorfor handlede vores regering ikke i almenhedens
interesse og til fordel for folket?
Ifølge Johann Giesecke vil politikere bruge pandemien til fremme deres egne positioner og er derfor
mere end villige til at gennemføre foranstaltninger, der ikke er videnskabeligt underbyggede:
”Politikere vil demonstrere deres handlekapacitet, kapacitet til beslutningstagning og frem for alt deres
styrke. Mit bedste eksempel på dette er, at fortovene i asiatiske lande blev oversprøjtet med klor. Dette
er fuldstændig unyttigt, men det viser, at staten og myndighederne gør noget, og det er meget vigtigt
for politikerne."
(oversættelse ved SV)
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