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2021-03-03. Pamflett om myter och fakta i hanteringen av den sk pandemin
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Inledning – dags att vakna upp och se verkligheten!

Det har snart gått ett år sedan den sk pandemin började hanteras i Sverige. Så kallade, 
eftersom i sammanhanget odugliga tester och prognoser som visade sig grovt 
överdrivna, utgjorde en falsk grund för klassningen. Sedan har ett år förflutit, som 
inneburit en kedja av beslut som snarare grundats på myter än fakta. Konsekvensen idag 
är ett samhälle, som alltmer stängts ner, vilket hårt drabbar den svenska befolkningen, 
socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

Dödstalen var klart högre under den första toppen i mars-april 2020 än på senhösten. Det
är därför riktigt motsägelsefullt att åtgärderna mot viruset undan för undan intensifierats.
Och lett till att situationen i samhället blivit allt värre. Det känns surrealistiskt att leva i 
Sverige idag.

Mot angiven bakgrund finns anledning att närmare granska vad som varit myter 
respektive fakta i hanteringen av den sk pandemin. Med myter menar jag uppgifter, som 
till mer än hälften är vilseledande eller osanna. Fakta benämner jag uppgifter, som till 
mer än hälften är klargörande eller sanna. 
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Myt 1: Att det råder en pandemi

Någon pandemi finns inte

Fakta

Redan klassningen av virusutbrottet som en pandemi var ogrundad. Den baserades på 
PCR-tester, som inte var avsedda för sådant ändamål. Detta har också bekräftats genom 
tidigare intervjuer med uppfinnaren av testet, 1993 års nobelpristagare i kemi Kary 
Mullis. 

Klassningen baserades också på prognoser över virusets farlighet, som var starkt 
överdrivna. Men som förklarar paniken i samhället inför hotet om en anstormning av 
patienter och en kollapsande vård. Men detta dilemma kunde lösts genom lönepåslag för
att få personer som lämnat vårdyrkena att återvända. I själva verket är viruset av en 
dignitet, som endast är något värre än ett normalt influensavirus. 

Myt 2: Testerna visar om man har Covid 19 eller ej

Testerna är missvisande

Fakta

Eftersom för ändamålet ej fungerande tester använts är data högst otillförlitliga ifall en 
person bär på smittan eller inte. Positiva provsvar har angetts för personer, som inte haft 
Covid 19, som fotbollsstjärnorna Ronaldo och Ibrahimovic´. Tanzanias president, som 
själv är kemist, testade systemet och fick positivt utfall för prover av bla papaya och 
gethår!

Omfattningen av virusförekomst är, eftersom felaktig testmetod använts, omöjlig att 
uppskatta. Ett eftertest av 1500 personer, som klassats som bärare av Covid 19, visade 
att ingen av personerna bar på viruset. Men däremot förekom influensa av två andra 
sorter. Intressant nog finns det efter att Covid 19 klassats som en pandemi, knappt några 
andra influensor i statistiken! 

Vid en genomgång av personer som uppgavs ha dött under 2020 av Covid 19, visade det 
sig att detta gällde för endast 15 % av de avlidna. 70 % hade dött med Covid 19 men 
primärt av andra orsaker och återstående 15 % hade inte viruset över huvud taget!
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Myt 3: Viruset är jättefarligt och orsakar extremt stor överdödlighet

Virusets farlighet är överdriven

Fakta

Farligheten har grovt överdrivits. Detta framgår tydligt av dödstalen (andel avlidna av 
medelfolkmängden). Så här ser talen ut för perioden 2006-2020, (första siffran i 
sifferparen är årtal och den andra dödstalet samma år);
06-1.00, 07-1.00, 08-0,99, 09-0,97, 10-0,96, 11-0,95, 12-0,97, 13-0,94, 14-0,92, 15-0,93,
16-0,92, 17-0,91, 18-0,91, 19-0,86, 20-0,95.

Man kan se en trend av nedåtgående dödstal med ett undantag, som verkligen sticker ut 
med ett lågt dödstal, 2019. Detta förklaras av SCB med en ovanligt mild 
influensasäsong. Covid 19 däremot har varit en något svårare variant än vanligt och 
detta i kombination med det lugnare 2019, medförde en kraftig ökning för 2020. Till 
ökningen 2020 har också vanvården av virussjuka på äldreboendena bidragit. Denna 
ledde till ett stort antal förtida dödsfall. Dödstalet för 2020 ligger dock obetydligt över 
genomsnittsnivån för 2010-talet och till och med lägre än för flera år av detta 
decennium! 

Myt 4: Att det går att få kontroll på smittspridningen

Smittspridningen är svår att påverka

Fakta

En virussmitta verkar i stort ha sin givna gång. Detta konstaterades redan under Spanska 
sjukan för hundra år sedan, då smittan oavsett graden av nedstängning, var densamma 
runt om i Norden. Möjligtvis skulle smittan kunna hejdas temporärt vid en lockdown 
men konsekvenserna av en sådan, vore oerhört kostsamma för samhället och ska inte 
komma på tal. 

Det stora antalet mutationer, det handlar om tusentals sedan utbrottet, gör det inte 
enklare att bekämpa smittan. En märklig sak i det sammanhanget är att det på senare tid 
påståtts ha uppträtt mer smittsamma varianter än tidigare. Erfarenheten av influensavirus
brukar vara den motsatta.

Åtgärderna för att begränsa smittspridningen har haft ringa effekt. Social distansering, 
mötesbegränsningar, reserestriktioner, användning av munskydd och bruk av handsprit 
är åtgärder, som har så negativa konsekvenser att de borde undvikas. Inte ens 
besöksförbud på äldreboenden behöver ha varit en adekvat åtgärd. Rätt vård av sjuka 
äldre må ställas mot alternativet att dö av ensamhet. 
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Myt 5: Vacciner måste tas fram eftersom det inte finns botemedel mot viruset

Botemedel borde ha använts 

Fakta

Samhället borde på ett tidigt stadium av smittan propagerat för ett sundare livsföring 
som ökat motionerande, för att stärka immunförsvaret. Man borde också agerat för 
användning av tillgängliga botemedel såsom hyroxiklorokin, D-vitamin, zink och C-
vitamin. Om så skett, skulle både mänskligt lidande undvikits och stora ekonomiska 
resurser sparats. I stället uppstod en väntan på ett vaccin som inte fanns men som 
förvånansvärt snabbt kom fram. Men någon närmare förklaring till hur man kunde få 
fram vacciner på kortare tid än ett år, har inte getts. 

Beträffande vaccinationer har nämligen en sedan länge etablerad norm varit att fem till 
tioåriga eller längre tester krävs för att vara tillräckligt säker på tillförlitligheten. Men i 
fallet Covid 19 övergavs plötsligt denna position. Invändningar angående säkerheten är 
därför på sin plats. Flera av de vacciner av vanlig typ som är aktuella, är dessutom inte 
särskilt effektiva. En ytterligare komplikation med att vaccinera är att viruset muterar 
mycket frekvent.

Men systerviruset Sars-cov 1 i början av 2000-talet, har man inte lyckats hitta något 
fungerande vaccin mot och bevisligen inte heller mot den nya coronavarianten. 
Ändå är planen att hela den svenska befolkningen ska ”erbjudas” vaccinering med 
otillräckligt testade medel. Upplysning om förväntade effekter har uteblivit annat än att 
”normala” biverkningar kan förväntas. 

Dessutom är flera av de medel som är aktuella för injicering inte ens vacciner. Dessa sk 
mRNA-vacciner, har i stället av forskare betecknats som äventyrliga genetiska 
experiment med oöverblickbara följder. Varningar har utfärdats för med tiden förödande 
konsekvenser i form av svåra biverkningar och plötslig död. Det informerade samtycke 
som enligt Europarådets regelverk krävs beträffande medicinska experiment som 
mRNA-medlen, har negligerats.

En annan omständighet, som reser frågetecken kring vaccinationerna är doseringen.
Från att man länge angett två doser antyds nu att både tre och fyra doser kan bli aktuella.
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Myt 6: Vi gör allt för att skydda våra äldre

De äldre i samhället har misshandlats

Fakta

En riktig skandal under den sk pandemin är hur de äldre har misshandlats. På 
äldreboendena har man i många fall i stället för adekvat medicinsk vård vid insjuknande 
i Covid 19, satt in palliativ behandling. Detta har omfattat morfinering och lugnande 
medel, vilket lett till förtida död. 

I stället skulle behandling skett med bl a syrgas. Även i övrigt har de äldre satts på 
undantag, exempelvis genom kravet på social distansering, vilket inneburit ökad 
ensamhet och förtvinande bland de äldre. Fysisk kontakt och beröring är särskilt viktig 
för utsatta personer i samhället, som de äldre.

Myt 7: Viruset måste bekämpas genom att samhället stängs ner

Samhällskonsekvenserna av nedstängningarna är förödande

Fakta

Trots bevis för att farligheten överdrivits har beslutsfattarna i onödan förstärkt 
nedstängningarna av det svenska samhället. Argumentet har varit att detta varit 
nödvändigt. Undan för undan har man på denna falska grund vädjat till befolkningen om
att hålla i och att hålla ut. Och nu sägs att lättnaden ska komma när tillräckligt många 
vaccinerat sig. Då ska man kunna se ljuset i tunneln, ett påstående som inte ter sig 
trovärdigt i skenet av de många negativa beskeden under smittans gång.

Beräkningar har gjorts, som visar att insatserna mot viruset sparat avsevärt färre 
människoår, än vad som förlorats till följd av ökad ohälsa och sjuklighet på grund av
av nedstängningarna. Läget i landet är nu mycket utsatt. Normalt umgänge hämmas, 
social isolering ökar, ensamheten växer och såväl den fysiska som psykiska folkhälsan 
blir allt sämre. 

Kultur, idrott och föreningsliv beskärs mycket kraftigt, företag går på knäna, jobb 
förloras och den ekonomiska utsattheten tilltar. Möjligheterna till att leva fullgoda liv i 
vårt land urholkas allt mer. Och utförsbacken med hot om nya inskränkningar, som den 
ineffektiva åtgärden att bära munskydd, fortgår. Situationen går inte minst ut över barn 
och ungdomar, som inte ens kan få en normal skolgång och riskerar att bli en förlorad 
generation. 
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Myt 8: Bekämpandet av viruset gör det nödvändigt att begränsa deltagandet i politiska 
sammanhang

Demokratin monteras ner 

Fakta

Demokratin har urholkats genom att möjligheterna till möten och förflyttning allt mer 
begränsats. Även formellt har en nedmontering skett. Succesivt under 2020 ställdes 
politiska aktiviteter i olika former in, dagordningar beskärdes, liksom antalet deltagare i 
politiska församlingar. Även en av de planerade partiledardebatterna ställdes in. Vårt 
demokratiska politiska system håller på att avveckla sig självt.

Direkt kriminella är inskränkningarna i grundlagen. Tydligt manifesterat i och med den 
tillfälliga pandemilagen, som beslutades av riksdagen 8 januari i år. Och senare följt av 
två förordningar, som ytterligare beskär det demokratiska utrymmet och kränker de 
mänskliga rättigheterna.

En helt förkastlig åtgärd som planeras är att införa sk digitala vaccinationspass. Detta 
skulle direkt diskriminera de personer, som valt att undvika vaccinering och de många 
människor, som står utanför det digitala samhället. Vaccinationspass skulle innebära en 
stor frihetsinskränkning och öka ojämlikheten i samhället.

Myt 9: Medierna ger en saklig och opartisk bild av coronafrågan

Medierna är maktens megafoner

Fakta

Medierna har agerat som en okritisk megafon till den offentliga makten i landet. 
Propaganda, skrämsel och till och med förlöjliganden av kritiska åsikter, har ersatt 
redovisning av fakta. I huvudsak har mediebilden präglats av ensidighet, där från det 
officiella narrativet avvikande åsikter, inte fått något utrymme. Detta har inte minst 
präglat ”folktelevisionen” SVT:s sändningar.

Inte minst de stora aktörerna på medieområdet har genom sitt agerande skapat en falsk 
bild om coronaviruset och varit språkrör för destruktiva åtgärder i det svenska samhället.
Man har spritt vinklade uppgifter och gett vilseledande information, som i onödan 
skrämt upp människor. Människors berättigade oro har inte tagits på allvar, utan snarast 
negligerats. Man skulle i stället gett en allsidig bild av situationen och levt upp till 
kraven på saklighet och opartiskhet. 
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Slutord

Det är dags att myter ersätts med fakta i det offentliga Sveriges förhållningssätt till den 
sk pandemin. Strypningen av frihetsinskränkningarna måste upphöra. Det är hög tid att 
samhället öppnas upp. Vi måste kunna få leva på riktigt igen! 

ATT LEVA TILLS MAN DÖR ELLER ATT DÖ MEDAN MAN LEVER, ÄR 
FRÅGAN … 

För fördjupning i problematiken och källor, se hemsidorna för organisationerna 
WorldFreedomAlliance och WorldDoctorsAlliance  .

Några dikter av mig (i en egen diktform med riktmärket max 21 stavelser), får avsluta 
pamfletten.

Lockdown
Pandemilag
Begränsningsförordning
Nedstängningsförordning
Lockdown

21-02-21. Om utvecklingen under 2021 gällande för Covid 19. Brotten mot grundlagen 
förvärras efter den tillfälliga pandemilagen. Frågan är om nästa steg är en lockdown

Med myter i
SVT
TV4
DN
SvD
AB
Expressen
Med myter i

21-02-21. Massmedia på riksnivå med en agenda av myter i fråga om Covid 19. Myteri 
och bojkott vore medicinen mot detta

Gunnar Söderberg
E-mail: ngrsberg@gmail.com
Samhällsvetare (Fil.pol.mag)
Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert
Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvård 
regional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl 
regionalt som lokalt.
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