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Vänligen
Björn Hammarskjöld

Sammanfattningsvis talar all vetenskap för att Folkhälsomyndigheten (FHM) 
rekommenderar att alla injektioner mot Covid-19 upphör omedelbart då injektionerna synes 
öka mortaliteten jämfört med hos oinjicerade.

Läkemedelsverket drar tillbaka godkännandet av samtliga preparat med injektioner mot 
Covid-19/SARS-CoV-2 då preparaten synes sakna annan effekt än ökad dödlighet samt att 
läkemedlen synes vara förfalskade då injektionerna enligt många olika källor synes innehålla 
andra ämnen än vad som står i produktresumén.  

Det är Läkemedelsverket som har bevisbördan att innehållet stämmer med 
innehållsförteckningen. Det sker genom att Läkemedelsverket på eget uppdrag hos ojävigt 
och oberoende  lab  leveranstestar ett tillräckligt antal doser för att säkerställa att preparaten 



överensstämmer med vid introduktionen gällande innehållsförteckning. Läkemedelsbolagen 
har hittills underlåtit att utförs oberoende tester av injektionerna.

Till detta kommer att det nu har visats vetenskapligt att injektionerna hämmar 
flockimmuniteten på flera olika sätt. 

Injektionerna ger möjligen antikroppar mot (delar av ) ett enda virusprotein (spikproteinet) 
men ger inga antikroppar mot övriga 27 virusproteiner som finns i SARS-CoV-2. Virus har då
möjlighet att snabbt mutera för att kringgå antikroppar mot spikproteinet och det ger en ny 
infektion med mutanten. Se vidare Geert Vander Bossches artikel 

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/my-last-and-desperate-call-for-
action-as-omicron-now-causes-fast-large-scale-immune-escape-in-vaccinees

Det finns andra artiklar som visar att Vander Bossches artikel stämmer, senaste artikeln visar att tre 
injektioner ger lika många procent personer med reinfektioner som den som inte fått någon 
injektion under ett halvår efter tredje injektionen

Sedan måste man inse att det bara är drygt två (2) % av populationen som blir infekterad under ett 
halvår. 

Mortaliteten är 0,05 % per säsong, 0,4 % av PCR-positiva. Det innebär att 99,95 % överlever, 9 
995 av 10 000, och 99,6 % av de PCR-positiva som överlever.

Dessutom har den som är yngre än 70 år mindre än 8 % att dö  av alla dödsfall i Covid-19. Det blir 
0,004% av den som är under 70 års ålder.

Den slutsats som jag som gamma vetenskapare kan dra är att det är injektionerna som har gett 
ökad dödlighet under säsong 2 (orange kurva)  och säsong 3  (röd kurva) jämfört med säsong 
1 då det inte fanns några injektioner. Om injektionerna skulle ge minskad smittspridning, sjukdom 
och död skulle antalet döda vara LÄGRE säsong 2 och i stort försvunnit säsong 3 jämfört med 
säsong 1 då det saknades injektioner och naturlig immunitet.

Copyright Björn Hammarskjöld 2022

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/my-last-and-desperate-call-for-action-as-omicron-now-causes-fast-large-scale-immune-escape-in-vaccinees
https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/my-last-and-desperate-call-for-action-as-omicron-now-causes-fast-large-scale-immune-escape-in-vaccinees


https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.31.22281756v1 

FHM:s statistik ger högre antal döda under säsong 4 (v35 2022-v 34 2023) än för säsong 3 (v 35 
2021-v 34 2022) under de två första månaderna . 

Under september-oktober 2022 har FHM registrerat 847 Covid-19-relaterade dödsfall  och FHM har
registrerat bara 335 döda under motsvarande tid 2021. 

Då kan det bli omkring 13 000 dödsfall i C-19 under säsong 4 eftersom helsäsongssiffran 2021 var 
5 210 och antalet döda under september-oktober 2021 var 335. Det blir då 15,55 döda *847=13 172.

Det går inte att bara 6 dubbla siffrorna hittills, 847*6= 5 082 utan att ta höjd för ILI som 
traditionsenligt brukar toppa vid årsskiftet.

Varför har FHM och Socialstyrelsen olika siffror på döda under säsongerna?

De senaste siffrorna från Socialstyrelsen (som registrerar dödsbevis) av 2022-11-02 visar att det har 
dött 5 942 personer under första säsongen av Covid-19 (Säsongen sträcker sig från v 35 ett år till 
och med v 34 påföljande kalenderår) med dödsbevis som tar upp Covid-19 som dödsorsak. FHM 
redovisar under samma period 5 791 dödsfall, det blir en mindre skillnad om 122 färre döda enligt 
FHM jämfört med Socialstyrelsen den första säsongen.

Under säsong 2 redovisade FHM 730 fler dödsfall (8 %) än Socialstyrelsen.

Under säsong 3, som avslutades v 34 2022, hade FHM 2 499 fler dödsfall än Socialstyrelsen. 

Det var nästan dubbelt så många dödsfall redovisade av FHM än av Socialstyrelsen. Den fjärde 
säsongen kan vi inte använda då Socialstyrelsen kan ha upp till tre månaders fördröjning på grund 
av sent inkomna dödsbevis.
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Tabell 1

Döda Säsong 1 Säsong 2 Säsong 3 Säsong 4
FHM 5 820 8 989 5 402 516
SoS 5 942 8 259 2 903 305
Diff FHM-SoS -122 730 2499 211
Procent F av S 98 109 186 169

FHM och Socialstyrelsen har parallella system för dödsfallsregistrering, det ena baserat på rtRT-
PCR-tester och det andra baserat på dödsbevis signerade av läkare.

Skillnaderna var mycket små säsong 1, då användes inte mycket rtRT-PCR-tester. 

Det togs 85 000 positiva tester första säsongen, 

Det togs drygt en miljon positiva tester säsong 2 

Det togs nästan 1,5 miljoner positiva tester under säsong 3. 

Bara dessa rtRT-PCR-tester har kostat oss skattebetalare mer än 26 000 miljoner kronor utan att ett 
enda liv har räddats.

Då måste vi ställa oss frågan vem är det som fuskar med statistiken då dödsfallen inte 
överensstämmer inom några få procent? 

Mellan två myndigheter med samma uppdrag, att redovisa antalet döda med Covid-19.

En annan anomali är antalet döda per säsong. Normalt vid en ILI (influensaLiknande Infektion) 
brukar antalet döda minska andra säsongen och vara nere på enstaka sjuka/döda tredje säsongen.

Säsong 2 hade vi 54 % FLER döda än säsong 1. Det stämmer inte. Vad skiljer åren åt? 

Mer rtRT-PCR-tester och åtta månaders intensiv injicering med modRNA så att ungefär 70 % av 
befolkningen var injicerad vid säsongens slut. 

Även tredje säsongen, som slutade v 34 2022, har nästan lika många dödsfall som den första 
säsongen enligt FHM. Det borde ha varit enstaka dagliga dödsfall, inte som nu då det hela 
sommaren varit mellan 10 och 19 döda varje enda dag . Alltsedan 2022-07-15 har det dött 
sammanlagt 1 452 personer.

Motsvarande tid 2021 var det 402 personer och 2020 var det 396 personer son dog från mitten på 
juli till november.

Det motsvarar en 360 % ökning av antalet döda  tredje året jämfört med de två föregående åren. 
Det enda som skiljer är att det är många fler som har injicerats under det att smittan med Covid-19 
har minskat till 75% av motsvarande period 2021.

Lägger vi ihop alla dessa data så blir slutsatsen att all injektion med preparat mot 
Covid-19/SARS-CoV-2 måste upphöra omedelbart.

Sammanfattningsvis talar all vetenskap för att FHM rekommenderar att alla injektioner mot 
Covid-19 upphör omedelbart då injektionerna synes sakna effekt på mortaliteten och att 
Läkemedelsverket drar tillbaka godkännandet av samtliga preparat med injektioner mot 
Covid-19/SARS-CoV-2 då preparaten synes sakna annan effekt än ökad dödlighet samt att 
läkemedlen synes vara förfalskade då injektionerna enligt många olika källor synes innehålla 



andra ämnen än vad som står i produktresumén  Det är Läkemedelsverket som har 
bevisbördan att innehållet stämmer med innehållsförteckningen genom att på eget uppdrag 
hos ojävigt och oberoende  lab  leveranstesta ett tillräckligt antal doser för att säkerställa att 
preparaten överensstämmer med gällande innehållsförteckning.
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