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Bilag 1:

Interview

Spørgsmål 1:

Jeg er en 57 årig kvinde født i Midt- og Vestjylland i en kernefamilie i 1964.
Er læreruddannet fra Trongårdsseminariet i Lyngby i 1990 med tysk og musik som linjefag
og har efterfølgende i 1993 taget korlederuddannelsen som dirigent for børnekor på
Danmarks Pædagogiske Universitet i Kbh. Har haft ansættelse på forskellige folkeskoler og
privatskoler gennem årene samt arbejdet som speciallærer for elever med autisme, Aspergers
og Tourettes syndrom.
Er på 31. år norsk gift, bosiddende i Nordsjælland og har 2 børn på hhv. 25 og 22 år.
Er i dag pensioneret efter en alvorlig bilulykke, hvor jeg pådrog mig uoprettelige skader
uforenelige med et arbejdsliv.

Spørgsmål 2:

I begyndelsen var jeg skræmt! Rystende bange og selvisolerede mig i mit hjem fra februar
2020 til juni 2021, hvor jeg fik Corona efter at have været til begravelse i familien.
Jeg var let syg i 4 døgn og synes, influenza er en del værre. Min mand var noget mere og
længere syg end jeg men er fortsat uforfærdet over et evt. coronaforløb.

Mit liv var, indtil jeg blev coronasyg, miserabelt, ensomt,  begrænset, glædesløst, udsigtsløst,
angstpræget og ulykkeligt i 1 1/2 år, og stod slet ikke mål med de få dages mild og
ukompliceret sygdom, jeg rent faktisk gennemlevede. I lang tid forskansede jeg mig i mit
soveværelse og turde næsten ikke røre ved en vandhane eller køleskabsdør, andre i familien
havde rørt ved. Min mand og mine børn, der var på arbejde og studie, udgjorde i mine øjne en
trussel, så jeg ikke turde være i nærheden af dem.
Jeg ærgrer mig i dag over al den angst og de afsavn, jeg helt unødvendigt led under. Det var
alvorligt spild af gode leveår og livskvalitet, der aldrig kommer tilbage, og jeg bebrejder
regeringen, der med utallige pressemøder piskede en stemning af død og drama op.

Spørgsmål 3:

I begyndelsen af Corona pandemien, hvor sygdommen var ny og ukendt, var det korrekt
handlet af regeringen at udvise forsigtighed og dermed rettidig omhu. At standse op var
nødvendigt, når man stod overfor en ny og hidtil ukendt trussel, man ikke kendte omfang
eller alvorlighed af. Besynderligt var det derfor også at opleve myndighedernes forsikringer
om, at sygdommen aldrig ville nå vore breddegrader, blot ganske få døgn før, landet måtte
lukkes ned. Nogen sov i timen.
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Efter måneders nedlukning med angst, ensomhed og økonomiske tab hos en stor del af
befolkningen, hvor vi samtidig har lært Corona bedre at kende, og hvor lægerne med større
viden og erfaring nu kan behandle sygdommen, er jeg dog blevet langt mere bekymret for
coronatiltagenes sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, og der bør ikke
igen indføres nedlukninger eller skrappe restriktioner, da det har alt for store konsekvenser
for befolkningen, - ikke mindst gamle, syge og børn samt landets økonomi.
Corona indgrebene har ført til en sygeliggørelse af raske mennesker og har skabt angst og
splittelse i befolkningen. Mennesker er døde i ensomhed på hospitaler, gamle på plejehjem
levede uden fysisk kontakt med deres kære, børn voksede op i angst for at smitte og dermed
dræbe deres egne familiemedlemmer, og alvorlige sygdomme som eks. kræft og hjerte/kar
lidelser forblev udiagnosticerede, - alene pga. en sygdom med en dødelighed på under 3 % og
med en gennemsnits alder på over 80 for de døde.
Min spådom vil være, at vi de næste mange, mange år fremover vil komme til at slås med
ikke blot den økonomiske byrde af Corona men også de menneskelige konsekvenser.
Nye nedlukninger eks. vil være fuldstændig ude af proportioner og gør mere skade end gavn.
Både for borgere, i sundhedsvæsenet og for samfundet som helhed.

Det er tankevækkende, at der ikke på noget tidspunkt har været en sundhedsfaglig
myndighed, der har anbefalet en nedlukning af landet og indgreb i Grundloven. Tværtimod
har direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, advaret mod nedlukning og indgreb i
forsamlingsfriheden.
For det andet er Søren Brostrøm blevet bedt om at “forlade ansvaret for proportionalitet”.
Altså tilsidesætte sin faglighed i forhold til afvejningen af konsekvens.

Der er færre danskere, som dør efter smitte med corona sammenlignet med danskere, der dør
som følge af influenza, og gennemsnitsalderen, for dem der dør af corona, er på linje med den
gennemsnitlige levealder i befolkningen, som ligger på 82 år.

Hertil kommer, at SSI (Statens Serum Institut) på sin egen hjemmeside angiver mere end
5000 dødsfald indenfor de første 30 dage efter vaccination, hvilket er mere end det dobbelte
af antal Corona døde. Siden foråret 2021 er der registreret mere end 10 % overdødelighed i
befolkningen, hvilket ikke skyldes Corona, men dette forbigås af medier og myndigheder i
tavshed.

Bl. a. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det danske sundhedsvæsen er rustet til at håndtere
Corona selv i det værst tænkelige scenarie.
Hvis blot nogle få tusinde patienter ekstra fordelt på landets sygehuse er nok til at udfordre
kapaciteten, så er der efter min mening noget alvorligt galt i sundhedsvæsnet af andre årsager.
1000 Corona patienter indlagt er ca. 0,02 % af befolkningen, som ved indlæggelse ikke burde
kunne rokke det samlede billede nævneværdigt.

Spørgsmålet er, om den megen testning af befolkningen er de mange milliarder værd, den
koster, da testene er alt for upålidelige og misvisende. Mange Corona syge slår aldrig ud på
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testen og er derfor uretmæssigt frikendt for smitte, hvilket forplumrer det store billede og
giver falsk tryghed.

Slutteligt har Sundhedsstyrelsen tilbage i februar 2020 sammenlignet corona med de andre
sygdomme på epidemilovens liste B. Her er andre sygdomme som eks. influenza. For at
kunne foretage gennemgribende forandringer i samfundet blev Corona i stedet kategoriseret
som en A sygdom, den farligste af alle smittegrupper, selvom overlevelses procenten for hele
befolkningen over en kam er mere end 97-98 %. Det er paradoksalt.

Min oplevelse er, at Corona har ændret DK fra at være en demokratisk stat til at være en
biostat. Dvs. en statsform, der omsætter samfundets praksisser til smittestatistikker, og alt
efter hvordan de statistikker ser ud, får man tilladelse til at gøre det ene eller det andet. Efter
at have haft en demokratisk struktur, har vi fået en biopolitisk struktur. Alt, hvad der før var
frihed som forudsætning, er nu frihed som tilladelse. Nedlukning er en normaltilstand, og
fokus er ikke længere på borgernes frihed eller rettigheder men på biologisk overlevelse. Alt
indrettes efter at inddæmme smitte.

Kritik af statsapparatet eller sundhedsmyndighederne klassificeres hurtigt som
misinformation eller konspirationsteori, og kritikere er enten sølvpapirshatte, lavere sociale
kaster, uuddannede eller amoralske uden samfundssind.
Nedlukningen har gjort permanent skade på demokratiet og retsstaten; den var nemlig imod
myndighedernes anbefalinger, men Mette Frederiksens foretog den alligevel. Efter det
etablerede hun en ny myndighedstruktur, som opsuger de gamle myndigheder, ekspertgrupper
med videre. På den måde omdannes hele statsapparatet.

Den hastelovsstruktur, som hele folketinget stemte for og forpligtede sig på, omdannede
frihedsrettighederne til at være en biopolitisk statistisk tilladelse.
Hele denne logik fører til en langsom erodering af demokratiet, som vil finde sted i løbet af
de førstkommende år.
Der er under nedlukningen sket voldsomme overgreb på demokratiet. Der har dels været en
udskamning af kritikere og civilt ulydige, og dels har der været repressalier såsom dobbelt
straf for corona relaterede forbrydelser, og regeringen har også ved flere lejligheder brudt
grundloven. Den slags risikerer at føre til, at resterne af grundloven lige så langsomt vil
forsvinde.

Mht. distribuering af vacciner har der og er der fortsat et ekstremt pres på borgere i hele den
vestlige verden om at lade sig vaccinere, på trods af at vaccinen er hastefremstillet og kun
nødgodkendt. Fase 3 forsøg har ikke været fuldført ved vaccinens distribuering til borgerne,
og en godkendelse var først planlagt i 2023.

mRNA vaccinerne er ret beset ikke vacciner men genterapi uden tilstrækkelig viden om
langtidsvirkning, bivirkninger og immunitet.
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Alligevel anbefales de til raske mennesker, inkl. unge og børn ned til 12 års alderen, som
aldrig selv ville være i risiko for at blive alvorligt syge af covid. Det finder jeg uetisk.

Der kører en nærmest “goebbelsk” propagandamaskine fra myndighedernes side, hvor der
skiftevis lokkes og trues for at få folk til at lade sig vaccinere mod Corona.

Sundhedsminister Magnus Heunicke truer med at lukke samfundet ned, hvis ikke “de sidste”
tager imod deres “stik”, og statsministeren opdeler befolkningen i “dem” og “os” og anklager
uvaccinerede for at mangle samfundssind og påføre andre smitte.

Vaccinen er et frivilligt tilbud, men når man siger “tak - men nej tak” udskammes man af
både myndigheder og resten af befolkningen som for en stor dels vedkommende gerne ser
tvang eller alternativt fratagelse af frihed taget i brug som straf for uvaccinerede.

Her er lovgivningens paragraffer forklaret, der forbyder tvang, men myndighederne bryder
dem alligevel:

https://www.facebook.com/realupstream/videos/405350391223238/

Personligt tror jeg, at pandemien er håndteret forkert.

Når man læser Sunetra Gupta og andre udenlandske forskeres beskrivelser  af pandemien, må
vurderingen være, at regeringen burde have regnet sig frem til en mere effektiv håndtering af
smitten, - nemlig “fokuseret beskyttelse”

Læs om Guptas tanker i Illustreret Videnskab nr. 18/2021  her:
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Spørgsmål 4:

Censuren har været massiv i medierne i lang tid.
Tankevækkende, at danske medier ingen interesse har i at høre andre vinkler end det officielle
narrativ, ingen interesse har i at vise, hvad der sker i Australien, Italien og flere andre lande,
hvor menneskerettighederne bliver overtrådt så voldsomt, at det er svært at tro på, ikke finder
det væsentligt at lytte til de tusindvis af sundhedseksperter over hele jorden med en anden
mening end den gængse, som prøver at råbe verden op.
Tankevækkende, at sociale platforme som Facebook, YouTube, Twitter m.fl. har behov for at
fjerne muligheden for at høre "sagen" fra flere sider. Der er næsten ingen grænser for, hvad vi
kan finde af andre uhyrligheder på disse platforme, men at læse om forskere, læger,
professorer og højt specialiserede, vidende mennesker, som har et andet syn på den
verdensomspændende strategi med at injicere 8 milliarder mennesker med en eksperimentel
væske, som ingen kender langtidsvirkningerne af, - der sætter de altså grænsen.
Tankevækkende, at man har behov for at lokke folk med donuts, pengepræmier, gratis øl og
forplejning for at lokke dem til at tage imod en injektion, at man har behov for at foretage
denne medicinske intervention i supermarkeder og på skoler, at man indfører vaccinepas og
test som inddirekte tvang, at Sundhedsstyrelsen på regeringens foranledning opgraderer en
kategori B smitsom sygdom til A på linje med Ebola og MERS mhp. at kunne anvende tvang
mod befolkningen i form af internering, politianholdelse, ekspropriering,
Tankevækkende at foreløbig 70.000 sundhedsmedarbejdere i USA er parat til at blive fyret
blot for at undgå injektionen.
Tankevækkende at det tilsyneladende ikke giver anledning til refleksion hos dem, der har
magten til at beslutte retningen.
Det er efterhånden svært at få øje på andet end et pseudodemokrati, som på overfladen ser
tilforladeligt ud, men som gradvist for tiltusket sig flere og flere muligheder for at overvåge
og indskrænke borgernes frihedsrettigheder.

Spørgsmål 5:

Kun som barn.
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Da fulgte jeg børnevaccinationsprogrammet, indtil jeg blev syg i ugevis umiddelbart efter en
poliovaccination og efterfølgende udviklede kraftig astma og allergi. Da en anden i familien
fik polio af vaccinen og ikke sygdommen næsten samtidig, blev alle vaccinationer hos mig
fremover indstillet.
I min familie findes flere tilfælde af vaccineskader i form af allergier, luftvejslidelser,
blodsygdomme og endokrine tilstande som følge af vacciner, hvorfor flere lægelige
specialister klogeligt fraråder dem.

Det er i øvrigt ikke let at se i statistikken, at vaccinerne har haft nogen som helst positiv
betydning for smittetallet.

Spørgsmål 6:

Nej, begge mine børn og min mand har takket nej til Corona vaccinen.

Min mand har fulgt børnevaccinationsprogrammet i Norge, der dog bød på langt færre
vacciner end i Danmark.
Som voksen har han undgået vacciner helt, da der også i hans familie har vist sig at være
tilfælde af vaccineskader. Hans fætter, der selv er læge og forsker i USA, har en alvorligt
vaccineskadet datter, der har modtaget erstatning efter en MFR vaccine.

Min ældste søn er 100 % uvaccineret, og min yngste datter har kun fået en enkelt stivkrampe
vaccine efter et hundebid. Efter denne vaccine lå hun syg med over 40 i feber i næsten 14
dage med en skyhøj efterfølgende titer for antistof, så lægerne er klar over, hun ikke må
vaccineres igen.

Efter skadetilfældene ved vaccination på begge sider i familien, er vi fra forskellige lægelige
eksperter rådet til at undgå enhver form for vaccination.

Herudover har 6 af mine veninder og bekendte haft alvorlige vaccineskader hos deres børn
inde på livet, hvoraf 2 har modtaget erstatning for erhvervet hjerneskade efter MFR.

Sidst men ikke mindst har jeg under min tid som speciallærer for elever med bl. a. autisme
stiftet bekendtskab med forældre, der ikke tvivlede på, deres børn havde udviklet autisme
efter vaccineforårsaget meningitis med ADEM (akut dissemineret encephalomyelit som er en
autoimmun inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet).

Af alle ovennævnte årsager ved vi, at vacciner ikke er harmløst mosevand men kan være
potentielt invaliderende.

Derfor er vores forsigtighed på området sandsynligvis større end så mange andre menneskers.

Spørgsmål 7:
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Se svar til spørgsmål 5 og 6.

Herudover er jeg betænkelig ved at få indsprøjtet eksperimentel genterapi i kroppen, der
forårsagede døden for alle de forsøgsdyr, der blev brugt under udvikling af vaccine
Videre er medicinalfirmaer gigant business, hvis mål er at tjene penge og ikke frelse
menneskeheden af deres gode hjerte, og eks. Pfizer har betalt mere end 40 milliarder dollars i
bøde for snyd og uvederhæftighed i forskningen de seneste få år, hvilket man med nogle få
klik med musen på internettet kan læse mere om.
At producenterne af vaccinerne og dermed dem, der skal tjene penge på præparaterne, er de
eneste garanter for sikkerhed, virkning og troværdighed i produktionen af den, er risikabelt,
da ingen institution (og slet ikke med økonomiske interesser i produktet) bør undersøge sig
selv. Det svarer til at lade en ræv vogte gæs.

Sundhedsstyrelsen overtræder lovgivningen ved at skrive, at vaccinen er “godkendt” og
“sikker og effektiv”.

I henhold til Aktstykke 150 hvor Sundhedsministeriet den 26. januar 2021 anmoder
Finansudvalget om 48,5 millioner om forskning i effekten - og langtidsbivirkningerne af
COVID-19 vacciner, fremgår det tydeligt, at der er tale om ikke godkendte, eksperimentelle
vacciner, hvor hverken længde på immunitet eller omfanget af bivirkninger er kendt.

Med andre ord: Sundhedsstyrelsen og repræsentanterne i Finansudvalget var - og er bekendt
med, at alle modtagere af vaccinerne er en del af et medicinsk eksperiment, og dermed er
Sundhedslovens paragraf 15 om informeret samtykke overtrådt.

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/markedsfoeringsloven/spam-og-uanm
odede-henvendelser/spam-elektroniske-henvendelser/

https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/Aktstk.150/2325034.pdf

Spørgsmål 8:

Ja, jeg kender mange andre uvaccinerede og skeptikere af enhver art. De findes både højt og
lavt i alle dele af samfundet og har forskellige begrundelser for deres valg.

Der er stor og livlig aktivitet i undergrundsgrupper, som myndighederne ikke kender til, og
ikke mindst med covid 19 vacciner, gruppepres, restriktioner for specielt uvaccinerede og
truslen om tvang i fremtiden, er der stor bekymring, uro og ængstelse.

Samtidig er det mit indtryk, at vaccine tvang, som i øvrigt er ulovlig i forhold til
Menneskerettighedskonventionerne, Oviedo Konventionerne, Den danske Grundlov,
Nürnberg Lovene og Sundhedsloven, ville udløse oprør og borgerkrigslignende tilstande i
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vores ellers fredelige Danmark i vrede og frustration over at være frataget muligheden for at
bestemme over egen krop.

Jeg håber aldrig, det kommer dertil, men hvis det skulle ske, må myndighederne smide mig i
fængsel eller hvad, de vil. Jeg modtager ingen Corona vaccine frivilligt!

Mennesker over hele verden kæmper for at undgå vaccinen. Vi hører ikke meget om denne
tvang, men det er uhyggeligt.

Se denne video fra Australien! Vi hører naturligvis intet om dette i DK.

https://www.facebook.com/groups/Vaccinationsforum/permalink/2017212205111588/

Hvis noget er så godt, hvorfor skal folk så tvinges til at tage imod det?

Om det så er verdens bedste præparat, må det være frivilligt og op til den enkelte at vælge til
eller fra.

Hvorfor skal de ubeskyttede beskytte de i forvejen beskyttede? Hvis vaccinerne virker, er det
ingen grund til det. Hvis de IKKE virker, er der heller ingen grund til det.

I øvrigt er en zoonotisk sygdom, der også rammer dyr, umulig at vaccinere sig ud af, da vi
hverken kan vaccinere eller dræbe alle uvaccinerede mennesker og dyr i verden.

Jeg kan ikke se anden løsning, end at de udsatte i samfundet, og dem der ellers måtte ønske
det, tilbydes vacciner. Resten, specielt børn og unge må smittes med sygdommen og ad den
vej opnå sandsynligvis livslang immunitet, som forskningen flere steder peger på.

Man vil aldrig kunne besejre Corona med vacciner, når hele verden ikke er vaccineret
samtidig, når dyr ikke vaccineres, når vaccinerne ikke er 100 % effektive, og når immuniteten
er begrænset.

Spørgsmål 9:

En værdig statsminister ville tage ansvar for regeringens beslutninger og favne hele
befolkningen. Men i stedet for at tale om elefanten i rummet, så vælger Statsministeren at
skubbe ansvaret fra sig. Med dommedags-retorik og voksenmobning, udskammer hun de ikke
vaccinerede og pålægger dem det fulde ansvar.

”Der er en lille gruppe, som ikke spiller efter de spilleregler, der er, når der er en pandemi.
Man bærer et ansvar for hele det danske samfund lige nu, sagde Mette Frederiksen”.
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Et paradoks, specielt når Statsministeren selv har indgået kontrakter med
vaccineproducenterne, som fritager vaccineproducenterne for ansvar og beskytter dem mod
dyre erstatningssager.

Vi ved ikke meget om de hemmeligholdte kontrakter, men i Sundhedsministeriets aktstykke
150 til Finansudvalget kan vi læse, at vaccinerne er baseret på nye teknologier og er betinget
godkendt. (Godkendelsen er betinget, fordi de kliniske undersøgelser ikke er afsluttet).
Vaccinerne har aldrig tidligere været godkendt og anvendt bredt i befolkningen.
Den danske stat har indkøbt millioner af vacciner uden nærmere kendskab til vaccinernes
effektivitet eller bivirkninger. Der er alene evidens for immunitet i to-tre måneder, da det er
varigheden af de store kliniske forsøg.

På et yderst kritisabelt og spinkelt grundlag har de ansvarlige myndigheder fritaget
vaccineproducenterne for ansvar og beskyttet dem mod dyre erstatningssager.

Det kan aldrig blive de ikke vaccineredes ansvar at beskytte de vaccinerede. Det er
vaccinernes opgave, som desværre ikke virker efter hensigten. Og hvis ansvar er det Mette
Frederiksen?

(For at læse linket, skal du fjerne mellemrummet før ft og før dk)
https://www. ft.
dk/samling/20201/aktstykke/Aktstk.150/2325034.pdf?fbclid=IwAR2u1nn5oO71WrqOhmqq
8ldezYPFAXkt_5st3Dj81ecekiIMsTZN-M_CBcA

(For at læse linket skal du fjerne mellemrummet før danwatch og før dk)
https:// danwatch. dk/perspektiv/eu-beskytter-vaccineproducenter-mod-dyre-erstatningssager/

Statsministerens nedladende og hårde kommunikation har udløst en begyndende
apartheid-lignende tilstand blandt virksomheder (bla. opdelte kantiner til hhv. de vaccinerede
og ikke-vaccinerede) og i befolkningen (bla. jeg vil kun holde jul med folk som er
vaccineret).

At smittetallene stiger eksplosivt, burde ikke komme som er overraskelse for hverken
Statsminister, Sundhedsminister, Sundhedsstyrelsen eller Staten Serum Institut. Med mindre
al dokumentation, mails og videnskabelige artikler er blevet slettet, som man desværre har for
vane at gøre.

Der er brug for en ny sundhedsstrategi ellers bliver det skruen uden ende. Start forfra, inddrag
ny viden og nye eksperter.

Her forslag til eksperter og viden man burde forholde sig til:

Geert Vanden Bossche har siden marts 2021 forsøgt at advare de forskellige
sundhedsmyndigheder verden over om, at høje vaccinationsrater / massevaccinationer vil
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skabe et øget pres på virussen, og dermed igangsætte nye mutationer og nye varianter med
højere niveauer af smitte og mere sygdom.

De ikke vaccinerede har været med til at holde virus presset nede med naturlig immunitet.
Men som gruppen af ikke vaccinerede bliver mindre og mindre, øges presset på virus
yderligere og virussen vil derfor mutere endnu mere.

-(For at læse linket skal du fjerne mellemrummet før geert og før org)
https://www. geertvandenbossche. org

Virolog Allan Randrup Thomsen blev også forelagt Geert Vanden Bossche advarsel. Måske
var det årsagen til, at han den 2. april blev citeret for følgende:

”Og de kan udvikle endnu mere ubehagelige mutationer. Inde i en sådan person, som er
vaccineret, men som har lidt virus, kan der udvikles varianter, som er endnu mere hårdføre
over for vaccinerne, og så kan vi komme hen og stå i et større problem end det vi står i nu”
citat slut.

En videnskabelig undersøgelse med data fra 68 lande konkluderer, at de lande som har høj
vaccinationsrate, også har flest nye COVID-tilfælde, baseret på data fra september.

I Israel er der mere end 80 % fuldt vaccineret og her ses det højeste antal COVID-tilfælde pr.
1 million mennesker i en 7 dages periode. I Island og Portugal, hvor mere end 75% af deres
befolkning er fuldt vaccineret, ses flere COVID-tilfælde pr. 1 million mennesker end lande
som Vietnam og Sydafrika, hvor kun 10% af befolkningen er fuldt vaccineret. Læs mere i
artiklen.

-(For at læse linket skal du fjerne mellemrummet før link og før com)
https:// link.springer.
com/article/10.1007/s10654-021-00808-7?fbclid=IwAR3C6eIEg5uEtHeQfqbV5R7PtZjMgS
S4UrccnnW5PcmXvuqi5qEOqgfBwrk

I forhold til vaccinernes effektivitet, så vil jeg opfordre dig til at læse om en undersøgelse fra
Sverige. (Jeg har indsat en Google oversættelse af linket).

Covid: Hvor længe varer vaccinebaseret immunitet?
Det er uheldigt, at medicinalfirmaerne besluttede at afslutte deres forsøg tidligt ved at give
aktiv covid-vaccine til medlemmerne af placebogruppen efter blot et par måneder. Det
betyder, at der ikke er nogen langsigtet opfølgning af covid-vaccinerne fra randomiserede
forsøg, og det vil der aldrig blive. Det betyder, at vi i stedet er tvunget til udelukkende at stole
på observationsdata, når vi forsøger at forstå, hvor sikre og effektive vaccinerne er på længere
sigt.

10

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww%2F%3Ffbclid%3DIwAR174iqbWopivgAlPOo6xnx0i8TuDmzunmOzf-lCeHz668HwomnstaOEI0k&h=AT0oXFQ3Dnq7QblTycncaRHYUUwBGPRyi1zzSvjSNoazbLrg8pDxF-PgbU541gyGb_u9F77teQ1--IONvK12IAOy56FDh3x49G6OJnnfA7fCg0QYu-Jwp0lmqpRDm1CWMHfgDaUeojs0-9BVxBeQRA62TsM


Gruppenummer: V2124809634

Derfor er en nylig undersøgelse fra Sverige meget interessant. Formålet med undersøgelsen
var at bestemme, hvor effektive vaccinerne er til at beskytte mod covid på længere sigt (dvs.
efter mere end et par måneder). Dette var en registerbaseret undersøgelse, så det er ikke
overraskende, at det kommer fra Sverige. Sverige er generelt anerkendt som værende bedre
end noget andet land til at indsamle og sortere store mængder befolkningsdata og bruge dem
til at producere denne type undersøgelser.

Forfatterne af undersøgelsen begyndte med at identificere alle personer bosat i Sverige, som
var blevet fuldt vaccineret mod covid-19 i slutningen af maj 2021. På det tidspunkt blev tre
forskellige vacciner brugt i Sverige: Moderna, Pfizer og AstraZeneca. De vaccinerede
personer blev derefter matchet individuelt mod personer af samme alder og køn, og bosat i
samme kommune, som ikke var blevet vaccineret. I alt blev 1.684.958 personer inkluderet i
undersøgelsen. De blev fulgt indtil oktober for at se, om de udviklede covid-19.

Så hvad viste undersøgelsen?

Som det kunne forventes, var vaccinerne meget effektive til at forhindre symptomatisk covid
i ca. to måneder efter vaccination. Dette er, hvad de randomiserede forsøg viste, og det er
grunden til, at vaccinerne blev godkendt til brug.
Samlet set var reduktionen i den relative risiko ved 31-60 dage efter vaccination 89 %.

Efter de første to måneder skete der dog et hurtigt fald i effektiviteten. Efter fire til seks
måneder reducerede vaccinerne kun den relative risiko for infektion med 48 %!

Interessant, specielt når vi tænker på, at sundhedsmyndighederne oprindeligt havde sat barren
for at godkende vaccinerne med en relativ risikoreduktion på 50 %. Så hvis forsøgene havde
været forpligtet til at køre i seks måneder, før de præsenterede resultater i stedet for kun at
køre i to måneder, så ville vaccinerne være blevet anset for at være for ineffektive og ville
aldrig være blevet godkendt.

Moderna vaccinen klarer sig bedst, men også med en meget højere risiko for
hjertemuskelbetændelse, hvorfor vaccinen ikke længere er godkendt til brug hos personer
under 30 år i Sverige.

Når vi går længere ud end seks måneder, bliver tingene endnu mere deprimerende. Ved de ni
måneders varighed tilbyder Pfizer-vaccinen ikke længere nogen som helst beskyttelse mod
symptomatisk covid-19. (Læs mere i artiklen)

I artiklen konkluderer læge Sebastian Rushworth:
Vaccinerne er meget mindre effektive, end man oprindeligt troede, og effektiviteten falder
hurtigt. Når det er tilfældet, er tanken om, at det vil være muligt for lande at vaccinere sig ud
af pandemien, klart nonsens. Den eneste måde, pandemien ender på, er ved, at nok
mennesker bliver smittet og udvikler naturlig immunitet, hvilket er på samme måde, som
enhver tidligere respiratorisk viruspandemi er afsluttet.
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-(For at læse linket skal du fjerne mellemrummet før sebastian og før com)
https:// sebastianrushworth.
com/2021/11/05/covid-how-long-does-vaccine-based-immunity-last/?subscribe=already#subs
cribe-blog-blog_subscription-17

-(For at læse linket skal du fjerne mellemrummet før papers og før com)
https:// papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

Mette Frederiksen beskylder, som forventet, de uvaccinerede for at drive smitten videre til de
vaccinerede og mener, at “det må godt være mere besværligt at være uvaccineret.”

En uhyggelig udmelding!

Enhver dansker med fornuften i behold bør spørge sig selv: Hvordan kan de uvaccinerede
smitte de vaccinerede, hvis vaccinerne virker?

Hvordan måles der, hvem der smitter hvem? Det kan lige så godt være de vaccinerede, der
smitter de uvaccinerede.

Hvis vaccinerne ikke virker, hvorfor skal de uvaccinerede så vaccineres?

Hvis der er tale om fuld vaccination efter to stik, hvorfor skal man så have et tredje stik?

De såkaldte vacciner, der reelt er gen-teknologi virker tydeligvis ikke, så hvorfor er der så
nogen som helst, der skal have dem?

Det kan undre, at ingen journalister i mainstreampressen forholder Mette Frederiksen og Co.
aktstykke 150, et dokument inde på Folketingets egen hjemmeside.

Aktstykke 150 er en anmodning på 48,5 millioner kr. fra Sundhedsministeriet til
Finansudvalget om forskning i COVID-19 vaccinerne, da det fremgår, at ingen kender
længden på immunitet, ingen kender langtidsbivirkningerne - og der er tale om ny
eksperimentel teknologi aldrig afprøvet på mennesker før.

Hvorfor forholder ingen medier vores statminister, vores sundhedsminister og direktør for
Sundhedsstyrelsen, at befolkningen, ifølge myndighederne selv, lige nu er en del af verdens
største medicinske eksperiment?

https://www.dr.dk/nyheder/indland/mette-frederiksen-efter-pressemoede-om-coronasituatione
n-det-maa-godt-vaere-mere

Spørgsmål 10:
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Jeg er på flere måder enig med denne læge, der formulerer problematikken bedre, end jeg
selv kunne gave gjort.

Læge: Coronahåndteringen er den største sundhedsskandale i min levetid
• SKREVET AF INDBLIK OPINION �15/04/2021

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Del på facebook

Del på twitter

Del på linkedin
Det her forløb og regeringens politiske håndtering er den største sundhedsskandale og den
største politiske skandale, jeg har oplevet i min levetid, skriver Søren Schifter i dette
debatindlæg.
Af Søren Schifter, læge, dr. med.
Der er gået et år siden coronaepidemien startede, og den politiske håndtering er bare blevet
værre og værre i løbet af året.
Fra starten skræmte statsministeren på pressemødet den 11. marts 2020 befolkningen fra vid
og sans med dommedagsfantasier og paniknedlukning.
De værste skrækscenarier blev stillet i udsigt, medmindre der blev handlet resolut med
nedlukning og restriktioner. Også selv om den type indgreb aldrig tidligere har været
anbefalet, selv fra WHO, og selv om indgrebene var og er uden videnskabelig evidens.
Mange borgere blev skræmt fra vid og sans, og man må gå ud fra det har været formålet. I
modsat fald har alle de ansvarlige brug for intensiv kommunikationsuddannelse.
Coronaepidemien er den eneste erklærede pandemi i denne sammenhæng, men i Danmark og
internationalt har politikernes og sundhedsmyndighedernes kontinuerlige
skræmmekampagner oven i coronaepidemien induceret en slags pandemisk massepsykose,
som specielt har ramt de autoritetstro og derfor modtagelige, skræmte borgere.
Skadevirkningerne vil det i bedste fald tage mange år at få repareret blot nogenlunde og en
del af skaderne er irreversible.
Pressen har igennem det år, der nu er gået, overvejende været understøttende for regeringens
historiefortælling om, hvor godt nedlukninger og restriktioner virker. Det bidrager til at holde
den forfejlede håndtering af epidemien i gang.
I denne sammenhæng har begrebet kritisk journalistik været svær at få øje på det seneste år,
med enkelte undtagelser.
Et eksempel på ukritisk journalistik er en artikel, der for nylig blev delt bredt i pressen. Den
viderebragte en af regeringens “eksperters” historiefortælling om, at restriktionerne har
afværget 35.000 dødsfald. Det er ca. 2,6 gange det antal dødsfald med en positiv coronatest,
der indtil nu er registreret i Sverige.
Hvor havde det været nærliggende og en god idé, hvis nogle journalister havde overvejet, om
det lød realistisk.
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Et andet eksempel, der for nylig er viderebragt uden nogen form for kritisk journalistisk
interesse, er en modelberegning foretaget af regeringens “eksperter”.
Den finder, at der med de planlagte genåbninger må forventes 870 indlagte med COVID-19
medio april. Pr. 15. april 2021 er der 191 indlagte med en positiv coronatest. Og som det må
formodes bekendt har langt fra alle af dem COVID-19.
Selv hvis der var 870 indlagte, kan det aldrig være argument for at gennemføre
samfundsskadelige restriktioner, som ikke virker.
Ingen beregningsmodeller er bedre end deres forudsætninger.  ”Garbage in, garbage out”.
Hvorfor lader den danske presse den form for skræmmekampagner passere ukritisk, når det er
helt åbenbart, at forudsætningerne for beregningerne i bedste fald er at sammenligne med
gæt, og at man med modelberegninger kan få et hvilket som helst resultat, man ønsker?
Det eneste formål, jeg kan forestille mig med modelleringerne, er, at de skal bruges til
legitimering af regeringens politik. Det er ikke en opgave for “eksperter”, og det burde
journalister og pressen generelt se kritisk på. Men intet sker.
Der er absolut ingen evidens for, at nedlukninger af samfundet virker. Det var der ikke for et
år siden, og det er der ikke i dag. Alligevel tog man dette yderst samfundsskadelige indgreb i
brug, og man fik endog de sundhedsfaglige myndighedspersoner til at legitimere det.
En af de seneste videnskabelige artikler, hvor problemstillingen er undersøgt, er publiceret i
Nature, 5. marts 2021. Heri undersøges “the association between staying at home (%) and the
reduction/increase in the number of deaths due to COVID-19”.
87 lande/regioner over hele verden er undersøgt med i alt 3.741 parrede sammenligninger. I
98,4% af sammenligningerne fandtes ingen signifikant sammenhæng. Og det her drejer sig
vel at mærke om objektive data – ikke mere eller mindre subjektive modeller.
Adskillige andre videnskabelige artikler finder lignende resultater uden holdepunkt for effekt
af nedlukninger.
Der er heller ingen evidens for effekt af ansigtsmasker ved luftbårne virusinfektioner. De 15
randomiserede undersøgelser, jeg har kendskab til, er alle uden signifikant effekt.
Randomiserede undersøgelser er det højeste kvalitetsniveau af kliniske undersøgelser.
Men et bestillingsarbejde fra WHO, som organisationen fik publiceret i The Lancet uden
inklusion af én eneste af de randomiserede undersøgelser og udelukkende baseret på
observationsstudier – det laveste kvalitetsniveau af kliniske undersøgelser – er af
Sundhedsstyrelsen brugt som legitimering for brug af ansigtsmasker.
Heterogeniteten imellem de inkluderede undersøgelser er så stor, at forfatterne selv beskriver
validiteten i beregningerne som lav. Desuden fremgår det, at sponsor, WHO, helt usædvanligt
har foretaget review af manuskriptet, før det blev indsendt.
Søren Brostrøm kaldte undersøgelsen evidens. Men artiklen er ikke i nærheden af begrebet
evidens. I bedste fald ved Søren Brostrøm ikke, hvad man forstår ved evidens, og i værste
fald taler han mod bedre vidende.
Evidens for en hypotese opstår ud fra den akkumulerede viden fra pålidelige undersøgelser,
som ikke forkaster hypotesen, sammenlignet med de undersøgelser der forkaster den.
WHO-artiklen er da også efterfølgende blevet mødt af faglig kritik, bl.a. her.
Det værste i alt det her er imidlertid, at regeringen og sundhedsmyndighederne med
skræmmekampagne strategien har ødelagt tillidsforholdet imellem politikere, myndigheder
og store dele af befolkningen.
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De skader er for mange borgere uoprettelige, eller de tager i bedste fald mange år at
genoprette. -“Trust takes years to build, seconds to break”.
Hvordan burde coronaepidemien så håndteres? Det er glimrende beskrevet i The Great
Barrington Declaration, som er formuleret af tre top-epidemiologer fra universiteterne
Harvard, Oxford og Stanford. Du kan læse deklarationen her, hvor du også kan skrive under,
hvis du er enig.
Det her forløb og regeringens politiske håndtering er den største sundhedsskandale og den
største politiske skandale, jeg har oplevet i min levetid. Aldrig, mig bekendt, har en regering
på så kort tid gennemført så mange meningsløse og virkningsløse foranstaltninger med så
store samfundsskadelige effekter.
I mange år fremover vil vi alle komme til at slæbe på denne klods om benet. Det er en
regning, vi overlader til de næste generationer at betale.
Tænk engang, hvad vi kunne have investeret i, i stedet for denne meningsløse nationale
selvdestruktion. Hvis du altså kan holde tanken ud.
Vi kunne have fået veldimensionerede, apparaturmæssigt up to date og personalemæssigt
velnormerede nye “supersygehuse”. Vi kunne have igangsat tiltrængte infrastrukturprojekter.
Vi kunne have finansieret grøn omstilling. Og vi behøvede ikke engang at vælge imellem
investeringerne, hvis vi havde disponeret over de eksorbitante beløb, der nu fuldkommen
meningsløst er smidt ud ad vinduerne.”

————————————————————————

At regeringen og sundhedsmyndighederne ønsker at præsentere et bestemt narrativ om
pandemien, accentueres yderligere af, at man bruger den samme håndfuld eksperter til at
rådgive i medierne. Disse er enslydende pessimistiske og har skønnet forkert alt for mange
gange hele perioden igennem. Alligevel er det udelukkende dem, der kommer til orde,
selvom andre langt større kapaciteter har andre opfattelser. Se listen på dem her:

Christine Stabell Benn, klinisk professor og forsker i vacciners effekt ved Syddansk
Universitet
Frederik Schaltz-Buchholzer, Dr.med., PhD, Vaccineforsker,Syddansk Universitet.
Peter Gøtzsche, Dr.med., professor, forsker, leder af det nordiske Cochrane-center på
Rigshospitalet.
Kim Varming. Speciallæge i klinisk immunologi, Aalborg.
Christian Akim Jacobsen, Dr.med., Specialeansvarlig overlæge, Aabenrå.
Jørn Bech Laursen Dr.med, Ph.D. Privatpraktiserende speciallæge i internmedicin og
kardiologi, Charlottenlund.
Mette Maja Mouritsen. Speciallæge i almen medicin, Hillerød.
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