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Kreaprenör®NYTTs  

COMMON-SENSE-RAPPORT OM  

CORONA OCH VACCINERING JULI 2021 

Dr Michael Yeadon var tidigare hög chef på Pfizer, känt som ett av de tre mest 

uppmärksammade Covidvaccin-framställarna, som nu enligt honom i ett 

gigantiskt medicinskt test skadar försökspersoner utan att de ens vet om att de 

är försökspersoner.   
   Yeadon anser att det test världen idag utsätts för är onödigt och farligt och att 

ett vaccinpass kan innebära slutet på det öppna samhälle vi idag känner. 
 

Han menar att idén att du kan vara sjuk även om du inte har några symtom 

trotsar sunt förnuft.  Han varnar för att det finns människor omkring dig som 
ljuger. Han själv vinner inget på att säga det, utan har istället förlorat sitt jobb. 
 

Vi utsätts för propaganda av utbildade människor, menar han. Om din regering 

säger saker som inte är sant, varför ska vi då tro på något den säger. 
 

När du väl har smittats är du immun förmodligen i årtionden. Det visar studier. 

Det är inte sant, säger han, att de variationer som uppstår är särskilt olika 

varandra. De liknar väldigt mycket originalet. Om du smittas överlever du om du 
inte är väldigt nära till döden ändå av andra skäl. Du är sedan immun för livet. 

Det är inte sant att du bär på någon form av hot. Det är inte sant att alla 

behöver en vaccinspruta. De flesta behöver inte vaccin alls.  
 

Tyvärr medför vaccinering en risk för blodpropp, infertilitet m.m. Varför riskera 
din hälsa för något som inte utgör ett hot. Det är något mycket illa med det som 

händer, säger han. Vi riskerar att förlora alla chanser att göra något åt det. Men 

det går fortfarande få tillbaka ditt normala samhälle. Du behöver t.ex. inte 
munskydd, som inte fungerar. Och glöm nedstängning, säger han bl.a. Du kan 

lyssna på hela föredraget här: 

https://www.bitchute.com/video/BqOlM6uIGP7G/ 

 
Redaktionen har fått ett 40-tal mail från våra läsare.  

Flera har redan hört Yeadons föredrag och merparten av de svarande håller med 

om det han säger. Flera läsare påpekar att andra forskare och immunologer som 
säger samma sak inte får komma till tals. Flera är bekymrade att det inte 

förekommer någon debatt om detta och att det är bra med konkurrerande 

åsikter. 

   En läsare skriver att mycket Yeadon säger dessvärre stämmer och  när många 

https://www.bitchute.com/video/BqOlM6uIGP7G/
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upptäcker hur en liten elit tillskansat sig den absoluta makten och det mesta av 

återstående resurser, så blir det farligt. 
   En annan tycker att det är väldigt obehagligt och är illa berörd över att världen 

verkar köpa allt som sägs av myndigheter etc. helt utan reflektion 

   Några påpekar att föredraget är onödigt långt, att Yeadon talar för fort och 

staplar ordet lögn i olika former, vilket sänker förtroendet.  

   Andra tackar för informationen och uppger sig ha varit misstänksamma från 

allra första början när denna hysteri satte igång i mars 2019, 

Flera uppger sig vara skeptiska mot de i hast framtagna vaccinerna utan att vara 

vaccinmotståndare i övrigt. 

En läsare skickar ett mycket starkt anförande från 9 juni i Finlands riksdag av 

den finske riksdags-ledamoten Ano Turtiainen, där han gör klart att ”inte 

ett enda av de som coronavaccin maskerade gifterna som injiceras i Finland är 

godkända för försäljning, utan har endast ett villkorligt godkännande av 

europeiska läkemedelsmyndigheten”. Samma sak står även på de svenska 

vaccinförpackningarna, men de som vaccineras i Sverige blir inte upplysta om 

detta.  

    Turtiaininens avsikt är att göra riksdagsledamöter och massmedia medvetna 

om att det är ett experiment på människor som pågår, som kan få skrämmande 

resultat. Han säger att efter hans anförande kan ingen längre vara omedveten 

om att detta experiment kan komma att betraktas ett brott mot Nürnbergkoden 

om förbud mot medicinska experiment på människor utan informerat samtycke.  

   ”Efter mitt anförande kan ni ärade kollegorna aldrig mer åberopa okunnighet 

om den risk finska medborgare utsätts för”.  

   Turtiaininen säger vidare, att trots mediernas upprepade påståenden om 

motsatsen har hittills ingen officiellt dött av Corona. Enligt finska institutet för 

hälsa och välfärd kommer nämligen de officiella dödsorsakerna 2020 att 

publiceras först 2022. Men 78 personer har hittills dött av coronavaccinet i 

Finland och det finns 1306 behandlade och 3630 obehandlade rapporter. I 57% 

av de behandlade rapporterna har skadorna bedömts som allvarliga.  

   ”Att fortsätta vilseleda medborgare att vaccinerna är godkända för försäljning 

gör den som gör det medvetet involverad i brottslig verksamhet”. 

 

Några läkare bland våra läsare har hört av sig.  

En läkare med lång klinisk erfarenhet anser att det är frigörande att lyssna till 

Yeadon och att alltför många av hans läkarkollger inte står på patientens sida 

utan har en politisk agenda att följa.  
 

En annan läkare menar istället att aktiva inom vården sett saker Yeadon inte sett 

och att vaccin behövs. Läkaren tycker det är synd att inte någon argumenterar 

mot Yeadons uppfattning och påpekar fel som t.ex. att man inte smittar innan 

man är sjuk. Det motsägs enligt denne läkare av att den brittiska varianten 

sprider sig snabbare. Och att dödstalen är högre med Covid-19 anser sig denne 

läkare veta. (Se dock redaktionens analys av dödstalen nedan.) 
 

Ytterligare en läkare har lyssnat till det han kallar Michael Yeadons konspirations-
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teorier, att det han säger är förledande och kan tyckas ha förankring i 

verkligheten men måste avfärdas som bullshit. Han anser att redaktionen är på 

villospår både vad gäller vaccination och om pandemin, som redaktionen kallar 

för en influensaepidemi. Enligt denne läkare är Covid-19 en viruspandemi med 

överdödlighet i Sverige, eftersom förra året dog drygt 6.000 fler svenskar än 

genomsnittet per år för åren 2015-2019, vilket tyder på överdödlighet troligen 

pga Covid-19 infektion. Denne läkare ber oss att räkna om. 
 

Redaktionen med Mats Ensér och LO Landin uppskattar 

alla synpunkter vi fått. Vi redovisar hur vi räknat och 

sammanfattar nedan vår syn på begreppen pandemi, 

dödlighet och överdödlighet samt om någon är avliden i, 

med eller av Covid-19. 

Om begreppet pandemi 

Idag beskrivs Covid-19 som en pandemi, men år 2009 ändrade WHO begreppet 

pandemi. Tidigare betydde ordet pandemi en farsot som sprids över stora delar 

världen och som innebär allvarliga störningar för mänskligheten genom att stora 

mängder människor avlider i farsoten. I den nyspråkliga versionen innebär en 

pandemi inte längre att stora mängder människor avlider – nu räknas istället 

antalet smittade.   

Om dödlighet 

Med dödlighet menas hur stor andel av ett urval av en population som avlider 

inom en viss tidsperiod. Urvalet kan t.ex. vara de som insjuknat i en viss 

sjukdom och avlider inom 30 dagar eller alla män i Sverige som fyllt nittio vid 

kalenderårets början och avlider innan året är slut. Eller urvalet kan som i detta 

exempel vara ett helt lands befolkning.  

Om överdödlighet 

I media används flitigt begreppet överdödlighet. För att beräkna överdödligheten 

år 2020 har SCB använt medelvärdet av antalet avlidna per kalenderår i Sverige 

för åren 2015 till och med 2019 som värde för vad som skulle vara normal 

dödlighet. SCB har emellertid gjort ett antal misstag som ger missvisande 

värden.  

   För det första har SCB inte räknat i andel av befolkningen utan räknat i 

absoluta tal. Detta blir missvisande då befolkningen växer. I antal avlidna ingår 

papperslösa personer, dvs avlidna som inte finns i folkbokföringen. Skall man 

beräkna dödlighet måste den beräknas på en population, där vi känner till både 

den totala populationen och det antal av denna som avlidit. Vi känner nämligen 

inte till antalet papperslösa i landet. Vi vet bara hur många papperslösa som 

avlidit under året. Antalet avlidna men ej folkbokförda har ökat från omkring 900 

år 2015 till omkring 2600 år 2019 och 2020.  
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   För det andra är det fel av SCB kalla medelvärdet av antalet avlidna de 

senaste fem åren som ”normalt”. Av dessa fem år ser de fyra första snarlika ut i 

dödlighet medan det sista, år 2019, kraftigt avviker nedåt. För att utreda vad 

som utgör en normal dödlighet skall ett visst år extremvärden tas bort för att 

sedan extrapolera den långsamma trend mot förändrad dödlighet som 

förekommit över ett antal år. Genomsnittet (aritmetiskt medelvärde) är ett 

statistiskt begrepp som låter enkelt men vars innebörd är mycket svår att förstå. 

Medianvärdet däremot, dvs det värde som ligger i mitten av samtliga 

observationer avspeglar bättre ett normalvärde än vad genomsnittet gör. Som 

exempel påverkas knappast medianinkomsten hos en grupp människor en kväll 

på en restaurant i Seattle om en viss Bill Gates råkar kliva in. Men genomsnitts-

inkomsten tar ett jättekliv uppåt.  

   För det tredje är det fel att välja kalenderår som tidsperiod om man vill mäta 

skillnaden mellan virussäsonger. Under varje tolvmånadersperiod har vi ett högre 

antal personer som avlider per dag under årets kallare hälft och ett mindre antal 

per dag under sommarhalvåret. Varje år uppvisar en tydlig puckel där antalet 

avlidna ökar. Det som varierar över tid är puckelns utseende och när under 

vinterhalvåret som puckelns topp inträffar. Virussäsongerna har det gemensamt 

att ett minimum inträffar under augusti eller september. Om man verkligen vill 

förstå virusvågornas effekt på dödligheten bör mätningar göras i fas med 

virussäsongerna dvs från september till augusti.  

Kurvan ovan visar hur kalenderåret 2020 får med hela puckeln från virusvågen 

2019-20 och halva puckeln från vågen 2020-21. Resultatet blir en skenbar 

ökning av dödligheten för kalenderåret 2020 gentemot 2021 just på grund av 

detta olämpliga val av mätperiod. Nyårsdagen visas i grafen som smala vertikala 

streck. De två senaste pucklarna är höga men smala jämfört med tidigare år, 
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men ytan under pucklarna, dvs antalet avlidna, är förhållandevis konstant, med 

2018-19 som ett undantag med särskilt låg dödlighet.   

Detta gäller mätningar av alla cykliska förlopp. Elbolagen redovisar 

elkonsumtionen för sina abonnenter från augusti till juli för att få med hela 

uppvärmningssäsongen i varje helårsvärde.  

Mätt över hela Sveriges folkbokförda befolkning har dödstalen, antal avlidna per 

100 000 invånare, de senaste sex virussäsongerna utvecklats enligt nedan. 

Kurvdiagrammet visar hur dödstalen utvecklats över åren och stapeldiagrammet 

hur dödstalen varit för fem säsonger plus ett frågetecken för den nuvarande 

säsongen – men kurvdiagrammet pekar på att när nu bara sommarmånaderna 

juli och augusti återstår så kommer den här säsongen rimligen att få bland de 

lägre dödstalen av de sex. 

 

 

Genom att välja kalenderår skräms vi till att tro att det förekommit en 

överdödlighet p.g.a. Covid-19 medan sanningen är, att det har det alls inte gjort. 

Det är brytningen under högsäsongen, vars centrum infaller vid olika tidpunkter, 

som ger skenbara ökningar och minskningar av dödligheten.  
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Ingen överdödlighet i den äldre delen av befolkningen 

Väljer vi att studera samma sak för alla som hunnit fylla åttio år visar sig att inte 

heller bland 80+ har vi haft någon överdödlighet. Det kanske förvånar med tanke 

på hur mycket allvarlig kritik som riktats mot äldrevården. Samma graf men för 

populationen folkbokförda i Sverige över 80 (se nedan). 

 

Om man är avliden i, av eller med Covid-19 

Alla dessa begrepp är missvisande. Covid-19 är sjukdomen som orsakas av 

viruset hos personer vars naturliga immunsystem inte klarar av att stoppa den. 

Man har valt att klassificera alla dödsfall där viruset eller spår av viruset hittats 

senast 28 dagar före dödsfallet som ett dödsfall av/i/med Covid-19. Virus 

konstateras med ett positivt s.k. PCR-test. Men ett PCR-test påvisar inte alls 

infektion, dvs att man är sjuk i Covid-19, utan påvisar endast att virus, eller 

rester av det aktuella viruset, kan hittas i det prov som tagits, och detta för ett 

allmänt spritt virus som naturligtvis de flesta människor kommit i kontakt med. 

Det faktum att inte fler människor än normalt avlidit i landet under de två 

senaste virussäsongerna borde få oss att fundera på varför skrämmande dödstal 

basuneras ut dagligen. 
 

FAKTAKOLL – Redovisningen bygger på statistik från SCB (Statistiska 

Centralbyrån), som alla kan ta del av. Sifferunderlaget från Statistiska 

centralbyrån redovisas nedan. 
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Om nu Sverige skulle ha drabbats så förhållandevis hårt av detta virus vad gäller 

antalet avlidna och det samtidigt inte dött fler människor än normalt blir väl den 

rimliga slutsatsen att alla skriverier om detta virus dödlighet inte stämmer.  

Och att det rimligen förhåller sig likadant i vår omvärld. 

Sifferunderlag från statistiska centralbyrån 

 ANTAL AVLIDNA PERSONER HELA BEFOLKNINGEN   

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Januari 8 637 8 548 9 101 8 578 8 174 8 129 9 912 

Februari 8 067 7 672 7 875 8 151 7 294 7 365 7 336 

Mars 8 619 8 009 8 076 9 210 7 570 8 371 7 572 

April 7 694 7 406 7 566 7 615 7 186 10 376 7 117 

Maj 7 311 6 991 7 332 6 778 6 972 8 707 7 039 

Juni 6 767 6 542 6 655 6 499 6 452 7 242  

Juli 7 036 7 084 6 778 7 259 6 723 6 852  

Augusti 6 712 7 005 6 824 6 791 6 829 6 789  

September 6 916 6 728 6 762 6 803 6 674 6 590  

Oktober 7 147 7 357 7 415 7 276 7 338 7 060  

November 7 219 7 401 7 289 6 901 7 233 8 022  

December 7 822 8 276 8 069 7 811 7 705 9 958  

        

 ANTAL AVLIDNA PERSONER SOM FYLLT ÅTTIO ÅR   

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Januari 5 374 5 227 5 745 5 339 4 972 5 004 6 280 

Februari 5 124 4 643 5 018 5 052 4 426 4 514 4 431 

Mars 5 291 4 790 4 996 5 691 4 548 5 115 4 393 

April 4 577 4 440 4 631 4 620 4 414 6 509 4 033 

Maj 4 344 4 120 4 410 3 935 4 205 5 349 4 026 

Juni 4 014 3 845 3 893 3 858 3 759 4 356  

Juli 4 054 4 234 3 983 4 287 3 911 4 029  

Augusti 3 924 4 186 4 013 4 016 4 140 4 068  

September 4 006 3 975 3 991 4 036 3 919 3 877  

Oktober 4 267 4 443 4 370 4 279 4 367 4 217  

November 4 310 4 499 4 371 4 121 4 428 4 940  

December 4 762 5 132 4 999 4 702 4 743 6 362  

        

 Sveriges befolkning     

  Alla 80+     

 2015-11-01 9 838 418 510 670     

 2016-11-01 9 967 637 516 433     

 2017-11-01 10 104 036 521 996     

 2018-11-01 10 215 309 530 942     

 2019-11-01 10 319 473 545 449     

 2020-11-01 10 378 483 555 034     
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Observera – det är inte viruset eller pandemin som har 

berövat friska människor deras frihet.  
 

Det är demokratiskt valda politiker som har gjort det. 

 

Är vi grundlurade av det medicinska 

etablissemanget? 

Den världsberömde tyska advokaten Reiner Fuellmich förbereder som vi 
tidigare rapporterat om en s.k. class action mot en rad myndigheter och politiska 

institutioner för brott mot mänskligheten i samband med hanteringen av 

Coronan.  

 
Här intervjuas han av Dr. David Martin som under två decennier kartlagt 

forskning och patent på det aktuella området kring SARS-virus, spikproteiner och 

mRNA-preparat.  
 

Det är en oerhört faktaspäckad intervju som redogör för en rad ytterst 

komprometterande bevis på hur coronapandemin planerats och iscensatts. 
 

Vi rekommenderar alla att ta sig tid och lyssna på denna skrämmande intervju. 

https://rumble.com/vjqnjz-ystein-rnne-139-bevisen.html  

Fortsätt gärna att kommentera och skicka synpunkter på 

vår Coronarapportering i mail till kreaprenor@ebc.se 

https://rumble.com/vjqnjz-ystein-rnne-139-bevisen.html
mailto:kreaprenor@ebc.se

