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TINA SKOVBO SØSTED 43år

Vacinneret med 1 x Pfizer
Vacinationsbatch:FE2090
Artikel fra d. 28 dec 21

Jeg er 43 år, og skadet efter første Pfizer vaccine, som jeg fik d. 1. juli i år.
Min krop reagerede efter blot 5 minutter med soven/prikken i højre side af
kroppen (stiksiden) og efterfølgende halv-besvimelse bag rattet i min bil på
vej hjem.
Jeg var fuldstændig sund og rask inden.
Jeg oplever en stramhed og følelsen af smålammelser og en tiltagende
svien/brænden i underhuden følgende steder: • Hele panden.
• Højre øre, øregang og dybt inde i det indre øre.
• Højre side af ansigtet (yderst).
• Store dele af hovedbunden - værst og mest koncentreret i højre side.
• Højre side af hjernen.
• Højre næsebor og side af ganen.
• Højre side af halsen - udvendig og indvendig.
• Højre skulder, arm, hånd og fingre on/off.
•
Herudover:
• Højresidet hovedpine/migræne.
• Kvalme 24/7.
• Nedsat appetit.
• Vægttab.
• Konstant ringen i højre øre (indimellem varierende toner) som en
tekoger.
• Klamsvedige tæer (har aldrig døjet før).
• Anfald, hvor halsen pludselig snørrer sig sammen (klumpfølelse). • Søvnbesvær - vågen 3-4 timer hver nat.
• Uroligt hjerte ved den mindste aktivitet.
• Hjerteflimmer-anfald, hvor hjertet pludselig slår hurtigt og hårdt.
• Svien/brænden henover brystet.
• Sporadiske stiksmerter i hele kroppen.
• Generel uro/sær følelse i hele kroppen.
Behandlinger forsøgt uden forklaring:
• Neurologisk undersøgelse (arrangeret selv, da der er et halvt års
ventetid igennem det offentlige).
• MR-scanning af hoved og ryg (arrangeret/forlangt selv).
• SEP-undersøgelse/neurofysiologisk undersøgelse (arrangeret/forlangt
selv).
• Utallige blodprøver (arrangeret/forlangt selv).
• EKG- og blodtryksmåling.
Alternative behandlinger igangsat (egenbetaling): Akupunktur Kranio sakral
terapi Heilpraktik
Jeg har kun oplevet svigt på svigt og manglende respons fra både Søren
Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, politikerne, Coronalinjen, “Fiser”, pressen,
journalisterne og sågar min daværende praktiserende læge. INGEN hjælp
og støtte til os, som i god tro rullede ærmet op og blev skadet med
alvorlige bivirkninger - de fleste som slet IKKE fremgik af bivirkningslisten!
Så meget for “samfundssind”. Vi er blot fejet ind under gulvtæppet og må
kæmpe hver vores kamp for at blive set, undersøgt og udredt.
Lægerne aner dog ikke, hvad de skal gøre.
Man har simpelthen valgt at satse - at spille russisk roulette med folks
helbred - uden at have et beredskab klar, til at tage sig af de skader, de
VIDSTE ville komme!
Klinikker for Coronasenfølger har man sørget for, men KO-sprøjteskader …
SHHHH. Det er SÅ MODBYDELIGT - som at blive begravet levende!!!
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SIDSE KÆRSGAARD

Vaccineret med 1 x Pfizer
Vaccinationsbatch: FE2090
Artikel fra d. 28 dec 21

INVALIDERET AF STIKKET – OG SVIGTET
Advarsel: Tag ikke flere stik mod C, før der er kommet en afklaring på,
hvad det er for en ondskab, som har ramt mig (og min familie)
Hjælp mig med at få råbt myndigheder og medier op om det her, før det er
for sent. Jeg beder jer af hele mit hjerte.
Lægerne siger, de intet kan gøre. Men det kan ikke være rigtigt, at jeg skal
lide på den her måde uden at få en lægefaglig afklaring. Der er sket så
mange fejl og svigt i mit forløb, at jeg er slidt fuldstændig op.
Jeg har brug for, I står sammen med mig nu Uanset om du selv har fået
stikket mod C eller ej, beder jeg dig vise mig medmenneskelighed og
hjælpe mig med at få råbt op om, at vi er nogle, som er blevet voldsomt
invaliderede af stikket mod C, men af en eller anden grund bliver gemt
væk, så den viden ikke kommer frem.
Hvad pokker er det, som sker, og hvad pokker er det, jeg har fået sprøjtet
ind, som har ødelagt mig så meget…?
For 5 måneder siden var jeg en helt almindelig, omsorgsfuld ung kvinde
med en lang videregående uddannelse og efteruddannelse, politisk aktiv i
Enhedslisten, stifter af et juridisk videncenter, havde den dejligste familie
og de bedste veninder og venner.
Jeg trænede, spiste sundt og passede generelt godt på min krop. I, som
kender mig, ved, at jeg var et godt menneske, som gjorde alt, hvad jeg
kunne, for at hjælpe andre – både mennesker og dyr.
Derfor lod jeg mig også overtale til at tage stikket, som
sundhedsmyndighederne pressede sådan på med.
For jeg ville ikke være skyld i andres sygdom/død, som jeg fik fortalt – også
selvom jeg ikke selv umiddelbart var i risikogruppen. Det blev en fatal
beslutning.
Det startede samme dag, jeg fik første stik 26/6 i Bella Centret
(Pfixxx/FE2090).
Jeg kunne mærke, væsken blive sprøjtet ind i armen, men fik at vide, det
var meget normalt. Efterfølgende har jeg tænkt på, at det vel ikke er
meget normalt…?
Efter nogle timer begyndte det at summe let i venstre side af hovedet.
Samme side som stikket.
Jeg var ikke bekymret i starten, da min daværende læge mente, det nok
skulle gå væk. Men det gjorde det ikke.
Siden har det udviklet sig til
• at hele mit hoved er fyldt op af en voldsom elektrisk summen med
hyletone konstant.
• Samtidig kan jeg høre konstante kliklyde fra min hjerne og ved mine
ører, som bliver forværret af brug af net/mobil. Det er fuldstændig
vanvittigt.
• Strålende smerter i ører og ned i kæbe og tænder samt ned i
nakke/hals/ryg.
• Brændende og prikkende nerve-/føleforstyrrelser over alt i krop og
hoved.
• Alle funktioner blev og er fortsat påvirkede – hjerne, hjerte, lunger,
øjne, muskel/-ledsmerter og muskeltics, mave-/tarmproblemer,
blæreproblemer, et hormonsystem helt ude af trit/ingen menstruation
osv.
Det er fuldstændig sindssygt det her.
Sådan er hver evig eneste dag for mig. Det er tortur. Hvad er der sket med
mig?
Samme nat blev min søvn også forkortet. Jeg lagde i første omgang ikke så
meget i det. Men det blev værre og værre.
Efter seks dage (2/7) begyndte hjertet at lave ubehagelige hjertehop
(sendt hjem fra Bispebjerg Hospital uden afklaring).
Efter ni dage (5/7) kom der en voldsom kropslig reaktion, hvor evnen til at
sove helt forsvandt (fuldstændig zombie-agtigt). Hele min krop rystede, jeg
svedte og havde voldsom kvalme. Jeg følte også, min personlighed havde
ændret sig natten over. Jeg var ikke længere helt mig selv. Jeg ved godt,
det lyder vanvittigt det her. Men det var det, som skete (sendt hjem fra
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Endnu et voldsomt anfald i hjerne og krop 7/7 (blå/gule pletter på
kroppen, hævede blodårer og ”hjerneanfald”) (sendt hjem fra Bispebjerg
Hospital uden afklaring).
Til sidst brød min hjerne sammen i endnu et anfald 8/7, hvor jeg røg ind
med 112 (sendt hjem fra Nykøbing F. Hospital uden afklaring).
Svært at forklare disse ”hjerneanfald”, for jeg har aldrig prøvet noget
lignende. Så skræmmende at være ved bevidsthed, dog fuldstændig fra
den, mens ens hjerne gør ondt og ”snurrer rundt”. Som om noget udefra
gik i forbindelse med signalerne inden i.
Her fem måneder efter trykker og prikker det stadig. Særligt slemt i
venstre side, hvor det hele startede på dagen.
Jeg har kæmpet for at få hjælp i fem måneder. Mit hjerte er knust i atomer
over det her. Jeg elskede mit liv, men nu er det taget fra mig.
Det er ondskabsfuldt ud over alle grænser
Mit sidste håb er, at der findes nogle derude, som ligger inde med viden
om, hvorvidt/hvordan man kan redde mit liv i den her håbløse situation…?
For mit håb svinder desværre for hver dag, der går.
Jeg ved ikke længere, hvad jeg skal gøre. Jeg er handlingslammet og i
chok. Har forsøgt mig med forskellige lindrende ting og efterhånden lånt
tusindvis af kroner til hjælp, men skaderne synes for vanvittige til at have
effekt af det.
Hvordan kan man presse et ungt menneske til at lade sig stikke, hvis man
så ikke gør alt, hvad man kan, for at redde vedkommende efterfølgende?
Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg er så ked af det. Knust. Frustreret.
Rasende. Tænk, at det her eksperiment risikerer at koste et ungt menneske
som mig livet.
Jeg har ikke langt igen, med mindre noget kan gøres?
Jeg ved godt, det er min egen skyld at tage stikket. Men jeg prøvede blot
at gøre mit bedste.
Det er ulideligt at gå rundt med en høj, elektrisk summen og hyletone i
hele hovedet, signallignende kliklyde i hovedet og ved ørerne, smertende
stråling og forstyrrelser i nervesystemet samt manglende evne til at mærke
træthed/sove, som opstod fra start.
Ingen læger kan/vil forklare, hvad der er sket. Ingen kan forklare, hvorfor
jeg ikke reagerer normalt på den medicin, jeg har fået.
Ingen kan få mig til at sove normalt – ikke en gang på piller.Noget er helt
galt.
Mit sidste ønske er, at jeg ikke dør forgæves, hvis min hjerne og/eller krop
står af.
At der bliver sat en stopper for det her eksperiment, indtil der foreligger
en afklaring af, hvad der er sket med mig (og måske andre i
samme/lignende situation).
Min nye læge (måtte desperat skifte undervejs, da tidligere læge gav op)
og jeg selv har desperat forsøgt at få mig somatisk indlagt, eftersom jeg får
det værre og værre i min krop og værst i mit hoved, men det sker ikke. Jeg
er blevet opgivet åbenbart.
Afventer, at Rigshospitalet måske vil se på sagen igen, da min udredning
endnu ikke har givet nogen svar.
Så lige nu er eneste behandling (symptombehandling), jeg får tilbudt,
indlæggelse på psykiatrisk til søvnobservation, mens vi afventer. Så kan jeg
ligge der og rådne op med mine V-skader uden at få somatisk hjælp. Er det
fair?
Jeg har ringet til samtlige relevante sundhedsmyndigheder samt Pfixxx igen
og igen, men ingen vil hjælpe mig.
Der sidder nogle derude, som ved, hvad pokker det er, som har ramt mig og
måske andre, der er blevet så skadede – men de er ligeglade åbenbart, så
længe pengene ruller ind. Det er så ondt, at jeg ikke har ord for det.
I skal vide, jeg holder ufatteligt meget af alle jer i mit netværk, og I, min
elskede familie og mine elskede venner, skal vide, at jeg elsker jer over alt
på jorden.
Jeg har kæmpet og kæmper, så godt jeg overhovedet kan.
Men jeg er bange for, min situation ikke står til at redde.
Jeg burde ikke være i live efter fem måneder stort set uden søvn – kun få
timer på piller ind imellem.
Noget er helt galt. Hvad er det, de har eksperimenteret med i de stik?
Jeg beder alle jer dygtige mennesker derude, som ser det her, om at
hjælpe mig, hvis I kan.
Jeg vil ikke dø fra min elskede familie og mit elskede liv. Hvad er det, som
er sket med min hjerne, som laver så meget ballade der og i resten af
kroppen?
Det virker som et ondt eksperiment det her og et mareridt, som overgår al
forstand.
Kan man gøre noget, eller er det for sent...?
Tro ikke på, jeg er blevet rablende sindssyg, hvis nogle prøver at bilde jer
det ind. Det her er reelt. Min historie er desværre sand.
Jeg beder jer af hele mit hjerte om at tro på mig. Ja - jeg er bange. Ja jeg er stresset. Det ville de fleste nok være i så modbydelig en situation.
Men det er ikke det samme som, at man har mistet forstanden...
Tilføjelse: Jeg har prøvet alt muligt, men ingen behandlere har kunnet få
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mig til at sove eller få “strømmen” ud af mit hoved og min krop. Hvad er
det, som gør, at mit hoved summer, hyler og klikker, og min krop “koger”
inden i? EHS (se EHS-foreningen) - siger nogle.
Det giver mening. Men hvad har ført til denne tilstand? Noget i mig må
opfange disse signaler. Så hvad er det, som er sprøjtet ind, som kan det?
Jeg mener det helt oprigtigt.

bilag 7

For noget er helt galt
(Sidse er en af dem som har fået fjernet sin historie af Facebook)
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LOUISE NIKOLAJSEN, Vaccineret med 2 x Pfizer

Artikel fra d. 27 dec 21

Dagen efter mit 1 stik (29 juni) måtte jeg hentes af ambulancen, da jeg
over flere omgange var ved at besvime, fik åndenød, hjertebanken, trykken
i brystet, svimmelhed, kvalme og hovedpine.
Jeg blev fortalt at det umuligt kunne være vax, så jeg gik derfra uden svar
og tænkte at de nok havde ret.
Efter 2 stik, gik der 14 dage og jeg røg afsted med ambulance igen, akkurat
med samme oplevelse. Og det værste er nu at jeg, har haft det skidt siden,
jeg er stort set sengeliggende, da jeg er udfordret på min balance, har
kvalme, ekstreme hovedpiner, uforklarlige smerter i højre ben og meget
mere.
Jeg er undersøgt i næsten hovede og r.v, CT scan af hoved, et utal af
blodprøver, EKG, neurologisk udredning, reumatologisk udredning, udredt
for sclerose, ønh læge, øjenlæge, svimmelhedscenter, og ingen kan finde
ud af hvad der er med mig
Det kom som et skud fra en klar himmel, fra det ene minut til det andet
var mit liv ændret og min livskvalitet er væk.
Jeg fik vax fordi jeg var en af dem der var så ræd for virkelig at blive
dødsens syg af Corona, og nu vil jeg ønske at jeg aldrig havde fået den.
Mine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

symptomer:
Uforklarlige smerter i højre ben
Konstant svimmelhed
Problemer med balancen, en følelse af at blive trukket bagover
Mistet kraft i højre ben, en fornemmelse af mit ben er for tungt og vil
knække sammen
Konstant feberfornemmelser
Kronisk hovedpine
Sitren og muren i hele kroppen
Hjernetåge
Osteklokke fornemmelse
Utilpashed alle døgnets 24 timer
Kvalme
Brændende fornemmelser i bryst
Hjerteflimmer
Føleforstyrrelser
Øje smerter
Synke besvær
Allergi fornemmelser
Stød i nerverne
Snurrende muskler
Hævet følelse i skjoldbruskkirtel
Snurren i hovedbund
Svaghed i ben
Kolde fingre
Trænings intolerant
Følsomt bindevæv/hud dårlig vejrtrækning

Jeg er nu der, hvor jeg som 37 årig må gå med stok, bade mens jeg sidder
på en skammel mm.
Jeg var før det her, en ekstremt aktiv pige, dyrkede funktionel træning,
løftede tunge vægte, gik lange ture og holdt mig generelt meget sund. Men
nu er jeg nok det jeg vil beskrive som en grøntsag.
Jeg er ekstremt bundet til min seng, som også har givet mig en vægtøgning
på 10 kg. Jeg er angst og ked af det hele tiden. Jeg har selvmordstanker og
generelt ingen livslyst eller livskvalitet tilbage.
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43år

Vaccineret med 2 x Pfizer
Vacinationsbatch: FC2336 og FD0932
Artikel fra d. 29 dec 21

Min historie
Jeg er for så vidt sund og rask på nær nogle udfordringer med astma. Jeg
træner normalt meget – cirka 1-1½ time ad gangen op til 4 dage om ugen
på romaskine og kondicykel. Min astma er ikke en anstrengelsesastma.
Jeg har normalt ingen problemer med at træne med en gennemsnitspuls
mellem 140-150 og intervaller, hvor den kommer op over 170. Jeg har dog
altid været ret modtagelig overfor luftvejsinfektioner formentlig på grund
af astmaen, så jeg var til at begynde med ovenud begejstret, da jeg blev
inviteret til vaccination mod Covid-19.
Jeg er blevet vaccineret to gange med Pfizer-vaccinen. Første stik fik jeg
den 16. juni 2021 (batch FC2336) og andet stik fik jeg den 15. juli 2021
(batch FD0932).
Første stik
Første stik fik jeg kun milde, kortvarige bivirkninger af. Jeg blev lidt
svimmel umiddelbart efter stikket og fik senere på dagen en meget mild
udgave af vejrtrækningsproblemer, hvor det føltes som om, der sad noget
tungt og pressede ind på min brystkasse, så mine lunger ikke kunne udvide
sig helt. Det påvirkede mig kun lidt og var væk igen næste dag, men det
var samme type bivirkning, som den jeg fik ved andet stik, hvor det dog
blev meget voldsomt. Jeg fik hverken ondt i armen eller feber, som ellers
er normalt, så jeg tænkte egentlig, at jeg var nådigt sluppet. Jeg var
derfor ikke afskrækket af mit første stik og glædede mig meget til andet
stik. Jeg fik det endda fremskudt, så jeg kunne få det et par uger tidligere,
end jeg ellers skulle have haft det.
En uge før mit andet Pfizer-stik blev jeg stukket af en hveps, som jeg
reagerede allergisk overfor. Det var ikke et anafylaktisk shock, men jeg
hævede voldsomt op. Jeg tog antihistaminer, og hævelsen var væk igen,
inden jeg blev vaccineret anden gang. Jeg skriver det her, fordi min læge
mener, at det har haft indflydelse på, hvor voldsom min reaktion blev
overfor andet Pfizer-stik. Efter at have læst om og snakket med personer,
der har haft lignende eller andre voldsomme langtidsbivirkninger uden at
have haft en mulig krydsreaktion med noget andet, hælder jeg dog mest
til, at det nok var sket for mig alligevel.
Andet stik
Andet stik var en helt anden historie end første stik. Umiddelbart efter
stikket (indenfor to minutter), fik jeg en akut allergisk reaktion med
udslæt i ansigtet og på overkroppen samt vejrtrækningsproblemer. Det var
ikke anafylaktisk shock - vejrtrækningsproblemerne var en meget voldsom
udgave af de vejrtrækningsproblemer, som jeg fik efter første stik. Jeg
følte simpelthen, at jeg var ved at blive mast sammen og kvalt. Samtidig
var jeg gentagne gange ved at besvime og måtte kæmpe for at holde mig
ved bevidsthed. Jeg endte med at blive hentet i ambulance og indlagt på
hospitalet. Dette blev i sig selv til et temmelig absurd forløb, og jeg har
derfor valgt at beskrive det nærmere i et afsnit for sig selv (”Forløbet
umiddelbart efter andet stik”).
Jeg nåede at have hyppige besvimelsesanfald og voldsomme
vejrtrækningsproblemer i to måneder, inden de gik væk igen. Jeg fik også
hjerteproblemer kort tid efter den akutte hændelse, og de er først ved at
være gået væk nu cirka 5,5 måneder efter mit andet stik. Min læge har
givet mig nogle gode værktøjer til at håndtere nogle af bivirkningerne, og
jeg har beskrevet dem sammen med bivirkningerne i lidt større detalje i
nedenstående afsnit ”Alvorlige langtidsbivirkninger”.
Jeg skal ikke stikkes med Pfizer-vaccinen igen. Jeg ser tiden an og venter
på den danske vaccine, hvis jeg overhovedet skal vaccineres igen.
Alvorlige langtidsbivirkninger
• Vejrtrækningsproblemer
Jeg fik de første to måneder efter andet stik hyppige anfald, hvor jeg
næsten ikke kunne trække vejret. Det skete enten uden sammenhæng med
de andre typer anfald, eller samtidig med besvimelsesanfaldene (se
nedenfor).
Det føltes som om noget tungt trykkede ind på min brystkasse, så mine
lunger ikke kunne udvide sig. I det første lange stykke tid føltes det som
om, jeg blev mast fuldstændig sammen omkring mine lunger, så jeg var ved
at blive kvalt. Senere blev det gradvist bedre, og den sammenmaste følelse
blev mindre og mindre, indtil problemet forsvandt omkring to måneder
efter stikket. Jeg har senere fået at vide, at denne type
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vejrtrækningsproblemer er et af de symptomer, som personer med mere
eller mindre alvorlig coronainfektion oplever.
Min læge gav mig nogle åndedrætsøvelser for at give mig en smule kontrol
over min vejrtrækning. De gav mig følelsen af at få nok ilt, indtil den
maste fornemmelse gik væk, og så virkede de også beroligende, så jeg ikke
gik i panik. Øvelsen gik ud på at trække vejret "firkantet". Man skal
forestille sig, at ens vejrtrækning følger et firkantet mønster. Der er sikkert
mange måder at gøre det på. Jeg gjorde som følger (siddende med lukkede
øjne):
1. første indånding er ”op” (fra nederste højre hjørne i firkanten til
øverste højre hjørne)
2. første pause inden udånding er ”hen” (fra øverste højre hjørne til
øverste venstre hjørne)
3. første udånding er ”ned” (fra øverste venstre hjørne til nederste
venstre hjørne)
4. og anden pause mellem udånding og indånding er ”hen” til
udgangspunktet (fra nederste venstre hjørne til nederste højre
hjørne).
Der er ikke nogen regler om, hvilken vej man skal ”gå” på sin tur langs
firkanten. Jeg er venstrehåndet, og for mig virker det naturligt at gå
venstre om. Det er vigtigt, at man trækker vejret roligt og blidt, som når
man trækker vejret normalt. Man skal IKKE forsøge at tage dybe
indåndinger, for så kan man begynde at hyperventilere.
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• Besvimelsesanfald
Jeg var ved at besvime, når min puls kom op på omkring 120. Det sortnede
for mine øjne, og så var det ellers bare om at komme ned og ligge. Jeg
nåede at komme ned og ligge i tide hver gang, så jeg besvimede aldrig
helt.
Denne bivirkning varede i cirka to måneder. Den første måned var der ikke
nogen bedring, men derefter begyndte jeg gradvist at kunne få pulsen
højere og højere op, indtil det var gået væk, og jeg igen kunne træne med
en puls på op over 170.
Min læge ordinerede gåture, for at jeg kunne holde mig i gang, på trods af
problemet. Samtidig gav det den fordel, at jeg kunne holde øje med, hvor
meget jeg kunne klare på en sikker måde, og om der var nogen bedring (jeg
har et ur der måler puls og skridt etc.). Det hjalp mig rigtig meget, og var
helt klart en afgørende faktor både i forhold til at få mig på benene igen
fysisk men også for mit mentale velvære.
• Hjerteproblemer
Jeg fik også hjertestop-lignende anfald, hvor mit hjerte næsten holdt op
med at slå i op til 30 sekunder og havde svært ved at finde tilbage til den
normale rytme derefter. Det skal understreges, at der ikke var nogen
smerte forbundet med det, så et egentligt hjertestop, var det nok ikke.
Anfaldene kom op til flere gange dagligt de første cirka 4,5 måneder.
Herefter aftog de i hyppighed og voldsomhed. Her 5,5 måneder efter andet
stik har disse anfald udviklet sig til en følelse af, at der er noget, der
strammer omkring hjertet, og det snurrer og spænder lidt i venstre arm.
Det er trods alt bedre end følelsen af "hjertestop". De kommer heller ikke
så hyppigt mere. Et par gange om ugen højst.
Lægen har ikke haft nogen input til at afhjælpe dette, da mine anfald
endnu ikke er blevet målt. De er simpelthen gået i sig selv hurtigere, end
jeg har kunnet nå hen til lægen. Jeg overvejede indlæggelse for at være
koblet op til måleapparater hele tiden, men jeg har også et arbejde, jeg
skal passe, og da mit hjerte ellers er sundt og velfungerende (dette er
blevet målt adskillige gange mellem anfaldene), valgte jeg at finde mig i
ubehagelighederne.
Dette var lidt om mine mest alvorlige bivirkninger. Efter andet stik havde
jeg også en smule feber i et par dage, men det druknede fuldstændig i de
andre bivirkninger.
Forløbet umiddelbart efter andet stik
Som jeg skrev tidligere, var mit forløb i forbindelse med min akutte
reaktion på andet stik lettere absurd. Jeg sidder tilbage med en følelse af,
at lægerne m.v. overhovedet ikke havde nogen idé om, hvad de havde med
at gøre.
Umiddelbart efter mit andet stik, satte jeg mig i den meget store ventesal
på vaccinationsstedet sammen med alle de andre, der lige var blevet
vaccineret. Der gik ikke to minutter fra jeg havde sat mig, til jeg blev
meget dårlig. Alle sad med øjnene rettet mod deres telefoner, og der var
derfor ingen, der opdagede noget som helst. Lægen opholdt sig selvfølgelig
i den modsatte side af salen, så jeg måtte selv gå tværs over salen for at
bede om hjælp. Jo, jeg kunne have bedt nogen om hjælp, men dum som
jeg er, ville jeg ikke risikere en pinlig situation, hvis nu det bare var ren
indbildning fra min side, at jeg var blevet dårlig.
Det var ikke helt let at komme over til lægen, da jeg næsten ikke kunne
trække vejret og samtidig var ved at besvime. Lægen forstod heldigvis at
jeg havde brug for hjælp, så han hjalp mig med at gå tværs igennem salen
en gang til, fordi sengen var opstillet i den side af salen, som jeg lige var
kommet fra (dette er skrevet med en vis portion sarkasme).
Jeg blev placeret på sengen og fik målt blodtryk og puls. De tilkaldte ikke
en ambulance med det samme, men ville lige observere mig lidt for at se,
om jeg havde fået et anafylaktisk shock (det giver bl.a. lavt blodtryk,
hvilket jeg ikke havde). Jeg fik det ene anfald med voldsomme
vejrtrækningsproblemer efter det andet, og jeg var ved at besvime
adskillige gange. Lægen og det øvrige personale tilbød mig noget at drikke,
men gjorde ellers ikke noget ud over at observere.
På vaccinationsstedet havde de heller ikke nogen antihistaminer til at
afhjælpe allergiske reaktioner. Det virker meget mærkeligt, når der er en
risiko for, at folk reagerer allergisk. Heldigvis havde jeg selv nogen i
tasken, så jeg tog en af mine egne. Det fik da udslættet til at gå væk, men
vejrtrækningsproblemerne og besvimelsesanfaldene blev ved.
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Sengen jeg lå på, var i øvrigt opstillet bag en tynd skærm lige ved siden af
de folk, der sad og ventede efter deres vaccination. De må godt nok have
tænkt deres.

bilag 7

Efter noget tid med gentagne anfald blev lægen enig med sig selv om, at
han nok hellere måtte tilkalde en ambulance. Jeg blev lagt op på en båre
og fragtet hele vejen gennem salen til skue for ALLE, der sad og lige var
blevet vaccineret. Jeg mangler ord for, hvor ydmygende det var for mig
samt for, hvor skræmmende det må have været for de nyvaccinerede at se
mig blive kørt væk af ambulancefolkene. Helt igennem kritisabelt!
To indlæggelser og opfølgning hos egen læge
Under den første indlæggelse på hospitalet observerede de mig, tog
blodprøver, holdt øje med blodtryk, puls, iltniveau, hjerterytme m.v. og
undersøgte mig for blodpropper. De fandt dårlige levertal, skæv
saltbalance og lave kaliumtal. De fandt også en dårlig syre-base balance,
som kan opstå, hvis man hyperventilerer. Jeg gætter på, at sidstnævnte er
sket fordi, jeg desperat prøvede at trække vejret under mine anfald, hvor
jeg næsten ikke kunne få luft.
Jeg blev udskrevet senere samme dag, da anfaldene var aftaget og jeg
tilsyneladende fungerede nogenlunde normalt igen. Jeg havde det dårligt
og var meget træt, men jeg var ikke i akut fare længere.
Dagen efter sov jeg det meste af tiden, og jeg må ærligt indrømme, at jeg
ikke kan huske, hvordan jeg havde det den dag.
Næste dag (to dage efter stikket) blev jeg pludselig meget dårlig igen efter
at have bevæget mig lidt rundt i min have. Det var dejligt vejr, og jeg
trængte til noget frisk luft, selv om jeg stadig havde det ret skidt. Jeg
gætter på, at min tur i haven fik min puls for højt op, for det igangsatte en
kædereaktion af gentagne anfald, hvor jeg var ved at besvime og samtidig
fik jeg også voldsomme vejrtrækningsproblemer. Jeg blev derfor hentet af
en ambulance og indlagt igen. Jeg gennemgik samme forløb med
observation og prøver som under første indlæggelse. De fandt igen dårlige
levertal, skæv saltbalance og lave kaliumtal, men nu var tallene forværret
siden første indlæggelse. Syre-base-balancen var vist lidt bedre, dog ikke
på normalt niveau. Den eneste reelle behandling jeg fik var et
kaliumtilskud. Det var i øvrigt ved denne indlæggelse, at lægen på
sygehuset opdagede sammenhængen mellem min puls og mine
besvimelsesanfald. Jeg blev sendt hjem igen, da anfaldene var aftaget så
meget, at jeg ikke havde akut behov for hjælp mere. Det blev heldigvis
min sidste indlæggelse på grund af vaccinationen.
En uge senere var jeg til opfølgning hos min egen læge, hvor jeg fik taget
prøver svarende til dem på sygehuset. De viste heldigvis, at mine tal var
nogenlunde tilbage til mine normale niveauer.
Herefter var jeg til opfølgning (samtale) hos min egen læge cirka en gang
om ugen, indtil jeg begyndte at få det bedre. Min læge har været en god
støtte og har en stor aktie i, at jeg lærte at håndtere mine anfald.
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KARINA JEPPESEN - 26år

Vaccineret med 2 x Pfizer
Vacinationsbatch:ET3674 og EY4834
Artikel fra d. 29 dec 21

Jeg fik første stik Pfizer i starten af april, og andet stik 28. april.
14 dage efter 2. stik vågner jeg op med voldsomme smerter i venstre arm.
En følelse af en syl, som bliver stukket hele vejen igennem. Jeg får
voldsom hjertebanken. En puls på 150 i siddende stilling. Jeg fik samme tid
åndenød. Smerterne spredte sig til ben og tænder. Såkaldte nervesmerter.
Åndenød døjer jeg stadig med.
I maj blev jeg hentet i ambulance, fordi jeg havde nær-besvimelser og min
åndenød var ret intens. Mit d-dimer var forhøjet, hvorfor de lavede CTscanning grundet mistanke om blodpropper i lungerne. Men denne var
normal. Jeg blev sendt hjem med besked om at det sikkert var min angst.
Mine nervesmerter forsvandt i løbet af et par måneder. Min åndenød er her
stadig. Selv efter afsluttet psykologtimer i psykiatrien. Det bedres når jeg
ligger.
Til mit og min families held, har jeg et barn der har brug for mig. Havde
det ikke været for mit barn, havde jeg valgt af gøre en ende på det hele.
Det var/er stadig frustrerende at ingen lytter. “Du skal da have 3. stik”.
“Bivirkninger findes ikke”. “Hold nu op med det pjat”. Når selv de
nærmeste ikke vil lytte til mig, og har lyst til at vide hvordan jeg reelt har
det, så bliver det en endnu værre last i hverdagen.
Jeg kæmper en kamp hver eneste dag for mit barns skyld. Jeg kæmper for
at holde ved min uddannelse, så jeg kan komme ud i arbejdsmarkedet og
forsørge min lille familie. Måske fordi man ikke tydeligt kan se at jeg hiver
efter vejret. Dette er fordi jeg bruger vejrtrækningsøvelser hele tiden som er enormt udtrættende. Men åndenød/overfladisk vejrtrækning er
yderst udtrættende. Men jeg får ikke noget ud af at fortælle, at jeg er så
enormt træt og forpint konstant, fordi jeg kæmper for at styre min
vejrtrækning hele tiden.
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DARYJA - 21år

Vaccineret med 2 x Pfizer
Vacinationsbatch:FE2090 og FD4555
Artikel fra d. 27 dec 21

Får stik/jag overalt på kroppen, derudover har jeg været konkurrenceløber
og altid haft en okay kondi samt styrketræner jeg meget lige nu.
Efter jeg fik vaccinen kan jeg ikke trække vejret helt ned igennem
lungerne og bliver oftere forpustet, får det også oftere mere varmt og har
altid været kuldeskær.
Det er som om det har spejlvendt min krop, på nogle punkter.
Jeg skal ikke have flere stik.

E-mail
info@folketsstemme.nu

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

1/9/2022, 4:25 PM

Shannet Nielsen Tyge on Twitter: "�
�� Batch Pfizer FE2090 hos mi...

1 of 13

https://twitter.com/frutyge/status/1479954739420975112?s=21

�weet
Explore

bilag 7

Search �witter

Shannet Nielsen �yge
@frutyge

New to �witter?
Sign up now to get your own personalized timeline!

Settings

Batch Pfizer FE2090 hos mig.
Spasmer,kramper,tiks i hele kroppen. Brændende
håndflader. Forhøjet puls og blodtryk.Tab af
kropsvægt. Ømme bryster. Ondt i alle gamle skader.
Dybe muskelsmerter allevegne.Eksponerede
blodårer.Elektrisk sitren i kroppen.

Sign up with Google

Sign up with Apple
Sign up with phone or email
By signing up, you agree to the Terms of Service and
Privacy Policy, including Cookie Use.

Klaus K �KlausKblog · Jan 7
Endnu en alvorligt vaccineskadet dansker står frem. Batch nr: FC2336 ifølge
'Den Frie Presse' på Facebook ... #batch
facebook.com/watch/?v=27997…

Relevant people

Show this thread
Shannet Nielsen �yge
@frutyge

12:14 AM · Jan 9, 2022 · �witter for Android
26 Retweets

1 Quote �weet

Follow

Mor til 4 unge Sportsnørd med hang
til natur, dans, vandreture og Radio
Tour. Socialist fra 1966-2021.
Forhenværende blåøjet og
autoritetstro. �RealNotRare

67 Likes

Klaus K
�KlausKblog

herlich @herlich13 · 6h
Replying to @frutyge
Trist at høre. God bedring!
Husk at indberet bivirkningerne (det har du
nok allerede gjort)
Som Klaus nævner i tweet så kontakt Max, her er også hans Telegram:
t.me
SARS-CoV-STAT-DK
Kritisk statistik og analyse vedrørende SARS-CoV-2.
Aboner og få kritisk statistik og analyser der …

Follow

Klaus K, journalist & sangskriver i
Danser med Drenge. Skriver om
frihed, livsstil, forbud & tvang:
facebook.com/KlausKblog

Trends for you
Trending in Denmark

Alex
187K �weets
5
Football · Trending

Sannheten2022 @sannheten2021 · 5h
Replying to @frutyge
@theysayitsrare

Stamford bridge
4,851 �weets

1

Tina Skovbo Søsted �StedTina · 5h
Replying to @frutyge
Jeg er også skadet med FE2090 og vil gerne skrive privat til dig, men
hvordan? Har aldrig brugt �witter før. Kh. Tina
1

3

Trending in Denmark

Mette Frederiksen
Trending in Denmark

Nørrebro
Trending in Denmark

Arne
1,247 �weets

Klaus K �KlausKblog · 2h
Så er det på høje tid!

Show more

Klik på brevet til venstre. Find den du vil skrive til ved at skrive profilnavnet,
startende med @

Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy
Accessibility Ads info More
© 2022 �witter, Inc.

Sune Ravn �SuneRavn · 4h
Replying to @frutyge
FE 2090 er det ikke samme batch nr, som Sidsel Kærgaard fik?
2

2

Kimm Howe �KimmHowe · 4h
Jo!
2

M. @husted_malene · 1h
Replying to @frutyge
Det gør mig ondt.
1

Chuck �Rasmosus · 1h
Replying to @frutyge

Don’t miss what’s happening
People on �witter are the first to know.

Log in

Sign up

1/9/2022, 3:24 PM

Den Frie Presse - Home | Facebook

1 of 15

https://www.facebook.com/denfriepresse/

bilag 7
Log In

Den Frie Presse
@denfriepresse · Media/news company
Send message

Den Frie Presse

Send message

See more of Den Frie Presse on Facebook
Log In

or

Create new account

1/7/2022, 1:30 PM

Den Frie Presse - Home | Facebook

5 of 15

https://www.facebook.com/denfriepresse/

bilag 7
Log In

About

See all

Den Frie Presse. Nyheder uden Filter.
Danmarks nye partipolitisk- og økonomisk uafhængige medie.
Få dine ufiltrerede nyheder via os.
2,623 people like this
9,976 people follow this
denfriepresse@protonmail.com
Media/News Company · News & media website

Photos

See all

See more of Den Frie Presse on Facebook
Log In

or

Create new account

1/7/2022, 1:30 PM

Den Frie Presse - Home | Facebook

6 of 15

https://www.facebook.com/denfriepresse/

bilag 7
Log In

Videos

See all

1:06

Endnu en vaccineskadet står frem�
�Batch nr: FC2336. Efter …
79
461 views · about an hour ago

Page transparency

See all

Facebook
showing
information
to help you better understand the
Thisis Page
Posts
About COVID-19
purpose
of a
Page.
See actions
taken by
people
who
manage
Visit
the
COVID-19
Info Center
forthe
updates
and
answers
to and
post content.
questions you may have about coronavirus.
Page created - March 21, 2021
See Info
Information about Page Insights Data · Privacy · Terms · Advertising · Ad Choices
Cookies · More · Meta © 2022

·

PINNED POST

Den Frie Presse was live.
January 2 at 4:03 PM ·

RUSSISK ROULETTE - Live-udsendelse i Den Frie Presse. Det er ganske
vist: Rigtige levende mennesker som du og jeg invalideres af
vaccinerne.
Der er en dokumenteret markant overdødelighed i Danmark efter
vaccineudrulningen (ca. 10% fra maj 2021).
Desuden viser det sig, at skader og død er nøje knyttet til enkelte
produktionsserier (batches) efter et helt bestemt mønster. Et mønster,
der statistisk set umuligt kan være en tilfældighed. … See more
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Dejligt der langt om længe kommer frem … jeg er selv
vaccineret desværre har jeg været syg i 7 måneder af 1
stik
OTHER POSTS
Den Frie Presse
1 hr ·

Endnu en vaccineskadet står frem Batch nr: FC2336. Efter at have set
Den Frie Presses live-udsendelse med de 4 vaccineramte modtog vi en
hjerteskærende historie fra Mette Morsing, der fik modet til at stå
frem.
Hun sendte os denne video optaget af hendes søn og følgende
historie:
“Jeg fik første og eneste stik med Pfizer d 9 juni 2021. På forhånd
havde jeg haft kontaktet Corona Hotline, eget lægehus og lægen på
vaccinationsstedet. Det gjorde jeg, fordi jeg blev dårlig efter vaccine
mod leverbetændelse i 2007 og efter medicin mod kvalme, da jeg var
gravid i 1993.
Begge gange gik jeg som en spasser bagefter, men begge gange
forsvandt det med alternativ hjælp og behandling.
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Næste dag skulle jeg til lægen, dog for noget andet. Da lægen og
sygeplejersken, som kender mig, ser min tilstand, sender de mig
direkte til Thisted sygehus, hvor jeg er indlagt i 5 timer. De tager en
masse prøver, jeg får scannet hovedet, og de er hjælpsomme og søde.
Det, der er galt, er, at jeg går helt tosset. Lægen skriver, at patienten
har prøvet det før, og det plejer at gå over. Og det troede jeg på.
Jeg sov stort set ikke den første uge, følte det som om jeg havde taget
piller( har ikke prøvet det!) eller været ude og drikke i mange dage.
I starten af september var jeg ved læge og fik en henvisning til
neurolog d. 15. nov. Neurologen mente at det var meget meget
usandsynligt, at det havde noget med vaccinen at gøre. Jeg havde 3
A4 håndskrevne sider med bivirkninger med til ham.
Men haj ville henvise til en MR-scanning for at udelukke sclerose. Jeg
spurgte, at såfremt scanningen ikke viste noget, om det så var skaberi?
I så fald mente han, at det var min hjerne, der spillede mig et puds.
Mao. selvindbildt.
Scanningen viste en mindre blodsprængning, men det betragtede
man som et tilfældig fund , hvorpå jeg røg retur til egen læge samt en
henvisning til fysioterapi.
Mine bivirkninger.
Svære rystelser
Slæber på højre fod
Ryster på venstre ben
Højre arm har sit eget liv
Koncentrationsbesvær
Talebesvær ( svært at udtale ord og siger ofte noget andet end det jeg
havde tænkt -og når jeg er træt, opdager jeg det ikke.)
Taler langsomt
Kan ikke lave to ting på samme tid.
Har et følelsesløst punkt bagerst på tungen
Hjertebanken
Problemer med at sove
Problemer med min koncentration
Smerter i krop og hoved
Kan mærke pulsen i halsen/ brystet hele tiden
Føler mig forgiftet
Alting tager mig så lang tid
Nerverne sidder langt uden på tøjet
Opfanger alt og er hele tiden i alarm
Jeg er først begyndt at lave aftensmad nu den sidste måned, men det
ender tit i tårer. Jeg kan ikke finde ud af det. Vi får kun mad jeg kan
lave i ovnen eller på panden.

See more of Den Frie Presse on Facebook

Jeg kommer ingen steder, for jeg orker det ikke, mit system går helt i
or blive normal.
Log
Create
new
account
selvsving. Og
detIn
tager flere dage at
Mit
og min
families
liv er ødelagt, og mit hjerte er knust. Pas på jer selv derude.

1/7/2022, 1:30 PM

Den Frie Presse - Home | Facebook

9 of 15

https://www.facebook.com/denfriepresse/

bilag 7
Log In
Mette modet til at stå frem. Udsendelsen indeholder chokerende
informationer om de vaccineskadedes oplevelser med
sundhedsvæsenet.
Gå heller ikke glip af statistiker Max Schmeling, der har været anvendt
i Landsretten og Højesteret, der forklarer om, hvordan de statistiske
data om vaccinerne påviser fund, der, med hans ord, “løb mig koldt
ned af ryggen.” 4% af batchene er inficerede/toksiske, og data viser, at
der umuligt kan være tale om en tilfældighed. Denne nyhed er “hot
topic” i alle internationale kredse.
Max Schmeling har undersøgt Mettes batch nr., som tilhører de 4%
“inficerede” batches.
https://www.facebook.com/denfriepresse/videos/1643520175999049
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Birgit Borch-jensen

God bedring til Mette. Håber hun finder hjælp i det
Log InFeks en Biopat or
Create new account
alternative
1h
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Tina Dunker Sterup

God bedring til Mette.
Det lyder fuldstændig som en amerikansk kvinde jeg
fulgte her på facebook... Hun blev dig tvunget og truet til
ikke dele hendes oplevelser og hendes videoer blev
slettet
7

1h

2 Replies
Bertha Pokorny

Kære kære Mette
Lys og masser kærlige tanker sendes afsted.
Hvor er det rystende de bivirkninger du har fået.… See
more
4m

Bodil Høgh Jensen

Godt, der er nogle, der tør stå frem for at vise, hvad de
giftige sprøjter kan medføre. Håber det er til skræk og
advarsel for de mange, der står i kø for at få vaccinen.
Håber Mette må få hjælp til at få det bedre
2

8m

Fru Ek

Hjerteskærende
1

12m

Sofija Sannah Olsen

Det er så forfærdeligt det der sker…rigtig god bedring
1

16m

Kirsten Christensen

Hvor er det trist, sender kærlighed til dig
du står frem

… tak

fordi
1

19m

Elisabeth Ahlmann Madsen

Tak, Mette, for at stå frem
helbredelse

jeg beder om Guds
1

23m

Hanne Emilie Aaby

Åh hvor trist

1

24m
See more
of Den Frie Presse on Facebook

Else Trine Christensen Høj

Jamen hvor er det sørgeligtor
26m
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Jytte Jacobsen

Det er så skræmmende at se, men mange naive dansker
forsætter med at blive vacc, nu er det 4. stik på vej.
1

31m · Edited

Lisa Petersen

Det er så hjerteskærende

og minder så meget om

Den Frie Presse
14 hrs ·

Tak til læge Mia Grandahl og den lægefaglige tænketank Atlas for at
bringe sund fornuft ind i coronadebatten.
Omend vi her på Den Frie Presse nu mener, at vi kunne have sparet 10
ud af 10 test, da det er videnskabelig dokumenteret, at PCR-testen
ikke kan skelne mellem aktiv og død virus samt mellem de forskellige
coronastammer. Med andre ord er den invalid og dermed værdiløs.
Mia Grandahl skriver: … See more

See more of Den Frie Presse on Facebook
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bilag 7
Max Schmeling
From:
Sent:
To:
Subject:

Annonymiseret <xxxxxxxx>
6. januar 2022 20:21
vax_injury@schmeling.dk
Perimyocarditis efter 1. vaccination

Hej Mark
Jeg er en kvinde på 30 år og jeg fik perimyocarditis (betændelse i både hjertehinde og hjertemuskel) efter 1.
vaccination med Pfizer vaccinen tilbage i midt november.
Jeg blev indlagt i slut november og sat i smertestillende behandling.
Jeg har stadig smerter hver dag. Har siden været i behandling med ibuprofen 400 mg x 3 i over en måned og er nu
overgået til 0,5 mikrogram colchicin x 2 + ibuprofen 400 x 3.
Mit Troponin (organmarkør for nekrose af hjertevæv) vedbliver at være forhøjet og ligger på samme niveau siden
jeg var indlagt for en snart to måneder siden. Det vil ikke normaliseres igen.
Der har på intet tidspunkt været forandringer på hverken ekkokardiografi, EKG eller telemetri.
Pt. afventer jeg svar på en CT scanning.
Jeg blev vaccineret med batch nummer FF0884
Held og lykke med din undersøgelse.
Du må bruge hele min historie og alle oplysninger pånær mit navn. Dette er fordi jeg arbejder i sundhedssektoren og
er bekymret for min fremtidige jobsituation.
Mvh Annonymiseret

1

From:
Sent:
To:
Subject:

tanja mørk Petersen <XXXXX>
10. januar 2022 11:58
Max Schmeling
Re: ang. vaccineskade historie

Hej .Jeg vil gerne fortælle min historie ...
Jeg var indlagt på intensiv af andre årsager og klagede så over at jeg havde ondt i mit ben .Lægen fejede mig af
og udskrev mig uden at undersøge mit ben . Efter 4 dage kontakter jeg min læge og hun sender på hospitalet
.De tager en d.dimer test som viser der er blodprop .Jeg bliver sendt hjem med blodfortyndende behandling og
en besked om at komme næste dag til skanning .Skanningen viste at mit ben var lukket fra lysken og ned til
foden .Lægen havde aldrig set så stor en blodprop før
Jeg mærkede intet efter første det stik .Men efter det andet er jeg blevet følelsesløs på ydersiden af mit
venstre lår ogaå og har også oplevet svimmelhed .Jeg tænkte i første omgang kun du ville vide mest alvorlige
nemlig blodproppen.. Og ja du må gerne offentlig gøre mit navn

nummer. vax 1 : ET 3674
Vax 2 : EW 4811
Jeg er stadig i blodfortyndende behandling ..
Med venlig hilsen Tanja Petersen

bilag 7

From:
Sent:
To:
Subject:

Rie Nolting <XXXXXXXXX>
14. januar 2022 13:31
Max Schmeling
Sv: Vaccine

Hej Max
Jeg har skrevet forkert ang. dato, hun fik vaccinen d. 23 feb. og ikke d. 23 marts som jeg har skrevet i
den første mail.
Du må gerne bruge min beretning, jeg er glad for at der kommer noget bevis for at der er noget galt
med disse såkaldte vacciner, og det skal frem i lyset, jeg så interviewet fra den frie presse med dig og
vaccine skadede mennesker, og jeg synes det er så forfærdeligt for dem, og det er uhyggeligt at alt
dette her sker.
Mvh.
Rie Nolting

Fra: Max Schmeling <vax_injury@schmeling.dk>
Sendt: 14. januar 2022 11:56
Til: 'Rie Nolting' <XXXXXXXX>
Emne: RE: Vaccine
Hej Rie
Tusind tak for din email. Det var dog en frygtelig beretning. Det gør mig virkelig ondt på både dig og din mors
vegne. Din beretning er den første om dødsfald, som jeg får, men der må være mange flere af dem. Lige nu er
der i hvert fald indberettet 124 dødsfald alene pga. Pfizer. Det batch din mor har fået er helt bestemt et af de
slemme, og her https://howbad.info/time.html kan du se hvordan dødsfald over tid ser ud med vaccinerne. Jo
tættere på vaccinationstidspunktet, jo flere døde. Det betyder at jo jo kortere tid der er imellem din mors
vaccination og hendes død. Jo større sandsynlighed/sikkerhed er der for, at det er vaccination, som hun er død
af.
Bare lige for at være sikker. Må jeg bruge din beretning til min analyse og efterfølgende brev til folketinget om
skaderne ved vaccinerne? Brev og bilag bliver lagt på folketingets hjemmeside som et offentligt tilgængeligt
bilag.
Bedste hilsener
Max Schmeling
Nordborggade 43 3th
8000 Århus C

From: Rie Nolting <XXXXXXXXX>
Sent: 14. januar 2022 11:35
To: vax_injury@schmeling.dk
Subject: Vaccine
Hej
Min mor på 84 fik første vaccine med pfiezer d. 23 marts 2021 og 14 dage senere fik hun en stor
hjerneblødning og døde 4 dage senere, jeg er slet ikke i tvivl om at det var vaccinen der slog hende ihjel.
Batch nr. EP9598
Lægen der skrev dødsattest på min mor mente ikke det skulle indberettes til lægemiddelstyrrelsen, jeg har
senere skrevet til afdelingens overlæge, og han lovede mig at indberette det som en mulig bivirkning af
vaccinen.
Tak for det store arbejde du gør.
Mvh.
Rie Nolting
Hent Outlook til iOS

