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Claus Hancke var med til at starte May Day, anerkendt debattør, optræder i medierne samt den 
drivende kraft i Vitalrådet. Drev i mange år Institut for Ortomolekylær Medicin i Lyngby og er nu 
officielt pensioneret men bestemt ikke mindre passioneret af den grund. 
 
Claus er ihærdig, velformuleret, modig, en god underviser og så sætter han ting på spidsen og på 
plads. Har deltaget adskillige gange på etablerede medier og stiller op mod Statens Seruminstitut i 
spørgsmål som fx om vacciners indholdsstoffer. 
 
Claus går i struben på mastodonter som Kræftens Bekæmpelse og udstiller det bedrag der 
omkranser hele Kræft-paradigmet, Knæk Cancer og den milliardforretning som cancer-industrien 
er. 
 
Claus står i spidsen for Vitalrådet, er stadig skarp i både pen og ord, hvilket vi også har set og hørt 
her i dag i begge oplæg. Og så er Claus æresmedlem i May Day.  
 
Du har udvist stort engagement under den såkaldte pandemi, både med kronik i Nordjyske 
Stiftstidende og deltagelse hos Free Observer omkring immunforsvarets naturlige funktion og krav 
hertil. 
 
Vi husker alle Claus' optræden på TV for over 10 år siden, det var dengang vi alle skulle gå rundt og 
være bange for svineinfluenzaen og hvor man angiveligt i huj og hast havde måttet fremstille en 
ikke-afprøvet vaccine, den såkaldte Pandemrix, som tilmed indeholdt kviksølv som adjuvans.  
Claus sagde Seruminstituttet lodret imod på åben skærm og var formentlig medvirkende til, at så 
få danskere lod sig vaccinere med dette produkt, som efterfølgende viste sig at være årsag til 
mange svenskeres svære neurologiske bivirkninger i form af narkolepsi, den såkaldte sovesyge.  
 
Den igangværende massepsykose omkring corona-plandemien er Svineinfluenza-skandalen på 
Speed. Vi har netop hørt Claus rulle sagen op for os her. Og vi i May Day er meget store tilhængere 
af din måde at gøre det på, hvor humoren har så stor en rolle at spille. Det afvæbner. Se bare på 
vore stolte revy-tradition herhjemme hvor intet er helligt og intet usagt.  
Og netop fordi det vi har set er så grotesk - så er det muligvis en del nemmere at sætte tingene på 
spidsen. 
 
Men du gør det godt Claus. Du er pragmatisk og går rent ind hos Hr. og Fru Hakkebøf. 
Du har fodfæste i din faglighed og din store viden om immunforsvarets funktion og hvilke 
byggesten det er gjort af, underforstået; du kan give en opskrift på hvordan man sikrer sig et 
velfungerende immunforsvar ved hjælp af de rette nutrienter. Det har du netop demonstreret for 
os alle. 
 
Dette ledte også til dit samarbejde med bla. Michael Schultz fra Aalborg omkring hjemmesiden 
"mangeltilstande.dk" hvor der blev sat spot på videnskaben omkring ernæringsmæssige manglers 
konsekvenser for prognosen for infektionssygdommes forløb.  
 
Hjemmesiden nåede at være oppe imens der blev skrevet kronik i Stiftstidenderne og mens der 
blev sendt sundhedsfaglige opfordringer til myndighederne i forhold til nedklassificering af 
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Covid19 som en samfundskritisk sygdom. Videnskaben bakker nemlig ikke op om den betegnelse, 
som du så rigtigt også har sagt i dit oplæg og skrevet til myndighederne. 
 
Jeg tror jeg taler for flere her i dag når jeg siger, at vi nyder din altid skarpe pen, din rolige og 
velovervejede stemme, når medierne tør spørge dig om din "mening" 
 


