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Inledning

Mina dikter är korta och består av riktmärket max ostraffbara 21 
stavelser. De innehåller bara ord och inga fullständiga meningar. Poemen 
utgör en reaktion på någonting vid ett visst tillfälle kopplat till den så kallade 
pandemin. Sammantaget utgör texterna en dokumentation om ”pandemin” 
under perioden 2020-04-10 till och med 2022-03-21.

1. Coronan
 
Pandemi
Social distansering
Flockimmunitet
Avklingning
Coronan
 
20-04-10. Om väsendet hos den Coronasmitta, som drabbat Sverige och 
världen

2. Längtan till upphörande

Social distans
Nedstängdhet
Nyhetsleda
Tristess
Längtan till upphörande

20-06-16. Om situationen under den Coronapandemi, som man efter 
månader inte ser slutet på. Hemma i uppväxtens Örebro skulle man sagt,
”trääligt”.

3. Sverigesommar i coronatid
Innanför gränsen
Svemester
Hemester
Sverigesommar i Coronatid

20-07-22. Om semestrandet Coronasommaren 2020
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4. Corontän
Isolering 
Besöksförbud
Reserestriktioner
Avståndspåbud
Corontän

20-08-15. Om ett aktuellt tillstånd i Sverige

5. En nästan total osannolikhet

Om igen
Pester
Svält
Ändå lever jag
En nästan total osannolikhet

20-10-24. Om det märkliga att leva efter pester, svält och andra umbäranden 
genom generationerna

6. En bland många

Asiaten
HongKongflu
HIV/Aids
SARS
Svinflu
MERS
Covid 19

20-10-25. Sedan 1957 har världen haft 7 omfattande influensor klassade som
pandemier.  Antalet döda har uppgått till Asiaten – 1,1 m (miljoner), 
HongKongflu – 1 m, HIV/Aids 35 m, SARS – 770 t (tusen), Svinflu – 152-575 
t, MERS – 850 t och Covid 19 – 1,7 m  (tom 2020). Stor osäkerhet kring 
uppgifterna. För exempelvis Covid 19 anges endast runt 15 % eller cirka 250 
t, ha dött av viruset, övriga har dött med viruset men av andra sjukdomar eller
felaktigt angetts ha haft viruset
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7. Tidernas värsta pandemier

Smittkoppor
Digerdöden
Spanska sjukan
HIV

20-10-25. Smittkoppor – flertusenåriga, upphörde 1978. Antal döda 300-500 
miljoner. Digerdöden – kärnutbrott 1347-1353, 75 miljoner döda under den 
perioden och totalt 200 miljoner. Spanska sjukan 1918-20, 50-100 miljoner 
döda och HIV/AIDS – startade 1981 och pågår, totalt 35 miljoner döda. 
Denna statistik är osäker och diverse varierande uppgifter förekommer men
siffrorna påvisar ett mycket stort antal döda i de värsta pandemierna

8. Coronabedrägeriet

Farligheten
Testmetoden
Vaccinet
Coronabedrägeriet

20-12-10. Överdrifter om farligheten, falsk testmetod och otillräckligt testade 
”vaccin”, som inte borde komma till användning

9. En gigantisk plandemikomplott

Bankirer
Oligarker
Politik
Massmedia
En gigantisk plandemikomplott

20-12-20. Den sk pandemin bedöms vara planerad, en plandemi. Den påstås
utgöra en gigantisk komplott, där ett influensavirus används för att via 
”vaccinering” öka kontrollen av mänskligheten. Bakom detta skulle ligga 
ledande bankirer och oligarker. WHO, har felaktigt klassat Covid 19 som en 
pandemi, innebärande en agenda som nationspolitiker och massmedia 
följer
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10. Botemedel finns
Vitamin D
Hydroxiklorokin
Vitamin C
Zink
Botemedel finns

20-12-20. Tillgängliga botemedel, men inte på plandemiagendan

11. Alternativet
Bejaka fakta
Öppna upp samhället
Demokratisera
Alternativet

20-12-20. PCR-testet, som pandemiklassningen baseras på är falskt, någon 
pandemi finns sålunda inte. Adekvata behandlingar sätts in och 
”massvaccinering”  genomförs ej. Den förödande nedstängningen av 
samhället övergår i ett öppnande. Återdemokratisering sker.

12. Om vårt dystra fjolår
Coronahysteri
Nedstängning
Frihetsberövande
Om vårt dystra fjolår

21-01-06. Om år 2020 med den överdrivna paniken kring Coronaviruset och 
effekterna av det

13. Ministrar med handlingskraft
Löfven gånger tre
Johansson
Andersson
Ministrar med handlingskraft

21-01-06. Ministrarna som bröt mot rådande egenutfärdade restriktioner 
genom att besöka gallerior, Statsministern (tre gånger) och Justitieministern,
samt resa till fjällen, Finansministern
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14. Restriktioner
Avståndstaganden
Mötesbegränsningar
Besöksförbud
Restriktioner

21-01-06. Om frihetsinskränkningarna under Coronahysterin

15. Övermäktiga medieplattformar
YouTube
Facebook
Twitter
Instagram
Övermäktiga medieplattformar

21-01-09. Medieorgan, som genom sitt agerande stryper grundlagsstadgad 
yttrandefrihet

16. Frihetsinskränkningarna
Yttrande
Information
Sammankomster
Rörelse
Frihetsinskränkningarna

21-01-09. De frihetsinskränkningar i olika avseenden, som bryter mot de 
svenska grundlagarna. Brott, som ytterligare förvärrades i och med 
Riksdagens beslut 21-01-08 om den tillfälliga pandemilagen

17. Framtiden
Att mötas – vägen
Ingen censur – sanningen
Att vara fri – livet
Framtiden

21-02-09. Om tiden efter den sk pandemin – att mötas i sanning är att vara 
fri. Det är att leva fullt ut. Bortom mötesbegränsningar, åsiktsförtryck och 
hinder att förflytta sig
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18. Lockdown
Pandemilag
Begränsningsförordning
Nedstängningsförordning
Lockdown

21-02-21. Om utvecklingen under 2021 gällande för Covid 19. Brotten mot 
grundlagen förvärras efter den tillfälliga pandemilagen. Frågan är om nästa 
steg är en lockdown

19. Med myter i
SVT
TV4
DN
SvD
AB
Expressen
Med myter i 

21-02-21. Massmedia på riksnivå med en agenda av myter i fråga om Covid 
19. Myteri och bojkott vore medicinen mot detta

20. Myternas julafton
Pandemi
Tester
Farlighet
Smittspridning
Vaccinering
Myternas julafton

21-03-15. Om hanteringen av den så kallade pandemin med falsk klassning, 
oanvändbara tester, överdriven farlighet, felhanterad smittspridning, och 
experimentell vaccinering. Diktat vid en ljusbärare i St Jacobs kyrka i 
Stockholm under av Gary Graden ledd instudering av undersköna Jesu 
Membra Nostri av Dieterich Buxtehude. Ett besök, surrealistiskt som en Roy 
Andersson – film, i en nedstängd huvudstad. 
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21. Vaccinpass fjärde riket
Övervakad
Utestängd
Nedtystad
Egendomslös
Vaccinpass fjärde riket

21-04-11. Införande av vaccinpass, repression av en dignitet vida 
överträffande Adolf Hitlers så kallade tredje rike. Fascism i hela världen — 
”det fjärde riket”

22. Pharmageddon
Biokemiskt vapen
Cytokinstorm
Digitalism
Vaccinpass
Pharmageddon

21-05-05. Travesti på begreppet Harmageddon. Om att så kallade mRNA-
vacciner, som inte är egentliga vacciner, kan orsaka kollapsande 
immunförsvar via cytokinstorm. Och om utnyttjande av it-teknologi till att 
införa medicinsk apartheid via vaccinpass

23. Vi är fria
Aldrig ner
Står starka
Sanning 
Mening
Tillsammans
Fler och fler
Vi är fria

21-05-05. Ur ”Vi är fria”. Sång av Christoffer Lundqvist framförd vid 
Förstmajtåget i Stockholm för frihet och sanning
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24. Skrämselterrorn
Ökad smittspridning
I vågor
Mutationer
Dödstal
Skrämselterrorn

21-05-05. Essentiella punkter i pågående terror av skrämsel för att 
få människor att ”vaccinera” sig

25. Vaccinerad mot Corona
Ej skyddad
Smittospridare
Kan återinsjukna
Vaccinerad mot Corona

21-05-05. En person ”vaccinerad” mot Covid 19 är ej skyddad mot infektion, 
kan sprida smitta och återinsjukna

26. Faktakoll
Falska tester
Opandemisk dödlighet
Ej fungerande vaccin
Faktakoll

21-05-05. Faktakoll om Covid 19 påvisar att testerna är falska, en dödlighet 
nära den normala och ”vacciner”, som inte behandlar infektion och därför inte 
fungerar

27. Trendvändaren
Restriktionerna bort
Vaccinstopp
Repatriering
Trendvändaren

21-05-05. Om utförstrenden i den så kallade pandemin ska vändas krävs att 
restriktionerna tas bort, stopp på ”vaccineringarna” samt att människor och 
samhällen repatrieras
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28. Brottens brott
Falska tester
Bedrägliga dödsattester
Förbjudna experiment
Brottens brott

21-05-05. Om agerandet i den så kallade pandemin. Ett team på över 1000 
advokater och 10000 medicinska experter under ledning av dr Reiner 
Fuellmich, har inlett en rättslig process mot ansvariga för brott mot 
Genevekonventionen IV från 1949, en Nurnbergrättegång 2.0

29. Kostsam maskerad

Oskyddande
Avskiljande
Omänskliggörande
Kostsam maskerad

2021-05-27. Användande av munskydd förstör både enskild person och 
samhället

30. Konspiration 2.0

Testerna
Farligheten
Propagandan
Kontrollen
Konspiration 2.0

21-05-27. Bakom brottet mot mänskligheten – Coronabedrägeriet – ligger en 
konspiration. Dess mål är att åstadkomma största möjliga kontroll av 
människorna i världen
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31. SVekeT
Lögner 
Skrämsel
Psykologisk krigföring
Bedrägeri
Uppmaning till brott
SVekeT

21-07-16. Om Sveriges Television, SVT:s agerande sedan utropandet av en 
pandemi i mars 2020, ett svek mot svenska folket
 

32. Demokrati på väg mot självmord
Pandemilagen
Vaccinpassen
Censuren
Demokrati på väg mot självmord

21-07-16. Demokratin i Sverige är på väg mot självmord. I pandemins namn
överträds grundlagen, införs medicinsk apartheid och stryps opassande 
åsikter – censur råder

33. Strategin
Misstro politikerna
Undvik massmedia
Bekämpa lögnerna
Strategin

21-07-16. Strategin för att få stopp på den process som i skenet av en falskt 
utropad pandemi leder mot avskaffande av frihet och demokrati. Och vars 
mål är en ny världsordning med maximal digital kontroll över mänskligheten. 
Punkterna är inspirerade av budskap från den mångfaldige författaren och fd 
professorn i holistisk medicin Vernon Coleman
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34. Om ”Kafkanistan”
Sjukt kallas friskt
Kriminellt ses som lagligt
Svart blir till vitt
Om ”Kafkanistan”

21-09-11. Om det tillstånd världen befinner sig idag i den så kallade 
pandemin. Som i Franz Kafkas berömda litterära verk ”Processen”

35. Ett tydligt kliv till fascism
Fullvaxxad testbefriad
Tre grader av acceptans
Ett tydligt kliv till fascism

21-10-18. Om Folkhälsomyndighetens beslut att fullvaxxade – personer som 
tagit två doser, slipper testande för Covid 19. Som fullvaxxad är man helt 
accepterad, en dos till krävs för person som tagit en spruta och två doser för 
en ovaccinerad

36. Utestängningen
Jobb
Vård
Shopping
Möten
Resor
Evenemang
Kultur
Sport
Utestängningen
 
21-10-18. Om avstängningar från rättigheter av människor runt om i världen, 
vilka avböjer att utsätta sig för det illegala genetiska medicinska experiment, 
som injiceringarna mot Covid 19 innebär. I vissa länder förlorar man jobbet 
om man inte tar minst två doser
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37. Värst av allt
Lögnen
Bluffen
Skrämseln
Bedrägeriet
Rättsövergreppet
Värst av allt

21-10-30. Om den så kallade pandemin, värst i angivna avseenden i 
mänsklighetens historia

38. Bäst av allt
Sanningen
Faktumet
Tryggheten
Hederligheten
Det legitima
Bäst av allt

21-10-31. En antonym till dikten ovan, ”Värst av allt”

39. Julklappens nya ansikte
Nya restriktioner
Folket klappas till
Julklappens nya ansikte

21-12-24. Om de nya restriktioner under den så kallade pandemin,
vilka infördes till julen 2021

40. Fascism
Vaccinpass
Stigmatisering
Vaccintvång
Böter
Frihetsberövanden
Fascism

21-12-24. Om den framväxande fascismen i världen med utestängning och 
stigmatisering av ovaccinerade, vaccintvång, böter och annan ekonomisk 
bestraffning, karantän och andra frihetsberövanden. Se exempelvis agendan i
Österrike  
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41. Global tyranni
Maximal digital kontroll
Avskaffad frihet för människan
Global tyranni

21-12-24. Framtidsplanen hos de som styr agendan för den så kallade 
pandemin synes vara att genom maximal digital kontroll avskaffa människans
frihet och upprätta global tyranni

42. Friheten återtas
Sanningen segrar
Hypnosen släpper
Folket reser sig
Friheten återtas 

21-12-24. Via skrämsel och lögner i massmedia har människor hamnat i 
hypnos och är under massformering. Men liksom mörkret försvinner i ljuset 
kommer sanningen att segra över lögnerna. Folket kommer att vakna upp och
återta sin förlorade frihet 

43. Massformering
Ångest
Skrämsel
Lösning
Social lättnad
Hypnos
Massformering

22-01-26. Apropå den så kallade pandemin, under vilken skrämda människor 
blivit presenterade en förment lösning (sprutan). Den har lättat den sociala 
oron och gett falsk gemenskap. Detta har lett till att människor hamnat i 
hypnos och massformerats
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44. Helgen det vände
Nej till utplåning
Ja till frihet
Stockholm
Bryssel
Washington
Helgen det vände

22-01-27. Helgen 22-01-22 – 23, då världen sade nej till hotande utplåning av
människor och samhälle. Man stod i manifestationer upp för frihet och 
demokrati i nämnda städer och på många andra platser runt om i världen

45. Förintelsen till minne
Det kunde hända
Stegen känns igen
Backa bandet
Förintelsen till minne

22-01-27. Förintelsens minnesdag. Mer aktuell än någonsin, då allt fler 
fascistiska åtgärder införs i Sverige (vaccinpass mm), Israel, Australien, 
Canada, USA, Europa och i många andra länder runt om i världen. Bandet 
ska backas – åtgärderna måste bort

46. Ljugandets logik
Börja inte
Fler blir lätt än fler
Men sanningen kommer ifatt
Ljugandets logik

22-01-30. om en handling som varit extra frekvent under de senaste två åren

47. Frihetskonvojen
Jubel längs vägen
Folket reser sig
Kanada går före
Frihetskonvojen

22-02-01. Om den protest där långtradare åkte till huvudstaden Ottawa i 
Kanada för att få tillbaka friheten till landets invånare
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48. Kanada kanar utför
Fredliga massprotester
Brutalt polisvåld
Krigslag införs
Kanada kanar utför

22-02-25. Om Kanadas utförsbacke från demokrati till tyranni

49. Samhället bryts sönder
Testerna 
Restriktionerna
Injektionerna
Samhället bryts sönder 

22-02-25. Punkter på den rannsakan i form av en Grand Jury-process, vilken 
pågår mot förövare av det påstått största brottet mot mänskligheten i historien
– Coronabedrägeriet

50. Global tyranni
Kontroll av jordens befolkning
Avfolkning av planeten
Global tyranni

22-02-25. Tyrannin skapas via teknokrati, injiceringar med biovapen (de så 
kallade vaccineringarna), krigslagar och digitala pass. Människors frihet 
avskaffas

51. Coronakommissionens slutbetänkande
Idisslande
En komission
Coronakommissionens slutbetänkande 

22-02-26. Ett betänkande som påminner om komissionen att idissla. Många 
saker tuggas om
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52. Framtidsdystopin
Teknokrati
Helt kontrollerad
Egendomslös
Slav
Framtidsdystopin

22-03-01. Om var människorna på jorden kan hamna om vägen mot global 
tyranni får fortsätta

53. Tellievisionen
Partiskhet
Osaklighet
Förvrängningar
Osanningar
Tellievisionen

22-03-01. Om kännetecken för nyhetssändningarna från televisionsbolagen 
SVT och TV4

54. Återta friheten!
Plandemi 
Kontroll av människorna
Depopulation
Återta friheten!

22-03-22. En planerad och fejkad pandemi pågår med injiceringar som 
biovapen för att kontrollera människor och minska jordens befolkning. Denna 
utveckling måste vändas och friheten återtas

55. Första världskriget
Individkontroll
Transhumanisering
Befolkningsminskning
Första världskriget

22-04-18. Om det pågående egentliga första världskriget, i vilket globala 
krafter försöker – dels maximera kontrollen av jordens människor, dels via 
biologi och digitalisering avhumanisera människan, dels via massinjiceringar 
minska jordens befolkning


