
Christine Massey <cmssyc@gmail.com>

Isolation and purification of the alleged Monkeypox "virus" 

John Blaid <john@blaid.se> Fri, Jun 3, 2022 at 4:49 AM
To: Christine Massey <cmssyc@gmail.com>

Hi, Christine!

 

I've just got a response from our Public Health Authority called Folkhälsomyndigheten in regards to a question about the
isolation and purification of the alleged monkeypox "virus" and as expected they had no such documentation. They
answered with: “The institution does not have such documents.” which is highlighted in the attached image.

 

Keep up the good work Christine and hope everything is ok with you.

 

Kind regards

John Blaid
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John Blaid

From: Info Folkhälsomyndigheten <info@folkhalsomyndigheten.se>
Sent: Friday, 3 June 2022 08:49
To: 'john@blaid.se'
Subject: Svar - Begäran om allmän handling John Blaid 2022-05-27

Hej! 
 
Det finns inte några sådana handlingar på myndigheten. 
 
Denna bedömning är dock inget beslut som kan överklagas. Om du har frågor eller vill ha ett överklagbart beslut från 
myndigheten är du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning,  
Registrator 
 
Folkhälsomyndigheten                                       Folkhälsomyndigheten 
171 82 Solna                                                        Box 505 
                                                                               831 26 Östersund 
 
Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se 
 
 
Från: John Blaid <john@blaid.se>  
Skickat: den 27 maj 2022 14:28 
Till: Kundtjänst Mikrobiologen <kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se> 
Ämne: Tillgång till dokumentation gällande isolering och rening av apkoppviruset 
 
Detta är en formell begäran om tillgång till allmän dokumentation 
 
Beskrivning av begärd dokumentation: 
Alla studier och/eller rapporter som Folkhälsomyndigheten innehar, förvarar eller kontrollerar som 
beskriver rening (dvs. genom filtrering och ultracentrifugering) av apkoppviruset direkt från ett prov från en 
sjuk människa, där patientprovet inte först kombinerades med någon annan källa av genetiskt material (dvs 
apnjurceller aka Vero -celler; fetalt bovint serum).  
 
Observera att jag inte begär studier/rapporter där forskare misslyckades med att rena det misstänkta "viruset" 
(separera det påstådda "viruset" från allt annat i patientprovet) och istället: 

 odlade ett orenat prov eller annat orenat ämne, och/eller 
 utförde ett amplifieringstest (dvs ett PCR -test) på det totala DNA från ett patientprov eller från en 

cellodling, eller på genetiskt material från orenat ämne, och/eller 
 tillverkade ett genom baserat på PCR-detekterade sekvenser i det totala DNA från ett patientprov eller 

från en cellodling eller från någon orenad substans, och/eller 
 producerade elektronmikroskopibilder av orenade saker i en cellkultur. 

 
Förtydligande av begäran 

Teqno
Highlight
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För ytterligare klarhet, observera att jag redan är medveten om att i enlighet med virusteorin att ett ”virus” 
kräver värdceller för att replikera så jag begär inte dokument som beskriver replikering av ett ”virus” utan 
värdceller.  
Dessutom begär jag inte privat patientinformation eller dokument som beskriver ett misstänkt "virus" som 
flyter i ett vakuum; Jag begär helt enkelt dokument som beskriver dess rening ( separering från allt annat i 
patientprovet, enligt standardlaboratorium för rening av andra mycket små saker).   
 
Observera att min begäran innefattar alla studier/rapporter som matchar ovanstående beskrivning, till exempel 
(men inte begränsat till) alla publicerade peer-reviewed studier som är författade av någon, var som helst. 
 
Om något studie och/eller rapport matchar ovanstående beskrivning av begärd dokumentation och för 
närvarande är tillgänglig i det offentliga rummet, vänligen ange tillräckligt med information om varje dokument 
så att jag kan identifiera och komma åt var och en med säkerhet (dvs. titel, författare, datum, journal, där 
allmänheten kan komma åt den). Ange webbadresser där det är möjligt.  
 
Format :  
Pdf -dokument skickade till mig via e -post; Jag önskar inte att något ska skickas till mig. 
 
Med vänlig hälsning 
John Blaid 


