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Personliga fiender/ovänner
”älska era fiender och be för dem som förföljer er” Matt 5:44

1. Anders Danielsson, svåger i Kimstad.
Har systematiskt mobbat o kränkt mig i 20 års tid. När jag blev sjuk blev han än värre. En mästare på
”halvklara” projekt. Besserwisser. När jag var som mest deprimerad under 2002 så hävdade han att
självmord är ärftligt! En önskan eller otroligt dumt? Han har även varit dum mot mina barn. Han är en
typisk sosse: mobbar och är avundsjuk och ohjälpsam!

2. Anders S Nilsson (Erik Jersenius), NT, kränkande artikel. Läsa mer
Journalisten Erik skrev en otroligt kränkande artikel och Anders har vägrat att gå med på mitt krav på
ersättning på 1 mkr! PO/PON gav NT rätt men nu blir det rättegång!

3. Lars Sandberg, klubbchef Söderköpings GK o säljare Turkietresor.
Jag blev arresterad på rangen på Söderköpings GK efter mitt ”hotbrev”. På vägen passade han på att tala
om att jag inte fick följa med på golfresan längre. Otroligt kränkande. Jag bad om att han skulle vänta
eftersom jag upplevde allt som ett missförstånd. Skälen var att jag var en våldsam person (psykiskt sjuka
har alltid kniven i bakfickan) och delat ut valmaterial för SD på parkeringen. Han dömde mig direkt. I
efterspelet så jag till honom att enligt ryktet är han en lögnare och några minuter senare ljög han mig rakt
upp i ansiktet o hävdade att avstängningen var ett gemensamt beslut med Turkietresor. Han erkände senare
att det var hans personliga beslut. Ärendet anmält till ARN och DO utan resultat. Det kommer att bli en
rättegång med krav på 100 000kr.

4. Sten Dybeck, fd huvudägare Note (förvärv av Trienta Torsby).
Han orsakade min psykiska kollaps och att jag led av mycket svår förföljelsemani i nio år. Mycket otrevlig
behandling i samband med Notes förvärv av Trienta. Jag var den ende som inte fick erbjudande om nytt
jobb. Först ville man att vi skulle skvallra på varandra. I sitt första möte med fackklubbarna och sa att VDjobbet inte var tillsatt. Facket lade fram en kopia av dagens artikel i Norrteljetidningen, där Gerd
presenterade som VD för Torsby. I förhandlingarna med mig så var de två mot en. De lade fram ett icke
underskrivet kontraktsförslag med konstig anställningstrygghet. Jag hävdade att det inte var ett erbjudande
eftersom det inte var underskrivet. Då tog de med min nuvarande chef i förhandlingarna och blev tre mot
en. De ville hetsa mig att skriva under. Förhandlingarna avbröts för personalinformation. I slutet av
personalinformationen så ljög Sten inför hela personalen. Jag påpekade detta högt och tydligt. Efter
informationen så återupptogs förhandlingarna med mig men de blev resultatlösa och de föreslog att jag
skulle åka hem och tänka över saken i några dagar. Jag isolerade mig och var hemma torsdag och fredag.
På söndagen kollapsade jag och trodde att man skulle mörda mig (=förföljelsemani).

5. Eva Ågren, säkerhetschef IFK Norrköping.
Jag och några andra publikvärdar hade påpekat att den gamla radmarkeringen fanns kvar på min sektion på
kortsidan i flera års tid. Förra matchen mot Hammarby (superettan!, 2010) var det fullsatt och det blev lite
stökigt eftersom man hade satt sig på fel plats. Jag ansåg att den kvarglömda markeringen var en
säkerhetsrisk. Jag bad om ett möte under matchen. I början av matchen hörde jag någon skrika ”horunge”
åt domaren. När jag hörde detta andra gången så gick jag ut på läktaren (civilkurage och ett
medborgaringripande) och frågade publiken vem som hade skrikit. Jag fick reda på vem det var och gav
honom en tillsägelse att sluta (en av mina bästa vänner är domare!). När Eva kom så tog jag med henne ut
på läktaren för att hon skulle prata med personen som skrikit. Det slutade med att hon gav honom en ursäkt
för att vi hade stört dem under matchen. När jag tog med henne och visade den gamla radmarkeringen så sa
hon bara att det var en ”fastighetsfråga”. Mitt under mitt samtal så tog hon upp telefonen och började prata
med någon. Jag orkade inte vänta utan satte mig på läktaren och när sedan min chef Igge dök upp så
förstod jag vad hon hade gjort. Jag tog IFK-västen och slängde den i backen och gick därifrån. Hon
hävdade att jag hade överskridit mina befogenheter som hade gått ut på läktaren och att jag var ett
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problem! Otacksamhet över mitt ideella arbete. Jag lämnade klubben och håller nu på Sleipner och
Åtvidaberg!

6. Markus Wiechel, (SD), pamp i Nkpg. 23år.
Dömd för förtal två gånger! Trots att jag blev frikänd från ”hotbrevet” så drev han igenom en uteslutning
ur partiet. Han underlät att skicka kallelse till årsmötet trots att jag var medlem och påpekade detta flera
gånger. Han såg dessutom till att jag inte blev kallad till valberedningen för distriktet trots att jag var vald
och livstidsmedlem.

7. Bengt Cete, (MP), pamp i Nkpg.
Allt sedan folkomröstningen om EMU har det varit min viktigaste politiska fråga. Som liberal anser jag att
EMU är den största maktkoncentrationen i världen före USA:s president och kommunistdiktatorerna i
Kina. Hur FP och Carl Hamilton kan vara för EMU är för mig totalt obegripligt. Jag lämnade FP efter
folkomröstningen och gick med i MP. I Värmland var det nästan bara idealister och jag var med på
kongressen i Borås. De som ledde kongressen var oerhört duktiga och jag tror att en av dem var Åsa
Romson. När jag flyttade till Nkpg var jag på mitt första möte dagen efter omröstningen i
Kommunfullmäktige om ombyggnaden av Idrottsparken. Jag blev invald som suppleant i styrelsen för
Nkpg. Under 9 månaders tid så försökte jag att få ta upp frågan om EMU och att vi skulle diskutera denna.
Bengt skyllde på att vi hade brist på tid och att frågan inte var föranmäld. I samband med julfesten var det
dags och då började Bengt med att säga att vi inte borde ha detta som en beslutspunkt. Mötet accepterade
detta och jag gav upp. Jag ville inte bråka. Eftersom PARTILEDAREN Maria Wetterstrand drivit igenom
att vi plötsligt skulle vara för EU så tyckte jag att det var viktigt att stoppa nästa naturliga steg som borde
innebära att man även skulle ändra inställning i EMU-frågan. På ett styrelsemöte blev jag utskrattad
(mobbad) för att jag var gammalmodig som gick till biblioteket när det fanns internet. Jag förstod inte
riktigt varför först eftersom jag var intresserad av underlag för en vetenskaplig artikel men inser nu i
efterhand att de var mest intresserade av skvaller. För skvaller är ju internet perfekt. Tidigare hade jag
under ett diskussionsmöte om betyg fått alla emot mig eftersom jag var för betyg. Det blev en bra träning
med ALLA mot EN! Min karriär var dock förstörd eftersom jag hade fel åsikt i en mycket viktig miljöfråga
(ironisk!). Efter att ha blivit utskrattad så satte jag aldrig mera min fot i deras lokaler! Bengt Cete känns
som en gammaldags sossepamp som har gått fel och hamnat i MP! Jag blev oerhört förbannad på hela
avdelningen och började bråka med alla i partiet. Som språkrör har de nu Gustav Fridolin, en urusel
ideolog som höll i den absolut sämsta föreläsning som jag varit på! Han är lågutbildad och okunnig i
ekonomi (=hushållning). Ekonomiska kunskaper är en förutsättning för att driva ett bra miljöarbete.

EJ RANORDNADE:
Håkan Sigfridsson, Vita Hästen, sportchef.
Carl Pettersson, Finanshuset, Norrköping.
Mats Berg, jurist, Mora/HANDELSBANKEN.
Gerd Levin-Nygren, fd marknadschef Trienta o fd VD Note Torsby.
Patric Sehlin, ägare Intersport Nkpg o styrelseledamot Sö GK
Sven Tumba, fd idrottsman, World Golfers.
Mikael Johansson, läkare, VC Vilbergen.
Hasse Forsberg, Vilbergen, Nkpg. KUNG av gnällbältet.
Eftersom jag är buddhist så har jag redan skänkt en fin whisky till min värsta fiende. Trots
detta vägrade han att ändra sin attityd mot mig! Han vill bara fortsätta att umgås om han fick
fortsätta att mobba och kränka mig!

