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Polisanmälan mot Andreas Nilsson för förtal 
 
Jag har vägrats medlemskap i FP med motiveringen att jag ”Du har begått en brottslig handling mot vår 
förening”. Det han syftar på är mejlet till kommunalråden, som var riktat mot samtliga partier i KF Nkpg, 
som missuppfattades som ett hot. Avsikten med mejlet var få till stånd ett samarbete för att förhindra att 
SD:s valstuga brändes ner. Det fanns en klar hotbild. Det fanns inget uppsåt att bränna ner någon valstuga 
utan avsikten var ett samarbete. Polisen kommer även att utreda om polisanmälan av mejlet var en falsk 
angivelse. Den som inte läste hela meddelandet, speciellt PS, kunde missförstå mitt meddelande. Troligen 
har polisanmälan granskats av juridisk expertis inom kommunen innan den gjordes. För en jurist eller en 
präst är det uppenbart att meddelandet INTE är ett hot. Det är uppenbart att polisanmälan gjordes för att 
förstöra min politiska karriär. En politiker döms tyvärr i media och inte i domstol och det är anmälaren fullt 
medveten om.  
 
Mitt krav är livstids medlemskap inom FP och en symbolisk summa på 1000 kr. 
Den falska angivelsen är en grov kränkning av demokratin och mitt krav är 1 000 000 kr. 
 

Polisanmälan mot Erik Jersenius för förtal 
 
I en artikel i NT den 3 juli 2010 skrev Erik: ”Han är svårt psykiskt sjuk och tror sig själv vara otillräknelig vid 
politiska beslut”. Detta är ett helt felaktigt och vilseledande påstående. Avsikten med hela artikeln var att 
kränka mig personligen, förstöra min politiska karriär och kanske t.o.m. försöka driva mig till självmord. Att 
jag inte namnges i artikeln är oväsentligt för ledande personer inom MP o M visste att artikeln handlade 
om mig. Rykten i Nkpg sprids snabbt. Jag visste att artikeln avsåg mig och jag blev djupt deprimerad och 
helt förstörd av den elaka artikeln. Jag kände mig hotad till livet! Artikeln gjorde att jag var i obalans under 
lång tid och under en olycklig impuls så skrev jag det olyckliga ”hotmejlet”. 
Jag anser Erik personligen ansvarig för felaktigheterna i artikeln. Det är omöjligt för NT och dess ansvarige 
utgivare att kontrollera sanningshalten i artikeln. 
 
Mitt krav för svårt psykisk lidande och förstörd politisk karriär. Det har försvårat möjligheterna för mig till 
jobb och att få en ny livskamrat. Mitt sociala liv blev helt förstört. Mitt krav är 1 000 000 kr. 
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PS! 
För ”hotmejlet” fick jag två veckors FÄNGELSE på sluten psykiatrisk anstalt UTAN rättegång! Den som är 
ansvarig för den FALSKA ANGIVELSEN bör få ett likadant STRAFF! 
BLE! 
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