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Överklagande till PON, Dnr 215/10 

 

Jag vill att artiklarna behandlas var för sig och inte tillsammans. För mig är det två olika 

ärenden! 

 

Artikel 3 juli 2010 i NT:  

”SD välkomnar psyksjuk som fullmäktigekandidat” 

 

Min invändning är att man skriver ”Han är svårt psykiskt sjuk”. Till reportern berättade jag 

att jag hade varit svårt psykiskt sjuk. Jag sade också att detta är ingen nyhet! Jag har varit 

öppen med min sjukdom och berättat för alla personer som frågat att jag har varit svårt 

psykiskt sjuk. Ända sedan min kollaps i okt 2010 så har jag lidit av mycket svår 

förföljelsemani. Min sista attack var dock i nov 2009. Vid hemkomsten från en resa till 

Malaga så träffade jag tre läkare och de bedömde att jag inte ens behövde tas in till sluten 

psykiatrisk avdelning. Tidigare fanns en rädsla och tankar i stort sett dagligen men sedan nov 

2009 har min rädsla varit helt borta. Ett år utan rädsla innebar att jag i nov 2010 

friskförklarade mig själv men egentligen har jag varit helt fri från paranoida föreställningar 

sedan nov 2009. Min diagnos manodepressiv får jag leva med resten av livet och mina 

humörsvängningar är nu helt under kontroll. Sedan nov 2009 har jag vid tillfällen varit 

uppvarvad och pigg. Som en följd av detta har jag haft sömnproblem periodvis men det har 

räckt med någon enstaka sömntablett (theralen och propavan) för att bryta mönstren och 

därmed sova ut ordentligt. Vid något tillfälle har jag fått tagit en tablett Risperdal när 

tankeverksamheten har varit för intensiv, t.ex. i samband med nationaldagen 2010. Den 29 

dec 2010 gjorde min terapeut en bedömning att jag fortfarande inte kan börja arbetsträna. 

När jag städade intensivt inför min födelsedag den 17 april 2011 så blev jag uppvarvad. Jag 

måste ta det oerhört försiktig på min väg tillbaka i arbete. 1998 var jag svårt utbränd med 

mycket allvarliga symtom på utbrändhet. Jag började konditionsträna i okt 2010 men jag var 

tvungen att göra ett uppehåll i december pga högt blodtryck. Detta allvarliga hälsoproblem 

med högt blodtryck ser jag orsakat av den elaka artikeln den 3 juli 2010. I höst kommer jag 

att börja konditionsträna igen och jag planerar att åka VASAloppet i mars 2012. I feb och 

mars 2010 provade jag längdåkning och jag klarade som längst i 2 timmar och åkte totalt ca 

8 mil. Jag fick värk i axlarna men det ser riktigt lovande ut med min VASAloppsstart 2012. 

Om jag fullföljer loppet så anser jag det som godkänt och jag anser mig frisk nog att börja 

arbeta. Jag skall även försöka arbetsträna i höst. Utbrändhet kallas på psykspråk för 

Utmattningsdepression men de flesta människor anser inte detta vara en psykisk sjukdom. 

Försök hitta en person med utbrändhetsproblem som säger att han är psykiskt sjuk! 

 

I samband med mitt ”hotbrev” om ett förslag till samarbete med bevakning av valstugorna så 

blev jag skjutsad till PIVA, akutavdelningen. Det är dock oklart varför men det är väl min 

sjukdomshistoria som föranledde detta. Polisen hävdar att det inte var deras beslut. Jag 

överklagade beslutet och blev sedan utsläppt på kortast möjlig tid! Jag var alltså inte akut 

sjuk! Under min sjukdom sedan okt 2000 är jag helt tillräknelig förutom några dagar i 

samband med att jag blivit akut sjuk, oftast inlagd. Jag har varit inlagd ca 10 ggr under denna 

period. 
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Min invändning mot denna artikel är alltså att jag anser mig vara psykiskt ”frisk”. Det är 

grovt förtal från NTs sida och dessutom anser jag att bevisbördan om att jag skulle vara sjuk 

ligger hos dem. Vad har de för bevis för detta? Att vara annorlunda innebär INTE att man är 

sjuk!!! Att man kränker mig på detta sätt när jag kämpar för att bli frisk och komma tillbaka i 

arbete har förstört mina möjligheter till arbetsträning i Norrköping och att få en flickvän. Att 

jag inte skulle klara av att skilja på knapparna JA, NEJ och AVSTÅR är oerhört kränkande. 

SD har en partilinje så min uppgift som fullmäktigeledamot skulle vara att rösta enligt 

partilinjen. NT har drivit en hatkampanj mot SD och ”de tomma stolarna” så mitt uppdrag 

skulle i första hand vara att se till att ingen stol är tom och skulle jag klara av mer än att 

trycka på knapparna så vore det bara bra. Det finns ju många knapptryckare inom de andra 

partierna så jag skulle inte vara ensam knapptryckare! Idag har jag varit på Industrivärdens 

bolagsstämma och talat inför 300 personer och det gick mycket bra!!! Jag kände mig lite 

nervös för att tala inför alla topparna inom Handelsbankssfären, inkl. Fredrik Lundberg, men 

vem skulle inte vara det! 

 

 

Artikel 19 augusti 2011 i NT: 

”SD-politiker hotar bränna ner valstugor” 

 

Min invändning mot denna artikel är att man publicerade mitt namn och att artikeln är helt 

vilseledande. Jag vill dessutom påpeka att man inte är skyldig, bara för att polisen inleder en 

förundersökning. Man är först skyldig när man blir dömd i en domstol. 

 

Jörgen Rundgren, som jag har träffat några gånger, genomskådade brevet och insåg att det 

inte förelåg någon avsikt om att bränna ner några stugor. Det syns i hans kommentarer i NT 

och Folkbladet. 

 

Mathias Sundin visste att jag var kristen buddhist och inte accepterade några hot, inte ens 

psykiska hot! Han valde att inte föra vidare denna information, eftersom han är politiker och 

hatar Sverigedemokraterna. 

 

Jag lät min präst läsa mitt ”hotbrev” och hon tyckte att mitt budskap var tydligt. Men en 

präst är van att hantera komplicerade och motsägelsefulla texter. Jag försökte att göra mitt 

”hot” så löjligt som möjligt men ändå missförstod kommunalråden detta. Innerst inne ville 

de ju missförstå mitt budskap för att kunna ”svärta ner” mig och SD så mycket som möjligt. 

 

Artikeln behandlar inte alls mitt förslag om samarbete kring bevakningen och det gör att 

artikeln är helt vilseledande. Det är absolut ingen objektiv rapportering utan genomsyras av 

moderaternas hat mot SD! 

 

Min advokat sade direkt att jag saknade uppsåt! Mitt ”hot” var ett sätt att få de andra 

”hatiska” politikerna att gå med på ett samarbete kring bevakningen. Att koppla mitt hot mot 

om SDs stuga bränns ner innebär att inget hot föreligger innan SDs stuga har brunnit ner! 

Detta inser en präst men kommunalråden var väl stressade och politiker är lågutbildade och 

har låg kompetens så de saknar nödvändiga kunskaper för att klara ett komplicerat budskap! 
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Jag anser att polisanmälan var förhastad och det borde NT ha insett innan de publicerade 

artikeln. Man borde ha kritiskt granskat beslutet om polisanmälan!!! 
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