
Sweden’s anti-Semitic, corrupt and dishonest police

From: torsten@nenzen.net 
To: polismyndigheten.stockholm@polisen.se 
Sent: Friday, September 04, 2009 10:06 PM
Subject: anmälan om brott

ANMÄLAN OM BROTT

Anmälare:
Torsten Nenzén
c/o Magnusvägen 6A
17731 Järfälla
(660926-8633)
Tel: 08-7113377, 070-7777754
E-post: torsten@nenzen.net 

Den som anmäls: 
Kommissarie Ola Österling
Operativa Avdelningen
Polismyndigheten i Stockholms Län
Telefon: 08-4011604, 0708-951046
E-post: ola.osterling@polisen.se 

Brottstyp: 
antisemitiskt uttalande samt olaga diskriminering

Tidpunkt och plats: 
2009-09-04 klockan 17:10, utanför National Museum nära Skeppsholmsbron

Incident: 
Kommissarie Ola Österling beordrar fem människor att lämna ett polisbevakat 
område;  ett  område  med  allmänhetens  tillträde.  Kommissarie  Ola  Österling 
beordrade  fem  individer  att  lämna  området  genom  en  uttalad  antisemitisk 
motivering. Kommissarie Ola Österling beordrade hetsigt "Ni får absolut inte stå 
här med sådana där symboler!!", medan han samtidigt pekade med utsträckt 
arm  och  pekfinger  direkt  mot  den  judiska  Davidsstjärnan  på  klädseln  vid 
bröstkorgen på en av de fem individerna. Kommissarie Ola Österlings pekande 
pekfingerspets  var  ett  par  decimetrar  från  Davidsstjärnan  på  bröstkorgen. 
Samtliga fem individer bar Davidsstjärnan som symbol på sin bröstkorg. 

Europas utrikesministrar var samlade i Moderna Museet på Skeppsholmen, och 
individerna  stod  nära  utrikesministrarnas  färdväg  från  Skeppsholmen  förbi 
National Museum. 

Kommissarie Ola Östlings uttalande att "Ni får absolut inte stå här med sådana 
där  symboler!!"  med referens till  den  judiska  Davidsstjärnan,  är  antisemitisk 
diskriminering. 
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From: torsten@nenzen.net 
To: justitieombudsmannen@riksdagen.se ; registrator@jk.se 
Sent: Friday, September 04, 2009 10:10 PM
Subject: anmälan till JO eller JK

Anmälan till Justitiekanslern eller till Justitieombudsmannen.

Anmälare:
Torsten Nenzén
c/o Magnusvägen 6A
17731 Järfälla
(660926-8633)
Tel: 08-7113377, 070-7777754
E-post: torsten@nenzen.net 

Den som anmäls: 
Kommissarie Ola Österling
Operativa Avdelningen
Polismyndigheten i Stockholms Län
Telefon: 08-4011604, 0708-951046
E-post: ola.osterling@polisen.se 

Brottstyp: 
antisemitiskt uttalande samt olaga diskriminering

Tidpunkt och plats: 
2009-09-04 klockan 17:10, utanför National Museum nära Skeppsholmsbron

Incident: 
Kommissarie Ola Österling beordrar fem människor att lämna ett polisbevakat område; ett område 
med allmänhetens tillträde. Kommissarie Ola Österling beordrade fem individer att lämna området 
genom en uttalad antisemitisk motivering.  Kommissarie  Ola Österling beordrade hetsigt  "Ni får 
absolut inte stå här med sådana där symboler!!", medan han samtidigt pekade med utsträckt arm 
och pekfinger direkt mot den judiska Davidsstjärnan på klädseln vid bröstkorgen på en av de fem 
individerna.  Kommissarie  Ola  Österlings  pekande  pekfingerspets  var  ett  par  decimetrar  från 
Davidsstjärnan  på bröstkorgen.  Samtliga  fem individer  bar  Davidsstjärnan  som symbol  på  sin 
bröstkorg. 

Europas utrikesministrar var samlade i Moderna Museet på Skeppsholmen, och individerna stod 
nära utrikesministrarnas färdväg från Skeppsholmen förbi National Museum. 

Kommissarie Ola Östlings uttalande att  "Ni får absolut inte stå här med sådana där symboler!!"  
med referens till den judiska Davidsstjärnan, är antisemitisk diskriminering. 
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From: torsten@nenzen.net 
To: info@stockholm.mfa.gov.il 
Sent: Friday, September 04, 2009 10:49 PM
Subject: Words of anti-Semitic discrimination by Swedish Chief Police Inspector.

Dear Ambassador Benny Dagan,  

More Swedish anti-Semitism expressed, Friday September 4, this  time 
through the Swedish Police.  This  incident  of  verbal  anti-Semitism was 
uttered by Swedish Chief Police Inspector Ola Österling. 

Five individuals wearing the Magen David symbol on their chests stood at 
a  distance  to  the  island  Skeppsholmen  in  Stockholm where  European 
Union foreign affairs ministers had gathered for informal dialogue; very 
likely talks also about unifying European Union foreign affairs ministers 
against Israeli settlements on historically Jewish land (www.se2009.eu/en). 

The Swedish Chief Police Inspector ordered the individuals wearing the 
Magen  David  symbol  to  immediately  leave  the  public  access  area  by 
expressing  an  anti-Semitic  motivation.  The  Chief  Inspector  forcefully 
ordered “You can absolutely not stand here with those symbols!!”, while 
he simultaneously, with an outstretched arm pointed his finger directly at 
the Magen David symbol on the chest on the clothes of one of the five 
individuals.  The  Chief  Inspector’s  finger  pointed  closely  to  the  Magen 
David symbol on the chest.  All  five individuals wore the David Magen 
symbol on their chest. 

The Swedish Chief Police Inspector’s order that only those five individuals 
in  the  public-accessed  area  must  leave,  through  his  explanatory 
command “You can absolutely not stand here with those symbols!!” with 
reference to the Magen David symbol, is another incident of Swedish anti-
Semitic discrimination. 

Cordially yours,

Torsten Nenzén
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