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2021-11-21 

 
Date:  Sun, 21 Nov 2021 22:15:39 +0100 
From:  torsten@nenzen.net <torsten@nenzen.org> 
To:  Mathias Wallin <mathias.wallin@regionstockholm.se> 

CC:  Amanda Gåre <Amanda.Gare@do.se>, media <media@do.se>, SLSO Funk Registrator <registrator.slso@sll.se>, registrator.hsf@sll.se, 
registrator.pan@sll.se, registrator.rlk@sll.se, regionstockholm@sll.se, Lotta Eriksson <lotta.eriksson@regeringskansliet.se>, Michael Lövtrup 
<michael.lovtrup@regeringskansliet.se>, socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

Subject:  PaN V2108-05400 

 
 

 

Till:  Region Stockholm Patientnämndens Förvaltning  
https://www.regionstockholm.se  
http://www.patientnamndenstockholm.se  

Ärende:  PaN V2108-05400  

Förvaltningsjurist Mathias Wallin  
mathias.wallin@regionstockholm.se  

 

 
 

Torsten Nenzén svarar angående yttrandet från 

Samtalshuset AB  2021-10-19 
 

 
 

Hej, 
 

Tack för det av Region Stockholm översända 2021-10-27 
yttrandet (https://bit.ly/30tgdai) ifrån det svenska vårdföretaget Samtalshuset 

AB som av Patientnämnden registrerades 2021-10-19 (https://bit.ly/3wHqlrG); 
signerat av vårdföretagets verkställande direktör samt 

verksamhetschef  -  Jane Klingner.  

 
En Engelskspråkig uppdatering kring detta ärende om Sveriges 

lögner inom bl.a. den offentligt finansierade vårdsektorn är 
tillgänglig för allmänhetens intresse, här:  
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.htm  
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf  

 
Appendix 1-4 inkluderas nederst inom detta svarsbrev.  

 

Efter att noggrant ha studerat det svenska yttrandet daterat 
2021-10-19 ifrån det svenska vårdföretaget Samtalshuset AB, är 

konsekvensen tyvärr sådan att åtminstone en av två följande 
slutsatser nödvändigtvis fordras av de läsare som tänker. Endera 

är Samtalshuset AB verksamhetschef, svensken Jane Klingner, [a] 
oskicklig i sin svenska konst att avsiktligt ljuga, eller så är denne 

svenska verksamhetschef [b] genuint förståndshandikappad. 
Dessa nödvändiga två slutsatser behöver inte nödvändigtvis 

tolkas strikt dikotomt, men kan också tolkas konjunktivt.  
 

Samtalshuset AB (https://www.allabolag.se/5566796123) VD Jane Klingner, skrev:  
https://www.nenzen.net/2021-10-27_Samtalshuset-legal-response_medical-opinion-2021-10-19.pdf  

” Patienten har, utöver innehållsbeskrivningen i 

remissen, i kommunikationen med vår kundtjänst 

dessutom uttryckt tre specificerade behov/krav: ”  

https://www.regionstockholm.se/
http://www.patientnamndenstockholm.se/
https://bit.ly/30tgdai
https://bit.ly/3wHqlrG
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.htm
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
https://www.allabolag.se/5566796123
https://www.nenzen.net/2021-10-27_Samtalshuset-legal-response_medical-opinion-2021-10-19.pdf
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Torsten Nenzén kommenterar:  

Den fullständiga och exakta kommunikationen mellan 
svenkhetsföretaget Samtalshuset AB och icke-svenskhets 

patienten Torsten Nenzen finns i APPENDIX 2 inom detta 
svarsbrev.  

 
En sammanfattning av den fullständiga kommunikationen 

mellan svenkhetsföretaget Samtalshuset AB och icke-
svenskhets patienten Torsten Nenzen finns i APPENDIX 1 

inom detta svarsbrev.  
 

Samtalshuset AB (https://www.allabolag.se/5566796123) VD Jane Klingner, skrev: 
https://www.nenzen.net/2021-10-27_Samtalshuset-legal-response_medical-opinion-2021-10-19.pdf  

” … uttryckt tre specificerade behov/krav:  

(1) Att Behandlaren hos Samtalshuset skulle hjälpa 

patienten att hantera sitt kontaktbehov för att hitta en 

partner/kontakt som kan lösa hans 

ensamhetsproblematik  

(2) Att Behandlaren hos Samtalshuset skulle hjälpa 

patienten att hantera sitt förhållande till olika trosfrågor  

(3) Att Behandlaren hos Samtalshuset skulle vara 

kvinna, icke-svensk och med förmåga att hantera 

frågorna 1 och 2 ovan ”  

 
Torsten Nenzén kommenterar:  

Angående Samtalshusets punkt (1):  
- Vårdföretagets tvetydiga mening är falsifierbar; oavsett 

vårdföretagets intention bakom meningen.  

- Beträffande Sveriges kyrkligt ljugande präster/pastorer är 
bevisbart att Torsten aldrig någonsin har efterfrågat 

äktenskapsförmedling ifrån någon kyrka eller ifrån någon 
individ. Torsten har alltid dementerat kyrkornas falska 

anklagelser mot Torsten, genom Torstens förklarande att 
ingen kyrka eller individ ska/kan äktenskapsmäkla eller 

äktenskapsförmedla, och bevisen därom finns inom 
APPENDIX 3.  

- Torsten har bevisbart inte efterfrågat att Samtalshuset AB 
skulle hjälpa Torsten att hitta en partner/kontakt som kan 

lösa hans ensamhetsproblematik.  
- Torsten har endast efterfrågat om Samtalshuset AB kan 

substitutionellt agera som medmänniska genom att erbjuda 
samtal (medmänniska till en människa). Torsten hade 

beskrivit en sann verklighet med en konsekvensanalys till 

remittenten Familjeläkargruppen Odenplan (FLGO). ”Jag vill gärna 

boka en tid för samtal med Dig angående min psykosociala ohälsa; med gråtande sorg, 
ofrivillig ensamhet och depression pga utstötthet/paria av 100% av kyrkorna i hela Sverige 
(https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf). Eftersom jag är avvisad av alla kyrkor, vilket medför omöjligheten 
för mig att kunna söka vänskap som kan leda till äktenskap, behöver jag därför relationellt 
substitut genom en artificiell/professionell "vän" (medmänniska) att kunna samtala med 
inom den professionella vården, istället.”  

https://www.allabolag.se/5566796123
https://www.nenzen.net/2021-10-27_Samtalshuset-legal-response_medical-opinion-2021-10-19.pdf
https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf
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- Torsten har bevisbart inte efterfrågat att Samtalshuset AB 
skulle hjälpa Torsten att hantera sitt kontaktbehov. Via två 

frågor ställda till Samtalshuset AB, enligt punkt (3) av 
APPENDIX 1, beskrivs Torstens utvärderande granskning av 

företagets insiktskapacitet gällande psykoterapins självklara 
begränsningar.  

- Torsten har bevisbart beskrivit till Samtalshuset AB Torstens 
sanna avsikt: ”medmänniska till en människa”. Torsten har 

samtidigt med exakta ord citerat sant den föregående 
terapeutens slutsats. (APPENDIX 2. 2021-04-14). ”Remissen avser 

”samtalsterapi” (medmänniska till en människa) (till skillnad mot samtliga kyrkors avvisning 
av ett monster https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf). Serafens Specialistmottagning på Kungsholmen har 
efter två år samtal tidigare avslutat ”samtalsterapin” med den logiskt korrekta slutsatsen i 
citat: ”Vi kan inte hjälpa dig, eftersom vi är varken en kyrka eller en kontaktförmedling.” 

Torsten är etiskt ansvarsfri från det faktum att denna 
informationen till Samtalshuset AB även kan anta funktionen 

som ”konceptuell priming” av Samtalshuset AB tankar och 

beslut.  
 

Angående Samtalshusets punkt (2): 
BEVISBAR ABSOLUT LÖGN! 

- Det svenska vårdföretaget Samtalshuset AB avsiktligt 
ljuger, genom det svenska vårdföretagets absolut falska 

påhitt; att Torsten skulle ha specifikt uttryckt behov/krav att 
Behandlaren hos Samtalshuset AB skulle hjälpa patienten att 

hantera sitt förhållande till olika trosfrågor. Det ljugande 
svenska vårdföretaget saknar naturligtvis någon som helst 

faktisk grund för vårdföretagets avsiktliga svenska lögner.  
 

Angående Samtalshusets punkt (3): 
BEVISBAR LÖGN! 

- Det svenska vårdföretaget Samtalshuset AB avsiktligt 

ljuger, genom det svenska vårdföretagets falska påståenden: 
”[A] Att Behandlaren hos Samtalshuset skulle vara kvinna, icke-svensk och [B] med 

förmåga att hantera frågorna 1 och 2 ovan”. Det svenska vårdföretagets 
avsiktliga lögn [B] ovan är BEVISBAR ABSOLUT LÖGN.  

- Det svenska vårdföretaget Samtalshuset AB avsiktligt ljuger 
[A], i det svenska vårdföretagets falska påståendet att 

Torsten skulle ha specifikt uttryckt fler än ett enstaka krav. 
Det enda kravet (”ska”) som Torsten har kommunicerat till 

vårdföretaget är, att det första samtalet med en terapeut ska 
ske fysiskt ansikte-till-ansikte i företagets lokaler. Torsten 

har därmed diskrediterat att det första samtalet kan ske via 
digital applikation.  

- Med hänvisning till APPENDIX 1 punkterna (5) och (7) 
framgår som bevis, att Torsten har framfört tre preferenser 

(”Jag föredrar …”), och att Torsten har kommunicerat endast ett 

krav (att första mötet med en terapeut ska ske i fysisk lokal 
– ej digitalt första möte). Torsten beskrev 2021-04-15 till 

https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf
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företaget Samtalshuset AB två av tre preferenser (”Jag föredrar 

…”) angående en av Samtalshuset utsedd terapeut: [1] att 

terapeuten är kvinna, och [2] att terapeuten har exponerats 
med utrikes perspektiv.  

- Torstens enda krav:  
1.  fysiskt ansikte-till-ansikte första möte med terapeut i företagets 

lokaler  

- Torstens tre preferenser:  
2.  företagets lokalitet vid Odenplan  

3.  kvinnlig terapeut  

4.  terapeut exponerats med utrikes perspektiv, eller utrikes född, 

eller utländsk medborgare  

 

Samtalshuset AB (https://www.allabolag.se/5566796123) VD Jane Klingner, skrev:  
https://www.nenzen.net/2021-10-27_Samtalshuset-legal-response_medical-opinion-2021-10-19.pdf  

” Samtalshusets förslag på terapeut avvisades med 

hänvisning till de ovan angivna kraven på behandlarens 

profil och de frågeställningar som angivits. Samtalshuset 

kunde därmed inte möta patientens krav. Någon dialog 

kring våra behandlares etnicitet, trosuppfattning m.m., 

utöver den yrkeskompetens som hen innehar, avvisades 

bestämt. ”  

 

Torsten Nenzén kommenterar:  
BEVISBAR ABSOLUT LÖGN! 

- I vårdföretagets tvetydiga påstående ”Samtalshusets 
förslag på terapeut avvisades …” framgår inte om 

vårdföretaget Samtalshuset AB genom sitt yttrande till PaN 
Region Stockholm 2021-10-19 ovan, erkänner som lögn den 

bevisbara lögnen som Samtalshuset AB hade journalfört i sitt 
remissvar till remittenten FLGO 2021-04-23, nämligen 

följande lögn ”Sammanfattning: Patienten har blivit erbjuden 
flera olika terapeuter hos oss, men patienten har uttryckt att 

ingen av dessa passade honom. Kontakten avslutades 
därmed.” (https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-Response-

Samtalshuset_2021-05-27.pdf) I vårdföretagets tvetydiga yttrande till 

Region Stockholm 2021-10-19 undvek det ljugande svenska 
vårdföretaget att explicit förtydliga att det är Samtalshuset 

AB som har avvisat Torsten.  
- I vårdföretagets fortsatt tvetydiga påstående ”… avvisades 

med hänvisning till de ovan angivna kraven på behandlarens 
profil …”, fortskrider det ljugande svenska vårdföretaget med 

sina motbevisade svenska lögner. I det svenska 
vårdföretagets snarlika patologiskt ljugande yttring, klargör 

Samtalshuset AB sitt falska påstående ”Samtalshuset kunde 
därmed inte möta patientens krav.”; ett falskt påstående som 

bevisats att vara lögn.  
- I APPENDIX 1, punkterna (6) och (7), framgår med 

enkelhet, att: företaget Samtalshuset AB avtalsmässigt 
framförde erbjudande [anbud] till Torsten med val om tre 

https://www.allabolag.se/5566796123
https://www.nenzen.net/2021-10-27_Samtalshuset-legal-response_medical-opinion-2021-10-19.pdf
https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-Response-Samtalshuset_2021-05-27.pdf
https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-Response-Samtalshuset_2021-05-27.pdf
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terapeuter: "Vill du att jag tittar på tider hos Patrik eller 
Helena eller Gunilla? [personerna X, eller Y eller Z]?" 

Patienten [konsumenten] Torsten svarade jakande till 
företagets avtalsmässiga erbjudande [anbud]: "Vänligen titta 

på tider hos Gunilla. [personen Z]." Företaget återkallade 
därpå sitt avtalsmässiga erbjudande (avtalsbrott?) om de tre 

namngiva terapeuterna genom att bolaget istället absolut och 
kategoriskt avböjde att erbjuda någon som helst vårdare till 

den remitterade patienten Torsten.  
- Eftersom i princip samtliga yttranden från detta svenska 

vårdföretaget Samtalshuset AB har motbevisats som lögner, 
med evidens från fullständiga kommunikationen mellan 

företaget och patienten [APPENDIX 2], kvarstår inversionen 
av det svenska vårdföretagets yttrande angående svenskhet 

kontra kristendom som det egentliga skälet till vårdföretagets 

diskriminerande avvisning mot icke-svenska patienten 
Torsten, där det svenska vårdföretaget yttrade ”Någon dialog 

kring våra behandlares etnicitet, trosuppfattning m.m. […] 
avvisades bestämt.”. Eftersom [1] Torsten hade 

vetenskapligt helt korrekt uttryckt 2021-04-22 att svenska 
värderingar faktiskt är extrema i jämförelse med andra 

nationer ("svenskar" är faktiskt mest avvikande i universum: 
https://www.worldvaluessurvey.org/photos/EV000190.JPG), och eftersom 

[2] Torsten därför beskrev sina preferenser av en terapeut 
som är ’mindre svensk’ / ’mer normal’ i perspektivet av 

värderingar, är det rimligt att antaga att detta svenska 
företaget Samtalshuset AB utövade svenskhetsdiskriminering 

mot den icke-svenska patienten (Torsten). Det svenska 
vårdföretagets beslut att avvisa en remitterad patient tycks 

vara föranlett enbart på grund av att patienten inte 

identifierats som "svensk" i avseende till värderingar. 
Svenskhetsföretaget misstänks därför att aktivt diskriminera 

mot "icke-svenskar". Svenskhetsföretaget Samtalshuset AB 
har valt ännu, att vägra att besvara de frågor som ställdes 

upprepande till det avvisande vårdföretaget: ”Hur har Ert företag 

kommit fram till att Ert företag inte kan erbjuda varken kompetens eller 

hjälp? Vänligen redovisa underlag för Ert företags deklaration att Ert 

företag inte kan erbjuda varken kompetens eller hjälp. I avsaknaden av 

ett redovisat medicinskt underlag angående Ert företags beslut att avvisa 

en remitterad patient på grund av att patienten inte identifieras som 

”svensk”, tillsvidare kvarstår misstanken att Ert företag aktivt 

diskriminerar mot ”icke-svenskar”.” 

 

Samtalshuset AB (https://www.allabolag.se/5566796123) VD Jane Klingner, skrev:  
https://www.nenzen.net/2021-10-27_Samtalshuset-legal-response_medical-opinion-2021-10-19.pdf  

” Med detta så saknades förutsättningar för 

Samtalshuset att erbjuda relevant vårdinsats och 

patienten informerades om att Samtalshuset inte kunde 

erbjuda lämpliga tjänster eller behandling eftersom 

patientens behov ligger utanför Samtalshusets 

https://www.worldvaluessurvey.org/photos/EV000190.JPG
https://www.allabolag.se/5566796123
https://www.nenzen.net/2021-10-27_Samtalshuset-legal-response_medical-opinion-2021-10-19.pdf
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kompetensområde. En notering därom gjordes även i 

Vårdadministrative systemet Takecare och 

Patientjournalen. Remissen avslutades därmed. ”  

 

Torsten Nenzén kommenterar:  
Den bevisbara lögnen som Samtalshuset AB journalförde i sitt 

remissvar till remittenten FLGO 2021-04-23, nämligen 
följande lögn att Torsten skulle ha avvisat samtliga terapeuter 

vid Samtalshuset AB ”Sammanfattning: Patienten har blivit 

erbjuden flera olika terapeuter hos oss, men patienten har 
uttryckt att ingen av dessa passade honom. Kontakten 

avslutades därmed.” (https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-

Response-Samtalshuset_2021-05-27.pdf) har i Samtalshusets yttrande till 

Region Stockholm 2021-10-19 omvandlats till diametralt 
motsatta budskapet i avseende till avvisningens riktning 

(Vem avvisade vem? Och varför?)”Samtalshuset inte kunde 
erbjuda lämpliga tjänster eller behandling eftersom 

patientens behov ligger utanför Samtalshusets 
kompetensområde.” Svenskhetsföretaget Samtalshuset AB 

har därmed ersatt sin ursprungliga lögn, att Torsten skulle ha 
avvisat Samtalshusets anbud om terapeut, med en annan ny 

lögn, att Samtalshuset avvisade Torsten med en ny (falsk och 
oförklarad) betingelse  -  att patientens uttrycka behov av 

samtal ligger utanför Samtalshusets kompetensområde.  

 
Samtalshuset AB (https://www.allabolag.se/5566796123) VD Jane Klingner, skrev:  
https://www.nenzen.net/2021-10-27_Samtalshuset-legal-response_medical-opinion-2021-10-19.pdf  

” Slutsats: - Samtalshuset kan naturligtvis inte ta ansvar 

för eller ha synpunkter på vad anmälaren ser som lögn. 

Samtalshuset har gjort sin bedömning av remissinnehåll 

tillsammans med den kravbild som patienten framfört 

och därefter fattat sitt beslut. Samtalshuset har inte i 

någon del farit med osanning eller dolt sitt beslut. ”  

 
Torsten Nenzén kommenterar:  

Det bevisbart ljugande vårdföretaget Samtalshuset AB vägrar 

naturligtvis att ta ansvar för de objektiva fakta i 
kommunikationsunderlagen som strider mot de påståenden 

som svenskhetsföretaget Samtalshuset har framfört i 
yttrandet till Region Stockholm. Därmed accentuerar 

Samtalshusets sitt perspektiv att objektiva fakta och evidens 
är irrelevant. Samtalshuset AB absolut ljuger: journalförda 

ursprungslögnen till patientnämndsyttrandets 
vidareutvecklingslögn. Lögn på lögn! 

 
 

Fortsatt obesvarad FRÅGA till Samtalshuset AB.  
Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan 

erbjuda varken kompetens eller hjälp?  

https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-Response-Samtalshuset_2021-05-27.pdf
https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-Response-Samtalshuset_2021-05-27.pdf
https://www.allabolag.se/5566796123
https://www.nenzen.net/2021-10-27_Samtalshuset-legal-response_medical-opinion-2021-10-19.pdf
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Vänligen redovisa medicinskt underlag för Ert företags deklaration 
att Ert företag inte kan erbjuda varken kompetens eller hjälp. I 

avsaknaden av ett redovisat medicinskt underlag angående Ert 
företags beslut att avvisa en remitterad patient (på grund av att 

patienten inte identifieras som ”svensk”), tillsvidare kvarstår 
misstanken att Ert företag aktivt diskriminerar mot ”icke-

svenskar” (Bibeltroende kristna).  
Vänligen medicinskt förklara i vilket avseende patienten Torstens 

behov av samtal ligger utanför Samtalshusets kompetensområde.  
 

 
FRÅGOR till Region Stockholm. 

Frågor till Region Stockholm angående dessa ovanstående bevisen 
att det svenska vårdföretaget Samtalshuset AB ljuger.:  

1. Är det egentliga skälet till detta svenska vårdföretagets 

avsiktliga lögn i sin journalföring, samt vårdföretagets 
ytterligare lögner i sitt yttrande till Region Stockholm, att 

maskera företagets diskriminerande avvisning mot 
värdemässigt icke-svenskar (Bibeltroende kristna)?  

2. Om skälet, till detta svenska vårdföretagets avsiktliga lögner 
i sin journalföring samt i sitt yttrande till Region Stockholm 

inte skulle vara att maskera diskriminerande avvisning mot 
värdemässigt icke-svenskar (Bibeltroende kristna), vad är då 

skälet till att det svenska vårdföretaget bevisligen och 
avsiktligt ljuger i journalföringen samt i yttrandet?  

3. Om skälen till att detta svenska vårdföretaget ljuger inte 
skulle vara avsiktliga, med andra ord om svenskarna i detta 

svenska vårdföretaget genuint skulle vara 
förståndshandikappade, ankommer den moraliska frågan om 

Region Stockholm bör med offentliga medel finansiera sådana 

förståndshandikappade svenskar och dess svenska 
vårdföretag?  

 
 

Med vänliga hälsningar, 
 

Torsten Nenzén 
 
Epost:  torsten@nenzen.net 
Mobil:  070 777 77 54 
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APPENDIX  1 
 
 

Sammanfattning av kommunikationen mellan 
svenkhetsföretaget Samtalshuset AB och icke-svenskhets 

patienten Torsten Nenzen.  
 

All kommunikation mellan det svenska vårdföretaget Samtalshuset AB och 

Torsten Nenzén skedde endast via e-postkorrespondens. Något röstsamtal 

mellan företaget och Torsten hade aldrig förekommit. 

 

(1) Patienten (Torsten) bad en primärvårdsläkare om remiss till en 

professionell vårdare angående patientens ohälsosamma psykosociala 

omständighet. Torstens brev till primärvårdsläkaren daterades 2021-03-12, 

och kan läsas i original här: https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-

Swedishness.pdf . Torsten skrev:  

 

”Jag skulle vilja boka en tid för ett samtal med dig angående min 

psykosociala ohälsa; med gråtande sorg, ofrivillig ensamhet och 

depression på grund av utanförskap/paria av 100% av kyrkorna i hela 

Sverige (https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf). Eftersom jag blir avvisad av 

alla kyrkor, vilket innebär omöjligheten för mig att söka vänskap som kan 

leda till ett äktenskapligt förhållande, behöver jag därför 

relationssubstitut genom en konstgjord/professionell "vän" 

(medmänniska) att kunna prata med i professionell vård istället. Fråga: 

Vilka samtalsstödsresurser finns inom sjukvården? Kan jag få en remiss?” 

 

(2) Primärvårdsläkaren 2021-04-10 remitterade patienten (Torsten) till 

vårdföretagets anlitade företag/psykoterapimottagning 

’Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB’. Primärvårdsläkarens 

remisstext läses i original här: https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-Response-

Samtalshuset_2021-05-27.pdf . 

 

(3) Företaget Samtalshuset AB inledde med att besvara mina två initialt 

utvärderande test-frågor angående företaget Samtalshuset AB. Torsten skrev 

2021-04-14: ”Två enkla frågor: 1. Kan psykoterapi bota mitt behov av 

äktenskaplig kärlek? 2. Kan psykoterapi bota mitt behov av medmänsklighet?” 

Samtalshuset AB svarande skrev 2021-04-15: ”1. Nej Psykoterapi kan inte bota 

ditt behov av äktenskaplig kärlek. Men det kan däremot kanske göra ditt behov 

att bära. 2. Nej Psykoterapi kan inte bota ditt behov av medmänsklighet men 

du och Terapeuten kanske kan hitta andra vägar för att tillfredsställa det 

behovet.” Genom företagets svar passerade företaget min första prövning av 

företaget. Den remitterade patienten Torsten kommenterade dock 2021-04-15 

Samtalshusets svar med denna text: ”Intressant (tragikomiskt svenskt) svar 

till fråga 2; att kanske "hitta andra vägar för att tillfredställa behovet av 

medmänsklighet.” (Läs original epost texterna här: https://www.nenzen.net/Swedishness-health-

care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf).  

 

(4) Företaget Samtalshuset AB först föreslog 2021-04-15 ett distansmöte med 

en namngiven anställd via videosamtal. Samtalshuset AB skrev: ”Jag föreslår 

att du träffar Patrik hos oss som är duktig på att resonera kring dessa frågor. 

Patrik tar emot på distans via telefon eller app Videosamtal.” Angående 

https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf
https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-Response-Samtalshuset_2021-05-27.pdf
https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-Response-Samtalshuset_2021-05-27.pdf
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
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företagets förslag till ett första möte via videosamtal svarade Torsten nekande 

2021-04-15, med följande text: ”Första mötet med en person vill jag ska ske 

ansikte-till-ansikte på distans i ett rum eller i en sal. Därefter, accepterar jag 

digitala möten i app videosamtal.” (Läs original epost texterna här: 

https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf). 

 

(5) Torsten Nenzén beskrev 2021-04-15 till företaget Samtalshuset AB två 

preferenser av en utsedd ’terapeut’: [1] att personen är kvinna, och [2] att 

personen har exponerats med utrikes perspektiv. Patienten Torsten skrev: ”Jag 

föredrar att samtala med kvinnlig terapeut. Jag föredrar också att terapeuten 

inte har Sverige som sitt ursprungsland; alternativt att terapeuten åtminstone 

har varit tillräckligt kulturellt exponerad utrikes att terapeuten kan ha utvecklat 

distans med perspektiv till svenskhet och i synnerhet till svenska värderingar.” 

 

(6) Företaget Samtalshuset AB 2021-04-22 avtalsmässigt lämnade ett nytt 

erbjudande [anbud] om tre tillgängliga vårdare att välja mellan till den 

remitterade patienten Torsten. (Läs original epost texterna här: 

https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf). I Samtalshuset AB 

nya anbud skrevs: ”Vi kan tyvärr inte tillgodose dina önskningar på en sådan 

terapeut. Men vi rekommenderar som sagt Patrik hos i första hand trots att han 

endast tar emot digitalt. I andra hand rekommenderar vi Helena hos oss som 

tar emot fysiskt på vår mottagning på söder alt Gunilla som tar emot fysiskt på 

vår mottagning på Odenplan. Alla Samtalshuset är 25min. Vill du att jag tittar 

på tider hos Patrik eller Helena eller Gunilla?”. 

 

Företaget Samtalshuset AB 2021-04-22 avtalsmässigt nya erbjudande 

[anbud]:  

 

"Vill du att jag tittar på tider hos Patrik eller Helena eller 
Gunilla? [personerna X, eller Y eller Z]?" 

 

(7) Patienten (Torsten) svarade jakande 2021-04-22 till det avtalsmässiga 

erbjudandet från Samtalshuset AB genom att specifikt begära en av företagets 

tre erbjudna vårdare [Z=”Gunilla”]. Torsten hade tidigare uttryckt fyra 

karaktäristiska preferenser för en potentiell vårdare.  

Preferenserna var:  

1.  fysiskt ansikte-till-ansikte första möte i företagets lokaler  

2.  lokalitet Odenplan  

3.  kvinna  

4.  exponerats med utrikes perspektiv, eller utrikes född, eller utländsk 

medborgare  

Minst tre av Torstens fyra preferenser uppfylldes hos en av företagets tre 

tillgängliga vårdare som Samtalshuset AB avtalsmässigt hade erbjudit, och 

därför svarade Torsten jakande på företagets anbud till vårdaren ”Gunilla” [Z]. 

Kunden Torsten skrev: ”Trist, med Ert företags brist på utrikes födda personer 

eller utländska medborgare, samt att Ert företag Psykoterapimottagningen 

Samtalshuset AB inte anställer invandrade människor i extrema Sverige. Ert 

företags trista brist på normala människor ("svenskar" är faktiskt mest 

avvikande i universum: https://www.worldvaluessurvey.org/photos/EV000190.JPG) är klanderligt, 

samt medmänskligt och intellektuellt begränsande. Med mina övriga tre 

kriterier (kvinna, fysiskt ansikte-till-ansikte första möte, samt Odenplan) 

angående 'terapeut', utesluts Patrik och Helena. Vänligen titta på tider hos 

Gunilla.” (Läs original epost texterna här: https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-

discrimination-against-Non-Swedishness.pdf).  

 

https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
https://www.worldvaluessurvey.org/photos/EV000190.JPG
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
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Patienten [konsumenten] Torsten svarade jakande till företaget Samtalshuset 

AB avtalsmässigt nya erbjudande [anbud]:  

 

"Vänligen titta på tider hos Gunilla. [personen Z]." 
 

(8) Företaget Samtalshuset AB 2021-04-23 drog tillbaka sitt avtalsmässiga 

erbjudande (avtalsbrott?) om de tre namngivna vårdarna genom att bolaget 

istället absolut och kategoriskt avböjde att erbjuda någon som helst vårdare till 

den remitterade patienten Torsten. (Läs original epost texterna här: 

https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf). Samtalshuset AB 

skrev: 

 

”Vi har kommit fram till att vi tyvärr inte kan erbjuda den kompetensen 

eller hjälpen som du efterfrågar. Vi returnerar därför din remiss tillbaka 

till din vårdgivare.” 

 

(9) Patienten (Torsten) upprepande efterfrågade nio gånger mellan 2021-04-

23 till 2021-05-03, till bolaget Samtalshuset AB om anledningen till att 

företaget hade återkallat sitt avtalsmässiga erbjudande om tre specifika 

vårdare, för att istället absolut och kategoriskt avvisa någon som helst vårdare 

till patienten Torsten.  

 

Eftersom [1] Torsten hade vetenskapligt helt korrekt uttryckt 2021-04-22 att 

svenska värderingar faktiskt är extrema i jämförelse med andra nationer 

("svenskar" är faktiskt mest avvikande i universum: 

https://www.worldvaluessurvey.org/photos/EV000190.JPG), och eftersom [2] 

Torsten därför föredrog sina preferenser av vårdare som är ’mindre svensk’ / 

’mer normal’ i perspektivet av värderingar, är det rimligt att antaga att detta 

svenska företaget Samtalshuset AB utövade svenskhetsdiskriminering mot den 

icke-svenska patienten (Torsten). Det svenska vårdföretagets beslut att avvisa 

en remitterad patient tycks vara föranlett enbart på grund av att patienten inte 

identifierats som "svensk" i avseende till värderingar. Svenskhetsföretaget 

misstänks därför att aktivt diskriminera mot "icke-svenskar". (Läs original epost 

texterna här: https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf). 

Torsten upprepande skrev: 

 

”Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan erbjuda 

varken kompetens eller hjälp? Vänligen redovisa underlag för Ert företags 

deklaration att Ert företag inte kan erbjuda varken kompetens eller hjälp. 

I avsaknaden av ett redovisat medicinskt underlag angående Ert företags 

beslut att avvisa en remitterad patient på grund av att patienten inte 

identifieras som ”svensk”, tillsvidare kvarstår misstanken att Ert företag 

aktivt diskriminerar mot ”icke-svenskar”.” 

 

(10) Företaget Samtalshuset AB vägrade att svara på några frågor angående 

deras företagsbeslut att avböja att erbjuda någon som helst vårdare till den 

remitterade patienten Torsten (Läs original epost texterna här: 

https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf), och företaget 

vägrade att tillhandahålla någon medicinskt underbyggd journal för deras 

företags absoluta avslag att erbjuda någon som helst vårdare till den 

remitterade patienten Torsten.  

 

(11) Svenskhetsföretaget Samtalshuset AB absolut vägrade att besvara 

frågor kring detta svenska vårdföretagets nekande till att medicinskt motivera 

svenskhetsdiskrimineringen av en remitterad patient som inte identifierar med 

svenskhetsvärderingar. Till sist 2021-11-03 tillhandahöll dock 

https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
https://www.worldvaluessurvey.org/photos/EV000190.JPG
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
https://www.nenzen.net/Swedishness-health-care-discrimination-against-Non-Swedishness.pdf
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primärvårdsremittenten FLGO till patienten Torsten en utskriven kopia av 

remittentens remiss och Samtalshuset AB remissvar. Remissen och remissvaret 

läses här: https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-Response-Samtalshuset_2021-05-27.pdf .  

 

 

 
 

 

  

https://www.nenzen.net/2021-04-10_Referral-FLGO__Referral-Response-Samtalshuset_2021-05-27.pdf
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APPENDIX  2 
 
 

Den fullständiga och exakta kommunikationen 
mellan svenkhetsföretaget Samtalshuset AB och 
icke-svenskhets patienten Torsten Nenzen. 
(font, font size, colour, highlight, underlining kan avvika från originaltext)  

 

 
Date:  Fri, 12 Mar 2021 21:48:08 +0100 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  [edited]@flgo.se 
Subject:  remiss för professionellt samtalsstöd 

 
Dr. [edited],  

 
Hej.  

 
Jag vill gärna boka en tid för samtal med Dig angående min 

psykosociala ohälsa; med gråtande sorg, ofrivillig ensamhet och 
depression pga utstötthet/paria av 100% av kyrkorna i hela 

Sverige (https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf). Eftersom jag är 
avvisad av alla kyrkor, vilket medför omöjligheten för mig att 

kunna söka vänskap som kan leda till äktenskap, behöver jag 
därför relationellt substitut genom en artificiell/professionell "vän" 

(medmänniska) att kunna samtala med inom den professionella 
vården, istället.  

 

Fråga: Vilka samtalsstödjande resurser finns inom vårdsektorn? 
Kan jag få remiss?  

 
Med vänlig hälsning,  

 
Torsten Nenzen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Date:  Wed, 14 Apr 2021 14:14:12 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  info@samtalshuset.se 

https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf
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Subject:  Remiss till Samtalshuset City 

 
Samtalshuset City 

Hagagagränd 1 
 

Hej, 
 

Jag är listad till läkare vid Familjeläkargruppen Odenplan, och 
läkaren bör redan ha skickat en remiss till Samtalshuset. 

 
Fråga: Har Samtalshuset mottagit remissen? 

 
Remissen avser ”samtalsterapi” (medmänniska till en människa) 

(till skillnad mot samtliga kyrkors avvisning av ett monster 
https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf).  

 

Serafens Specialistmottagning på Kungsholmen har efter två år 
samtal tidigare avslutat ”samtalsterapin” med den logiskt 

korrekta slutsatsen i citat: ”Vi kan inte hjälpa dig, eftersom vi är 
varken en kyrka eller en kontaktförmedling.”  

 
Med vänlig hälsning, 

 
Torsten Nenzén 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Date:  Wed, 14 Apr 2021 22:03:53 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  info@samtalshuset.se 
Subject:  Referensnummer [edited] 

 

Samtalshuset City 
Hagagagränd 1 

 
Hej igen, 

 
Idag 2021-04-14 ankom ett kuvert per post med informationsblad 

angående Psykoterapimottagningen Samtalshuset AB. 

 

https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf
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Informationsbladet med referensnummer [edited] besvarar därför 
frågan om Samtalshuset har mottagit remissen från 

Familjeläkargruppen Odenplan.  
 

Två enkla frågor:  
1. Kan psykoterapi bota mitt behov av äktenskaplig kärlek? 

2. Kan psykoterapi bota mitt behov av medmänsklighet? 
 

Med vänlig hälsning, 
 

Torsten Nenzén 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Date:  Thu, 15 Apr 2021 09:24:44 +0200 
From:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
To:  torsten@nenzen.net 
Subject:  VB: Referensnummer [edited] 

 
Hej, 

 
1. Nej Psykoterapi kan inte bota ditt behov av äktenskaplig 

kärlek. Men det kan däremot kanske göra ditt behov att bära 
 

2. Nej Psykoterapi kan inte bota ditt behov av 

medmänsklighet men du och Terapeuten kanske kan hitta andra 
vägar för att tillfredsställa det behovet. 

 
Jag föreslår att du träffar Patrik hos oss som är duktig på att 

resonera kring dessa frågor. Patrik tar emot på distans via telefon 
eller app Videosamtal. 

 
Vänliga hälsningar 

 
Gunilla (Kundtjänsten) 
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Date:  Thu, 15 Apr 2021 11:58:54 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Re: VB: Referensnummer [edited] 

 

Hej, 
 

Första mötet med en person vill jag ska ske ansikte-till-ansikte på 
distans i ett rum eller i en sal. Därefter, accepterar jag digitala 

möten i app videosamtal. Jag föredrar att samtala med kvinnlig 
terapeut. Jag föredrar också att terapeuten inte har Sverige som 

sitt ursprungsland; alternativt att terapeuten åtminstone har varit 
tillräckligt kulturellt exponerad utrikes att terapeuten kan ha 

utvecklat distans med perspektiv till svenskhet och i synnerhet till 

svenska värderingar. 
 

Intressant (tragikomiskt svenskt) svar till fråga 2; att kanske 
"hitta andra vägar för att tillfredställa behovet" av 

medmänsklighet. 
 

Vänliga hälsningar, 
 

Torsten 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Date:  Mon, 19 Apr 2021 00:33:45 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Fwd: VB: Referensnummer [edited] 

 
Hej, 

 
Jag inväntar Ert svar till min kommentar daterad 2021-04-15.  

 
Vänliga hälsningar, 

 

Torsten 
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Date:  Tue, 20 Apr 2021 08:14:47 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Fwd: Fwd: VB: Referensnummer [edited] 

 
Hej, 

 
Jag inväntar Ert svar till min kommentar daterad 2021-04-15.  

 

Vänliga hälsningar, 
 

Torsten 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Date:  Tue, 20 Apr 2021 08:22:46 +0200 
From:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
To:  torsten@nenzen.net 
Subject:  SV: Fwd: VB: Referensnummer [edited] 

 
Hej, 

 
Vi har fått ditt mail återkommer inom kort. 

 
Mvh Gunilla 
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Date:  Thu, 22 Apr 2021 07:28:47 +0200 
From:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
To:  torsten@nenzen.net 
Subject:  VB: VB: VB: Referensnummer [edited] 

 
Hej Torsten, 

 
Vi kan tyvärr inte tillgodose dina önskningar på en sådan terapeut. 

Men vi rekommenderar som sagt Patrik hos i första hand trots att 
han endast tar emot digitalt. I andra hand rekommenderar vi 

Helena hos oss som tar emot fysiskt på vår mottagning på söder 
alt Gunilla som tar emot fysiskt på vår mottagning på Odenplan. 

Alla Samtalshuset är 25min. Vill du att jag tittar på tider hos 

Patrik eller Helena eller Gunilla? 

 

Mvh 
 

Gunilla 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Date:  Thu, 22 Apr 2021 13:19:35 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Re: VB: VB: VB: Referensnummer [edited] 

 
Hej Gunilla, 

 
Trist, med Ert företags brist på utrikes födda personer eller 

utländska medborgare, samt att Ert företag 
Psykoterapimottagningen Samtalshuset AB inte anställer 

invandrade människor i extrema Sverige. Ert företags trista brist 
på normala människor ("svenskar" är faktiskt mest avvikande i 

universum: https://www.worldvaluessurvey.org/photos/EV000190.JPG) är 
klanderligt, samt medmänskligt och intellektuellt begränsande.  

 
Med mina övriga tre kriterier (kvinna, fysiskt ansikte-till-ansikte 

första möte, samt Odenplan) angående 'terapeut', utesluts Patrik 
och Helena.  

 

Vänligen titta på tider hos Gunilla. 
 

https://www.worldvaluessurvey.org/photos/EV000190.JPG
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Mvh 
 

Torsten 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Date:  Fri, 23 Apr 2021 15:41:24 +0200 
From:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
To:  torsten@nenzen.net 
Subject:  VB: VB: VB: VB: VB: Referensnummer [edited] 

 
Hej, 

 

Vi har kommit fram till att vi tyvärr inte kan 
erbjuda den kompetensen eller hjälpen 

som du efterfrågar. Vi returnerar därför din remiss tillbaka till din 
vårdgivare. 

 
Vänliga hälsningar 

 
Gunilla 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Date:  Fri, 23 Apr 2021 16:04:32 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Fwd: VB: VB: VB: VB: VB: Referensnummer [edited] 

 

Psykoterapimottagningen Samtalshuset AB 
 

Hej svenskar, 

 
Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan 

erbjuda varken kompetens eller hjälp? 
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Vänligen redovisa Ert företags underlag för Ert företags 

deklaration att Ert företag inte kan erbjuda varken kompetens 
eller hjälp. 

 
Mvh 

 
Torsten 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Date:  Fri, 23 Apr 2021 16:11:25 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  [edited]@flgo.se>, info@flgo.se 
Subject:  Angående remissen till Psykoterapimottagningen Samtalshuset AB 
 
Namn: Torsten Nenzén  
Personnummer: 19660926-8633  

 
Date:  Fri, 23 Apr 2021 16:04:32 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Fwd: VB: VB: VB: VB: VB: Referensnummer [edited] 
[…]  
 
Date:  Fri, 23 Apr 2021 15:41:24 +0200 
From:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 

To:  torsten@nenzen.net 
Subject:  VB: VB: VB: VB: VB: Referensnummer [edited] 
[…]  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Date:  Mon, 26 Apr 2021 22:42:49 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Fwd: Fwd: VB: VB: VB: VB: VB: Referensnummer [edited] 

 
Psykoterapimottagningen Samtalshuset AB 

 
Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan 

erbjuda varken kompetens eller hjälp? 
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Vänligen redovisa Ert företags underlag för Ert företags 
deklaration att Ert företag inte kan erbjuda varken kompetens 

eller hjälp. 
 

Vänligen, 
 

Torsten 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Date:  Tue, 27 Apr 2021 21:45:39 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Fwd: Fwd: Fwd: VB: VB: VB: VB: VB: Referensnummer [edited] 

 
Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB (556679-

6123). 
 

Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan 

erbjuda varken kompetens eller hjälp? 

 

Vänligen redovisa Ert företags underlag för Ert företags 
deklaration att Ert företag inte kan erbjuda varken kompetens 

eller hjälp. 

 
Vänligen, 

 
Torsten 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Date:  Wed, 28 Apr 2021 15:59:35 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 

To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Referensnummer [edited] 
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Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB 
(556679-6123). 

 
Verkställande direktör och styrelseordförande: Jane Elisabeth-

Klingner. 
 

Till: Styrelseledmöterna Elisabeth-Klingner 
 

Hej, 
 

Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan 

erbjuda varken kompetens eller hjälp? 

 

Vänligen redovisa underlag för Ert företags deklaration att Ert 

företag inte kan erbjuda varken kompetens eller hjälp. I 
avsaknaden av ett redovisat medicinskt underlag angående Ert 

företags beslut att avvisa en remitterad patient på grund av att 
patienten inte identifieras som ”svensk”, tillsvidare kvarstår 

misstanken att Ert företag aktivt diskriminerar mot ”icke-
svenskar”.  

 
Vänligen, 

 
Torsten Nenzén 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Date:  Thu, 29 Apr 2021 15:59:28 +0200 
From:  Torsten Nenzén <torsten@nenzen.net> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Fwd: Referensnummer [edited] 

 

Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB 
(556679-6123). 

 
Verkställande direktör och styrelseordförande: Jane Elisabeth-

Klingner. 
 

Till: Styrelseledmöterna Elisabeth-Klingner 

 
Hej, 



22 

 

22 

 

 
Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan 

erbjuda varken kompetens eller hjälp? 

 
Vänligen redovisa underlag för Ert företags deklaration att Ert 

företag inte kan erbjuda varken kompetens eller hjälp. I 
avsaknaden av ett redovisat medicinskt underlag angående Ert 

företags beslut att avvisa en remitterad patient på grund av att 
patienten inte identifieras som ”svensk”, tillsvidare kvarstår 

misstanken att Ert företag aktivt diskriminerar mot ”icke-
svenskar”.  

 
Vänligen, 

 

Torsten Nenzén 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Date:  Fri, 30 Apr 2021 13:02:37 +0200 
From:  Sweden is satanic. <info@Sweden-is-satanic.com> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Referensnummer [edited] 

 

Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB 

(556679-6123). 
 

Verkställande direktör och styrelseordförande: Jane Elisabeth-
Klingner. 

 
Till: Styrelseledmöterna Elisabeth-Klingner 

 
Hej, 

 
Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan 

erbjuda varken kompetens eller hjälp? 

 
Vänligen redovisa underlag för Ert företags deklaration att Ert 

företag inte kan erbjuda varken kompetens eller hjälp. I 

avsaknaden av ett redovisat medicinskt underlag angående Ert 
företags beslut att avvisa en remitterad patient på grund av att 

patienten inte identifieras som ”svensk”, tillsvidare kvarstår 
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misstanken att Ert företag aktivt diskriminerar mot ”icke-
svenskar”.  

 
Vänligen, 

 
Torsten Nenzén 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Date:  Sat, 1 May 2021 10:05:05 +0200 
From:  Karolinska Institutet <Karolinska.Institutet@Karolinska.de> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Referensnummer [edited] 

 

Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB 
(556679-6123). 

 
Verkställande direktör och styrelseordförande: Jane Elisabeth-

Klingner. 
 

Till: Styrelseledmöterna Elisabeth-Klingner 
 

Hej, 
 

Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan 

erbjuda varken kompetens eller hjälp? 

 
Vänligen redovisa underlag för Ert företags deklaration att Ert 

företag inte kan erbjuda varken kompetens eller hjälp. I 
avsaknaden av ett redovisat medicinskt underlag angående Ert 

företags beslut att avvisa en remitterad patient på grund av att 
patienten inte identifieras som ”svensk”, tillsvidare kvarstår 

misstanken att Ert företag aktivt diskriminerar mot ”icke-
svenskar”.  

 
Vänligen, 

 
Torsten Nenzén 
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Date:  Sun, 2 May 2021 11:24:21 +0200 
From:  Sweden is evil <sweden-is-evil@sweden-is-evil.de> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Referensnummer [edited] 

 

Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB 
(556679-6123). 

 
Verkställande direktör och styrelseordförande: Jane Elisabeth-

Klingner. 

 
Till: Styrelseledmöterna Elisabeth-Klingner 

 
Hej, 

 
Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan 

erbjuda varken kompetens eller hjälp? 

 
Vänligen redovisa underlag för Ert företags deklaration att Ert 

företag inte kan erbjuda varken kompetens eller hjälp. I 
avsaknaden av ett redovisat medicinskt underlag angående Ert 

företags beslut att avvisa en remitterad patient på grund av att 
patienten inte identifieras som ”svensk”, tillsvidare kvarstår 

misstanken att Ert företag aktivt diskriminerar mot ”icke-

svenskar”.  
 

Vänligen, 
 

Torsten Nenzén 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Date:  Mon, 3 May 2021 11:14:17 +0200 
From:  Yikes! <Yikes@yikes.es> 
To:  Kundtjänst <kundtjanst@samtalshuset.se> 
Subject:  Referensnummer [edited] 
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Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB 

(556679-6123). 
 

Verkställande direktör och styrelseordförande: Jane Elisabeth-
Klingner. 

 
Till: Styrelseledmöterna Elisabeth-Klingner 

 
Hej, 

 
Hur har Ert företag kommit fram till att Ert företag inte kan 

erbjuda varken kompetens eller hjälp? 

 

Vänligen redovisa underlag för Ert företags deklaration att Ert 
företag inte kan erbjuda varken kompetens eller hjälp. I 

avsaknaden av ett redovisat medicinskt underlag angående Ert 
företags beslut att avvisa en remitterad patient på grund av att 

patienten inte identifieras som ”svensk”, tillsvidare kvarstår 
misstanken att Ert företag aktivt diskriminerar mot ”icke-

svenskar”.  
 

Vänligen, 
 

Torsten Nenzén 
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APPENDIX  3 
 
 

Bevisbart är att Torsten Nenzén aldrig någonsin 
har efterfrågat äktenskapsförmedling från någon 
kyrka eller någon individ. Torsten Nenzén har alltid 
dementerat kyrkornas falska anklagelser mot 
Torsten, genom Torstens förklarande att ingen 
kyrka eller individ ska/kan äktenskapsmäkla eller 
äktenskapsförmedla.  
 

 

https://www.kyrkor.be/120410.htm 
”… som i åratal har mottagit minst en vädjan om kristen hjälp varje vecka, och som i de breven otaliga gånger har fått andra svenska pastorers anklagelser 
om sökande av äktenskapsförmedling dementerade, nu felaktigt anklagar Torsten om sökande efter äktenskapsförmedling. Aldrig någonsin har jag efterlyst 
äktenskapsförmedling. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan 
kontaktförmedla (http://www.kyrkor.be/051118.htm).”  

 

https://www.kyrkor.be/090213.htm 
” Oupphörligt har jag till Sveriges oförståndiga pastorer dementerat svenskpastorers återkommande inbillning om efterfrågad äktenskapsförmedling. Att jag 
ytterligare gånger dementerar svenskpastorers fantasier om efterfrågad äktenskapsförmedling saknar antagligen tillräcklig effekt, då många svenskpastorer 
uppenbarligen älskar sin okunskap, sina fördomar och sin obarmhärtighet mer än fakta, sanning och medmänsklighet. Men jag vet att det finns intelligenta 
människor utanför de svenska kyrkornas väggar som förstår bättre, och jag hoppas därför att åtminstone några svenskpastorer småningom, via utomkyrklig 
eller utomsvensk tillrättavisning, vill besinna sig. Aldrig någonsin har jag efterlyst äktenskapsförmedling. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller 
äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan kontaktförmedla. (Läs bland annat: 
www.kyrkor.be/051118.htm) 
 
Obestridligen, utifrån många svenska pastorers ignoranta svar till mina 364 brev, saknar Sveriges pastorer inte endast kristen barmhärtighet, men svenska 
pastorer saknar tydligen även insikt om nödvändiga realiteter för relationsbygge: mötesplatser som främjar genuin kommunikation. Kontakt med människor 
i Sverige fordrar mer jämfört med kommunikation med människor i länder med högt socialt kapital och social kompetens, eftersom svenskar internationellt 
uppfattas som socialt reserverade. Därtill kompliceras ofta förutsättningarna för genuin mänsklig kommunikation av många kyrkors teatrala kyrkokulturer 
med dess kyrkors speciella psykosociala miljöer av varierande liturgier och karismatik – uttryck som inte sällan är osunda och falska.  
 
Härutöver har ordföranden i EFS Lutherska Missionskyrka, jämte övriga svenska pastorer, ännu inte begripit det kausala sambandet att det är just på grund 

av uteslutningen från kyrkligheten i Sverige, samt Sveriges obarmhärtiga pastorers enträgna ovilja att välkomna, ovilja att hjälpa i sökandet efter kontakt, 
och ovilja att utforma och inbjuda till mötesplatser som främjar genuin kommunikation, som jag måste fortsätta att vädja till Sveriges pastorer om besinning 
till barmhärtighet. ”  

 

https://www.kyrkor.be/081216.htm  
” Denne huvudlösa pastor har svarat typiskt svenskpastoralt; med andra ord tanklöst. Nej, jag har aldrig någonsin begärt att någon pastor ska ”hitta en fru” 
åt mig. Däremot har jag åtskilliga gånger tydligt dementerat sådana svenskpastorala dumheter. Jag skulle aldrig acceptera att en person utvalde en fru åt 
mig. Ingen pastor har bibliskt mandat att utvälja äktenskapspartner mot äktenskapskandidaternas vilja. Endast jag själv respektive kvinnan själv kan göra 
ett sådant val. Däremot innefattas i kristna församlingars ansvar viljan att hjälpa sina syskon i Kristus. Kontaktförmedling på relationsbasis tillhör ett 
ansvarstagande kristet lärjungaskap.  
 
Om nödvändigheten att vilja tjäna sin nästa har förklarats i flera tidigare brev (Läs bl.a.: www.kyrkor.be/051118.htm). Många icke-svenska pastorer gör det 
kristet naturliga; de välkomnar och vill hjälpa. Många svenska pastorer gör det okristna; de vill inte hjälpa, de anklagar utan fog, de nonchalerar, de svarar 
spydigt och de svarar okunnigt. Skillnaden mellan svenska pastorer och de pastorer jag träffar i t.ex. USA, Canada och England är ofta lika tydlig som dagens 
ljus skiljer från nattens mörker. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. 
 
Den svenska pastorns påstående att ”bara du kan påverka själv” exemplifierar det okristna svenskpastorala ofoget. Den svenskpastorala inställning till 
människor implicerar exempelvis att ett svältande syskon som vädjar till en förmögen kyrka efter en matbit för att stilla kroppslig hunger analogt avvisas från 
möjligheten till praktisk hjälp, genom kyrkans missuppfattning om ansvarsfrihet från medmänsklig förpliktelse (Matt.25:41-42). Andlig gudstjänst utgör mer 
än predikantmonologers söndagsmaskerader. Den andliga gudstjänsten involverar hela livets välbehag inför Gud. När därför exempelvis en svältande människa 
efterfrågar en bit mat för att stilla sin hungrande kropp är det både ologiskt och obarmhärtigt att inte ge människan det hon så naturligt behöver – nämligen 
mat.  
 
• Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger 

dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?  
(Jakobsbrevet 2: 13-17) 

 
När jag till ”kristna” kyrkor efterfrågar möjligheten att få kommunicera och bygga relation med kyrkliga singlar som söker sin blivande make, är dessa 

svenskpastorala attityder, som speglas i likartade uttryck som ”bara du kan påverka själv”, vittnesbörd åtminstone om svenskpastoral huvudlöshet. ” 

 

https://www.kyrkor.be/071102.htm  
” Enligt pingstpastorn ingår tydligen inte barmhärtighet och godhet i de kristnas uppdrag. Pingstpastorn kan uppfattas att inbilla sig att jag efterfrågar en 
kyrkas uppsökande av en partner för att ”para ihop”. Nej, jag har åtskilliga gånger tidigare dementerat svenska pastorers idéer om äktenskapsförmedling. 
Frågorna varför, när och hur kyrkan bör bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap har utretts i tidigare brev, bland annat för 
två år sedan (www.kyrkor.be/051118.htm). ”  

 

https://www.kyrkor.be/070817.htm  
” Jag hjälper människor utanför kyrkans väggar till en frälsande tro på Jesus Kristus. Det vill jag fortsätta med. Teologiska högskolor i Sverige vill däremot 
förhindra framtida förkunnelse av ett sant evangelium och stävja evangelisation (läs: www.nenzen.net/HomO_THS_050302.pdf). Den återkommande falska 
anklagelsen att jag skulle söka äktenskapsförmedling har dementerats åtskilliga gånger tidigare (läs bl a: www.kyrkor.be/051118.htm). ” 

https://www.kyrkor.be/120410.htm
http://www.kyrkor.be/051118.htm)
https://www.kyrkor.be/090213.htm
file:///C:/Users/Torst/Desktop/TN%20DESK%20ASUS%20ZENBOOK%20UX461UN%20FILES/TN%20Kyrkligt/www.kyrkor.be/051118.htm
https://www.kyrkor.be/081216.htm
http://www.kyrkor.be/051118.htm
https://www.kyrkor.be/071102.htm
http://www.kyrkor.be/051118.htm
https://www.kyrkor.be/070817.htm
http://www.nenzen.net/HomO_THS_050302.pdf
http://www.kyrkor.be/051118.htm
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https://www.kyrkor.be/070731.htm  
” Svenska kyrkan i Huddinge svarade korrekt med att välkomna Huddingebor till medlemmar, och övriga till att besöka deras gudstjänster. Däremot förvillar 
kyrkoherden i Huddinge vid bästa tolkning de snarlika begreppen äktenskapsförmedling respektive kontaktförmedling, och vid sämre verklighet missförstår 
kyrkoherden Kristendom. ”[...] Då det gäller din andra fråga ser jag ingen möjlighet att hjälpa dig. Äktenskaplig gemenskap förmedlas inte av församlingar. 
Det är dock så att många människor finner en livskamrat i den kristna gemenskapen. Vänligen, Lars Jonsson, kyrkoherde i Huddinge församling”. En 
Bibeltroende kristen kan inte kompromissa i avseende till Bibelns krav om nödvändigheten att i Jesu efterföljelse vilja hjälpa sin nästa. Jag skulle aldrig 
acceptera att en person utvalde en fru åt mig. Ingen pastor har bibliskt mandat att utvälja äktenskapspartner mot äktenskapskandidaternas vilja. Endast jag 
själv respektive kvinnan själv kan göra ett sådant val. Däremot innefattar församlingarnas ansvar viljan att hjälpa sina syskon i Kristus. Kontaktförmedling på 
relationsbasis tillhör ett ansvarstagande kristet lärjungaskap. Ännu en gång hänvisar jag till tidigare brev, bland annat www.kyrkor.be/051118.htm. Att kunna 
hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. 
 
Hör och häpna, även från det heretiska samfundet Svenska Kyrkans homosexualitetsvälsignande kyrkokansli kom ett svar. Trots samfundet Svenska Kyrkans 
graverande missförstånd om både Kristendom och min vädjan, visar dess kyrkokansli trots allt (efter 203 vädjanden!!) en professionell stil i sitt svar. 
Välsignande av homosexuella äktenskap är inspirerat av Satan. Svenska Kyrkans kyrkokansli har inte endast lyckats med att förvränga och avvisa Guds Ord, 
men också konststycket att misstolka min vädjan om hjälp. Som jag åtskilliga gånger har dementerat tidigare; jag söker inte äktenskapsförmedling.  
 
”Hej Torsten! Tack för ditt e-brev.  
Du vädjar om två saker. Din första vädjan handlar om tillhörighet i en kristen kyrka. Du är välkommen att tillhöra Svenska kyrkan och delta din församlings 
gemenskap. Ta kontakt med din lokala församling och hör hur de kan tillfredsställa dina behöv om kristen gemenskap. Församlingarna har olika utbud, men 
alla har någon form av aktiviteter som kan skapa gemenskap. Du kan också tala med prästerna i församlingen för vägledning. Kontaktuppgifter till församlingen 
hittar du på vår webbplats, www.svenskakyrkan.se under "Sök församling" uppe i högra hörnet. 
Din andra vädjan, om äktenskapsförmedling, ligger utanför Svenska kyrkans pastorala ramar. Vi bedriver ingen medveten äktenskapsförmedling, varken 
kristen eller någon annan. Det är dock säkert inte ovanligt att det uppstår personliga relationer mellan människor som söker samma aktiviteter. Återigen kan 
jag hänvisa dig till prästen i din församling om du vill diskutera detta utförligare. 
Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen. 
Med vänlig hälsning, 
Sigurdur Hafthorsson 
SVENSKA KYRKANS INFORMATIONSSERVICE 
TELEFON: 018-16 96 00 

FAX: 018-16 97 07 
SVENSKA KYRKAN 
POSTADRESS: 751 70 Uppsala  
BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 
TELEFON: 018-16 95 00 www.svenskakyrkan.se ” 

 

https://www.kyrkor.be/060922.htm  
” Svenska Baptistsamfundet svarade: 
 

”Hej Torsten! 
 
Det är knappt jag vågar svara på ditt mejl, men jag måste ändå göra ett försök! 
 
För det första förstår jag att många pastorer låter bli att svara på ditt brev, eftersom det aldrig är trevligt att utgå ifrån en lång rad anklagelser 
om heresi och villoläror i ett samtal. Pastorer och präster är inte mer perfekta än du och jag - de skiljer sig och begår olika misstag, men de 
kan precis som alla andra bli förlåtna i kraft av Jesu nåd. Samma sak gäller för församlingar. Det är aldrig roligt att möta människor som 
ständigt kommer med anklagelser, piskor och kanske till och med hot - det triggar naturliga försvarsmekanismer och gör att 
församlingsmedlemmarna en efter en drar sig undan och kanske till och med blir rädda. 
 
Jag vet inte var jag ska kunna skaka fram en församling till dig som lever upp till alla dina krav! I baptistkretsar finns homosexuella pastorer 
och feministteologer, det finns skilda pastorer, och många arbetar för jämställdhet mellan könen. Kyrkan är inte så mycket mer perfekt än 
övriga världen i de flesta avseenden, men det är inte heller det som var tanken. (Tänk bara på den första kyrkan. Gud byggde sin församling 
på ofullständiga människor, som t.ex. hade förföljt honom och förnekat honom.)  
 
Sedan till din andra önskan, att hitta en livspartner. Du kommer inte att gilla det här svaret, men... Det där med att hitta en kvinna måste du 
ta tag i själv! Det finns ingen pastor som kommer att vilja agera äktenskapsförmedling (däremot finns en rad olika företag som specialiserat 
sig på sådant). Du måste kombinera dina böner med egen aktivitet, d.v.s. ge dig ut och träffa kvinnor - gå en kurs, gå med i en kör... och vara 
beredd på att bli avvisad, för sådana är spelets regler. Jag förstår om du är frustrerad efter att ha väntat så länge, men det finns inget annat 

sätt. 
 
Jag vill ändå önska dig Guds välsignelse och hoppas att det här svaret inte gör saker värre för dig! Vi har inte resurser att gå in på längre 
diskussioner än så här, men jag ville som sagt att du åtminstone skulle få ett svar.” 

 
Torsten tillbakavisar Svenska Baptistsamfundet: 
 

För det första; inte något av mina vädjandebrev om hjälp till kyrkor i Sverige de första två åren efter uteslutningen från Pingströrelsens 
sekteristiska kyrka i Stockholm innehöll antydan till kritik mot svenska pastorer i allmänhet. Kritiken mot svenska pastorer växte däremot i takt 
med svenska pastorers oförskämda kommentarer och falska anklagelser, samt efter Pingst FFS orättfärdiga dom mot min person. Medan 
svenska pastorer kontinuerligt anklagar mig utan fog, anklagar jag svenska pastorer med öppet redovisade underlag.  
 
Det är sant att heresi förekommer brett i svensk kyrklighet. Det är också sant, som Svenska Baptistsamfundet beskriver, att svenska pastorer 
generellt inte är föredömen för kristna. Pastorer bör utgöra föredömen värda att imitera, men syndiga pastorer är ej efterföljansvärda och skall 
därför varken vara föredömen eller pastorer. Svenska kyrkoherdars förkunnelser om etik och samma församlingsledares livsstil, attityder och 
gärningar gör många svenska pastorer i bästa fall till hycklare och i sämre fall till heretiker.  
 
Homosexuell utlevelse är en allvarlig synd mot Gud. Identitet med homosexuell livsstil är oförenligt med Kristi efterföljelse, eftersom en lärjunge 
till Jesus Kristus inte samtidigt kan välja lärjungaskap till Antikrist. Medvetna människor kan välja antingen att vilja lyda Gud eller att inte vilja 
lyda Gud. Svenska Baptistsamfundets homosexuella pastorer är därför inte kristna. Homosexuella pastorer är inte herdar i Guds församling, 
och människor som samlas för att lyssna till homosexuella pastorer syndar mot Gud (2 Joh 1:11). Eftersom Svenska Baptistsamfundet 
välkomnar homosexuella pastorer är Svenska Baptistsamfundet medskyldig till sodomi. Svenska Baptistsamfundet avvisar de av kyrkor 
oskyldigt dömda, men tar emot heretiker och onda pastorer. (www.helig.com/JAS_Opinion_031219_homosexualitet.pdf) 
 
Den kristna Bibeln är felfri och tillförlitlig som Guds uppenbarelse till mänskligheten. Den kristna Bibeln beskriver hur en pastor skall uppföra 
sig.  
 

1. (1 Tim 4:12)  …var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. 
2. (1 Petr 5:3)  Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 
3. (1 Tim 3:2-5)  En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 

Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin 

familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då 
kunna ta hand om Guds församling?  

4. (Titus 1:6-9)  En sådan [äldste] skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara 
ostyriga eller uppstudsiga. Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, 
inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han skall 
hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. 

5. (1 Tim 5:8)  Men om någon [församling/församlingsledare] inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han 
förnekat tron och är värre än den som inte tror. 

6. (1 Tim 4:1-2)  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till 
onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten  

7. (2 Joh 1:9)  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. 
8. (1 Joh 2:3-4)  Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller 

fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 
 
I Svenska Baptistsamfundets svarsbrev fortsätter samfundet att till synes insinuera att jag skulle ha uppträtt dömande mot 
församlingsmedlemmar. En sådan anklagelse mot mig är fantasifull spekulation och saknar verklighetsförankring. Verkligheten är den motsatta. 
En informationskälla har exempelvis verifierat att Södermalmskyrkans ledare i Stockholm har avrått församlingsmedlemmar att behålla 
vänskapen med mig. 
 

https://www.kyrkor.be/070731.htm
http://www.kyrkor.be/051118.htm
http://www.svenskakyrkan.se/#_blank
http://www.svenskakyrkan.se/#_blank
https://www.kyrkor.be/060922.htm
http://www.helig.com/JAS_Opinion_031219_homosexualitet.pdf
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Svenska Baptistsamfundet antyder vidare att jag ställer för höga krav på församlingar. Jag ställer inga generella krav på kyrkliga ledare utöver 
Guds särskilda uppenbarelse i Bibeln. Genom tron i Kristus Jesus skänker Gud nåd till alla människor som ångrar, ödmjukt erkänner och 

omvänder sig ifrån synden. Svenska pastorers ånger kan jag inte bedöma, men ett bevisligt problem med stolta svenska pastorer i relation till 
mig är avsaknad omvändelse. 
 
Svenska Baptistsamfundet hävdar att Guds tanke med sin kyrka inte är att den skall vara bättre än världen. I motsats till Svenska 
Baptistsamfundet definierar Jesus Kristus sin församling som världens salt och världens ljus (Matt 5:13-16). Jesus säger ”Låt på samma sätt 
ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” Vidare förklarar Gud i Joh.4:7,8,12 att Kristi 
församling älskar varandra ”Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner 
Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt 
mål i oss.”  
 
Svenska Baptistsamfundet misstolkar fortfarande min efterfrågan om hjälp i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna, där en relation 
eventuellt skulle kunna leda till äktenskap, som om jag skulle ha efterlyst äktenskapsförmedling. Redan vid Svenska Baptistsamfundets första 
och föregående svar 050830 dementerade jag anklagelsen att jag skulle ha efterfrågat äktenskapsförmedling. Jag bekräftade då till Svenska 
Baptistförbundet att någon förfrågan om äktenskapsförmedling aldrig har varit aktuell. Jag har förklarat att ingen kyrka kan äktenskapsmäkla 
eller äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men att kyrkan däremot kan kontaktförmedla. (läs: 
www.kyrkor.be/051118.htm)  
 
Svenska Baptistsamfundet har åtminstone rätt poängterat nödvändigheten att kombinera bön med egen aktivitet. Utifrån det bibliska konceptet 
(Matt 7:7-8) att bedja, söka och bulta respektive korrelaten att få, finna och öppnas, vet vi att bön kombineras med troshandling. Däremot 
missförstår Svenska Baptistsamfundet konceptets applikation i denna situation. De hycklande svenska pastorerna måste börja förena 
korresponderande gärningar med sina ord från talarstolarna. Svenska Baptistsamfundet råder mig att bege mig ut och träffa kvinnor. Jag 
samtalar med icke-kristna kvinnor varje vecka och det förekommer gång på gång att både gifta och ogifta kvinnor signalerar intresse för mig 
som man. Mitt intresse för icke-kristna kvinnor är inte ömsesidigt. Jag är intresserad endast av en kvinna som älskar Jesus Kristus mer än mig 
och som vill överlåta sig till livslång trohet i äktenskap. Till skillnad mot Svenska Baptistsamfundets rekommendation att bege mig ut, söker jag 
istället att bege mig in i en lärjungamässig kristen församling där det ibland kan förekomma kristna kvinnor. Hindret in i en kristen kyrka är 
svenska pastorer.  
 
Till sist; Svenska Baptistsamfundet avslutar sin skrivelse med en deklaration att samfundet saknar resurser att diskutera. Oavsett förklaring till 
denna resursbrist demonstrerar Svenska Baptistsamfundet en okristlig attityd. Om Svenska Baptistsamfundets ledning skulle skäligen anses 
sakna teologiska, andliga och intellektuella resurser till ytterligare diskussion, eller om samfundets ledning åsyftar tidsmässig resursbrist som 
skäl att inte diskutera, blir samfundet än mindre trovärdig som ett kristet samfund. Tänkbart är naturligtvis också att fortsatt diskussion avfärdas 

så att Baptistsamfundets ledning undviker överbevisning om nödvändigheten till omvändelse från synd. ” 

 

https://www.kyrkor.be/051118.htm  
Angående de svenska pastorernas kommentarer bekräftas och dementeras följande: 
 

I. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men kyrkan kan kontaktförmedla. Kyrkan bör 
inte uppsöka kontakter, men kyrkan kan däremot förmedla redan kända kontakter mellan parter som ömsesidigt har uttryckt behov av förmedlad 
kontakt. Män och kvinnor kan ömsesidigt välja att, efter förmedlad kontakt, mötas för att målmedvetet utveckla och fördjupa en relation. 

II. Endast Gud kan rätt bedöma lämplighet. En pastor som förmedlar kontakter kan på grundval av Bibelns allmänna äktenskapsregler vägra respektive 
legitimera att en kontakt förmedlas, men ingen människa har rätten att utöver Guds vilja värdera två myndiga individers lämplighet så att människors 
fria val inte respekteras. En kontaktförmedlande pastor har endast rätten att respektera människors fria val inom ramen för Guds allmänna 
äktenskapsregler och vilja.  

III. Naturligtvis kan ingen kyrka ”skaffa en kvinna”, ”hitta en fru”, ”arrangera äktenskap”, ”bestämma livskamrat”, ”tillhandahålla en hustru”, ”arrangera 
giftermål”, ”ge en kvinna”, ”föra fram en kvinna” eller ”hitta en livskamrat”. Kyrkan skall inte överskridande påverka människors val av 
äktenskapspartner, men kyrkan skall istället respektera människors val inom ramen för Guds ordning och vilja. Det ömsesidiga beslutet att ingå 
äktenskap bör utgå från mannens och kvinnans enskilda val av sin livskamrat – fritt från överskridande påverkan av kyrka. Kyrkan kan däremot bistå 
kyrkans medlemmar som kontaktförmedlare när sådan önskan har uttryckts från två kristna, myndiga och ej frånskilda parter av motsatt kön.  

IV. Församlingsfrågor härrör från ämnen som berör församlingar. Varje människa inom en församling utgör församlingens angelägenhet. Alla människor 
utanför Kristi församling missionärt tillhör församlingens ansvar. Om en lem i Kristi kropp lider, så lider alla lemmarna med den (1Kor.12:26). När 
individer i församlingen lider i saknad av livskamrat blir ämnet en församlingsfråga och lidandet en församlingsangelägenhet. Om 
församlingsmedlemmar lidande efterfrågar församlingens hjälp i sökandet av en äktenskapspartner är det församlingens moraliska skyldighet att 
fördomsfritt bistå sökprocessen via opartisk kontaktförmedling.  

V. Det är mäns och kvinnors ansvar att själva ta initiativ till möten med förmedlade kontakter och att skapa relationer. Respekterande och opartisk 
kontaktförmedling bistår parternas identifikation av potential till relationsbygge, med äktenskap som en ömsesidigt uttalad förhoppning. När 
församlingsmedlemmar lider i saknad av äktenskap är det kyrkans medmänskliga uppgift, vid förfrågan om kyrkans hjälp och i mån av kyrkans 
förmåga, att aktivt hjälpa bl.a. genom att identifiera motsvarande parters existens enligt den föregående överenskommelsen med respektive part.  

VI. Så som den gode och högste herden känner sin flock, sina fållor och sina får, så bör även mänskliga herdar sträva efter både fårkunskap och personlig 
fårkännedom. En kyrkoherde bör därför söka insikt inte endast om Gud men även om det mänskliga samt söka att känna sina församlingsmedlemmar 

(Joh.10:13). Ju personligare en pastor känner sina medlemmar desto mer ändamålsenligt kan pastorn förbarma sig över medlemmarna, och ju större 
kunskap en pastor har om folket utanför kyrkväggarna desto effektivare kan pastorn verka för ombesörjning av människors olika behov. Ju tydligare 
män och kvinnor preciserar ett äktenskapsbehov, desto lättare kan behovet uppfattas av andra människor med korresponderande äktenskapsbehov. 
Ju mer en folk- eller kyrkokultur tabubelägger erkännandet av den Gudagivna längtan för äktenskaplig gemenskap desto mer komplicerad blir den 
inledande kommunikationen för en ärligt inledd relation.  

 
 
Generell fråga: Bör, och kan, kyrkor bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap?  
Generellt svar: Ja, kyrkor bör hjälpa och pastorer kan hjälpa. Åsikten att kyrkans ansvar inte skulle innefatta att hjälpa människor i sökande efter en livskamrat 
är felaktig. En ansats till motivering utvecklas utifrån följande tre frågor. 
 

1. : Varför bör kyrkan bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap? 
 
Andlig gudstjänst utgör mer än predikantmonologers söndagsmaskerader. Den andliga gudstjänsten involverar hela livets välbehag inför Gud.  
 
• Hjälp de heliga med vad de behöver. (Rom.12:13) 
• Älska varandra uppriktigt. (Rom.12:9) 
• Lev i endräkt med varandra. (Rom.12:16) 
 
En av kyrkans skyldigheter är att tjäna sin nästa. Uppgiften att tjäna sin nästa begränsas av förmågan. Skyldigheten att tjäna sin nästa är däremot oberoende 
av viljan att tjäna. Tjänande av sin nästa är lärjungaskapets plikt – begränsad av förmåga och oberoende av vilja. 
 
• Var och en av oss skall tjäna sin nästa, (Rom 15:2) 
• Tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. (Gal 5:13) 
• Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. (Joh 13:35) 
 
Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37). 
 
• Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du 

kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28) 
 

Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Människan består av kropp, själ och ande och människan har därför kroppsliga, själsliga och andliga behov. 
Vi kristna har Guds mandat att, där vi har möjlighet, hjälpa människor i deras nöd. Människans mest grundläggande och ultimativa behov är Jesus Kristus. 
Ändå har Gud valt att möta människans behov på olika sätt. Naturliga, kroppsliga samt själsliga behov har vanligtvis naturliga, kroppsliga samt själsliga 
lösningar, emedan andliga behov alltid har Andliga lösningar. Stundom möter Gud människans behov övernaturligt genom Jesu mirakler, men vanligtvis möter 
Gud naturliga behov genom det naturliga och via Guds viljelydiga människor. Både prokreationsuppdraget (1Mos.1:27-28) att föröka och uppfylla jorden samt 
möjligheten till äktenskap mellan man och kvinna (1Mos.2:18) har sanktionerats av Gud. Gud medvetet designade människan till gemenskap med Gud själv 
och med människor. Gud skapade, för mannens skull, kvinnan (1Kor.11:8-9). Behovet av äktenskap är naturligt, utgör en del av Guds skapelseplan och 
samhällsordning, och har vanligtvis naturliga lösningar. 
 
Även svenska och kyrkliga förstånd måste medge de grundläggande naturliga betingelserna som i västvärlden kan leda fram till äktenskap, vilka är förekomst 
av: en man som vill gifta sig, en kvinna som vill gifta sig, mannens varseblivning om en intressant kvinna, kvinnans varseblivning om en intressant man, 
inledande kommunikation mellan mannen och kvinnan, förtroligt relationsbygge mellan mannen och kvinnan och samtycke för äktenskap. I Sverige finns 
ogifta och äktenskapsvilliga både män och kvinnor. Förutom en svensk kultur och svensk mentalitet i allmänhet, utgör kommunikationshinder sannolikt det 
enskilt största hindret för ärliga relationer som kan leda till äktenskap. 
 
En exemplifierande liknelse mellan människans fysiska behov och människans själsliga behov:  Om ett fattigdrabbat syskon i Kristus skulle vädja till 
församlingen om en bit mat för magen förstår alla (förhoppningsvis även svenska pastorer) att man inte bör klandra syskonet för bristande tro genom att 
personen upplever brist istället för överflöd. Inte heller bör man fokuserat erbjuda syskonet förbön och själavård för att stilla personens hungerkänslor. Likaså 
bör man till den svultna människan inte endast citera Skriftens goda löften eller högläsa Psaltarens ljuvliga psalmer. Man bör inte heller endast erbjuda att 

http://www.kyrkor.be/051118.htm
https://www.kyrkor.be/051118.htm
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tända ett stearinljus i kyrkan för den hungrande eller erbjuda att tända ett stearinljus för alla hungrande på vår jord. Det hungrande syskonets uttryckta 
behov är varken andligt eller själsligt; den hungrandes närvarande behov är fysiskt och kroppsligt. När en svältande människa efterfrågar en bit mat för att 

stilla en hungrande kropp är det både ologiskt och obarmhärtigt att inte ge människan det hon så naturligt behöver – mat.  
 
• Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger 

dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?  (vänligen läs Jakobsbrevet 2: 13-17) 
 
Så är det även med människor som behöver gifta sig och som efterfrågar kyrkans hjälp i sökandet av en livskamrat. Kyrkan bör inte främst erbjuda själavård 
till människor som efterfrågar dess assistans i sökandet efter en livskamrat; kyrkan bör istället praktsikt erbjuda kontaktförmedling. Äktenskapet är Guds 
påfund till mänskligheten. Att de flesta män och kvinnor behöver äktenskaplig gemenskap tillhör Guds plan. Det naturliga behovet av äktenskap är varken en 
sjuklig störning eller föremål för själavård (några svenska pastorer förutsätter att äktenskapsbehov fordrar själavård!).  
 

2. : När bör kyrkan bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap? 
 
Efter förmåga bör kyrkan hjälpa alla människor när kyrkan blir ombedd att hjälpa. Kyrkan skall däremot inte aktivt bistå processen som kan leda fram till 
äktenskap när parterna inte har efterfrågat kyrkans assistans och när Gud uttryckligen motsätter äktenskap. Exempelvis skall kyrkan inte bistå förfrågan om 
kontaktförmedling som syftar till äktenskap till personer som är minderåriga, frånskilda, inte är bekännande kristna eller personer som inte är heterosexuella. 
 

3. : Hur kan kyrkan bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap? 
 
För att naturligt möjliggöra att kristna singlar lättare skall kunna mötas fordras naturligtvis mötesplatser. För att kristna, vid sådana mötesplatser, skall förmå 
att umgås äkta och ärligt fordras kyrkokulturer som främjar äkta och ärliga relationer. När kyrkorummen istället framifrån förvandlas till teatrala skådeplatser 
av varierande liturgi (från underhållande showbiz till absurd ortodoxi), och deltagande i bänk- eller stolsraderna likaledes förvandlas till delaktighet i 
skådespelet (genom tradition, direkt uppmaning eller psykosocial förväntan), mister kyrkan något av sitt ursprungliga syfte. När kyrkokulturer inte längre 
främjar äkthet och ärlighet i mänskliga relationer försvåras möjligheterna till genuin gemenskap. Utan genuin gemenskap försvåras möjligheterna till 
utvärderande av relationer, som kan fordras inför val av fördjupat relationsbygge, som i sin tur kan fordras inför val av äktenskapspartner. 
 
När jag bland kristna kyrkor i Stockholm efterlyser en kyrka som både vill välkomna till församlingsmedlemskap samt vill bistå sökandet efter en hustru, 
efterfrågar jag naturligtvis inte att någon annan människa skulle utvälja en kvinna åt mig. Endast jag själv respektive kvinnan själv kan göra något sådant 
val. Ingen pastor har bibliskt mandat att utvälja äktenskapspartner mot äktenskapskandidaternas vilja. Däremot kan en villig kyrkoherde på kreativa sätt 
naturligt bidra till formandet bl.a. av: a) kyrkokulturer som reflekterar det kristna lärjungaskapets äkthet b) kyrkorum och kalendarier som främjar genuin 
gemenskap c) mötesplatser för singlar c) möjlighet till enskilt aktiv rådgivning/introduktion för singlar. Jag efterlyser alltså främst varken framgången eller 
kapaciteten i utformandena, men främst en vilja att hjälpa, utforma och forma.  

 
Den allmänna sanningen att ingen människa utom Jesus är fullkomlig kan inte fortskridande nyttjas som ursäkt av svenska pastorer till att, i detta ärende, 
förhärda sin ovilja att hjälpa och legitimera sin passivitetssynd. Att också pastorer är ofullkomliga vet vi utifrån Skriften (Rom.3:23) och erfarenheter – trots 
pastorers bävan, och alltför ofta vägran, att erkänna sina aktiva synder. Pastorsredskapen för skylande av pastorers egna illgärningar utgör vanligtvis 
manipulation av församlingsmedlemmar, förnekande av obekväm objektivitet, lögn, externalisering av problemorsaker via projicering och skuldbeläggning 
(av ex. politiska makthavare eller obekvämt sanningsföreträdande församlingsmedlemmar), och t.o.m. rationalisering av pastorssynd. I syfte att utåt rädda 
anseendet till kyrka och samfund försvaras pastorsondska av samfundslojala ledare och kollegiala lekmän, emedan sanningsföreträdande och reformerande 
problemlösare nedtystas, utesluts och förtalas.  
 
Mina handlingsalternativ i detta ärende är huvudsakligen tre: 1) strid 2) flykt och 3) kapitulation. Reservationslös underkastelse till de oförståndiga, likgiltiga 
(och ibland onda) pastorerna i Sverige innebär även fullständig kapitulation för mitt naturligt starka behov av äktenskap, vilket skulle medföra en tröstlös 
personlig olycka och ett fortsatt dåraktigt kyrkligt ledarskap i Sverige. Att fly de svenska omständigheterna medför likaledes ett fortsatt vettlöst kyrkligt 
ledarskap i Sverige, men ger åtminstone för personlig del stor potential till äktenskap i annat land. Den fullständiga kapitulationen gagnar ingen part; varken 
jag eller Sverige gynnas. Flyktalternativet gagnar endast mig. Men alternativet att oförtrutet strida för sanning och kyrklig besinning gagnar Sverige på sikt, 
även om det i sämsta fall kostar mig möjligheten till ingående av äktenskap. Så länge jag upplever kraft att strida för sanning och barmhärtighet och mot de 
oförnuftiga pastorerna i Sverige kommer jag att fortsätta denna kamp.  
 
Gud vill gott för Sverige, men Sveriges svenska pastorer väljer i många avseenden det onda. Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa 
och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att förkunna barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri. 
” 
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APPENDIX  4 
 
 
Date:  Sun, 26 Sep 2021 12:43:10 +0200 
From:  Yikes! <Yikes@yikes.es> 
To:  cita_arenales@gva.es 
CC:  spth@sanidad.gob.es, oiac@mscbs.es, oiac@msssi.es, 

informacion@congreso.es 
Subject:  SIP: 78106773745 

 
From: Torsten Nenzén 
SIP: 78106773745 
Swedish Identity number: 19660926-8633 
Swe Mobile: +46 707777754 
UK Mobile: +44 7396099729 
Email: torsten@nenzen.net 

 

Hello [name edited], 

 

[text deleted] 

 

At your receptionist’s request on 21/09/2021, a visiting time was booked for 

Monday 27/09/2021 at 13:00, regarding the prescription as to my original 

request. 

 

If it helps you to better understand a medical context with correct reason behind 

the required sleeping medications, prior to our meeting this Monday, then here 

is my accurate and true summary.:  

 

Every night since 2001, the past two decades, I have necessitated to use 

Zolpidem to assist the process of falling asleep at nightly bedtime. The cause 

of nightly insomnia is grief, due to involuntary loneliness as a single man who 

wants/needs a marital relationship with a woman. Because I am a Bible-

affirming Christian man, I will only marry a woman who likewise is a Bible-

affirming Christian. However, the leaders of 100% of all churches within 

Sweden have chosen to ban my person from their churches (Evidence: 

https://www.kyrkor.be). Also internationally, the overwhelming majority of all clergy of 

churches have similarly chosen, explicitly - implicitly – covertly, to banish me 

from their churches (Evidence: https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf).  

 

Because there exists no Christian community on earth where I would be 

welcome to communicate with unmarried persons of opposite gender towards 

friendships, where a friendship might possibly lead to a mutual decision of 

Biblical Christian marriage, it remains impossible for me as a Bible-affirming 

Christian man to marry a Bible-affirming Christian woman. As a direct 

consequence of the excommunications and banishments by the professional 

pastors / priests of churches globally, it is impossible for me as a Christian man 

to marry a Christian woman. The consequential logic of the churches’ 

banishments against my person, is effectively that no Christian marriage is 

possible: (a) without individuals meeting in the same place at the same time 

there will be no communication, (b) without communication there can be no 

relationship, (c) without relationship there can be no friendship, (d) without a 

friendship mutually aimed for marital vows there should be no romance, and 

(e) without the base of a friendship there will be no Christian marriage. As long 

as I remain in this state of grief due to involuntary loneliness and longing for 

Christian marriage, which is directly caused by unbiblical and evil banishments 

https://www.kyrkor.be/
https://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf
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of the leaders of churches everywhere, it is medically necessary with a 

prescription of Zolpidem to assist my process of falling asleep in midst of 

agonising loneliness and sorrow.  

 

I hope this above explanation helps you to better understand the contextual 

predicament, and the direct cause for necessary sleeping medications. 

 

Kind regards, 

 

Torsten Nenzén 

 

 
 

 
 


