----- Original Message ----From: torsten@nenzen.net
To: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
Sent: Thursday, December 04, 2008 6:09 PM
Subject: 08-4026465

Svensk säkerhetspolis.
Hej!
Med anledning av det telefonsamtal som idag 2008-12-04 inkom till
min mobiltelefon 070-7777754 klockan 16:30 från en kvinna som
uppgav att hon tillhör Säkerhetspolisen vill jag kommentera
följande:
Jag ser allvarligt på Säkerhetspolisens faktafel och omdömeslöshet.
Den svenska kvinnan inom Säkerhetspolisen uppgav att jag hade
ringt ett tjugotal samtal till Hovstaternas växel idag, och att
Hovstaterna hade (eller kunde) upplevt detta som ofredande.
För det första ringde jag idag aldrig någonsin till Hovstaternas
växel, dvs 4026000. Jag ringde idag endast till direktnumret för
sekreteraren Helena Garofalo på 4026465.
För det andra samtalade jag idag med Helena Garofalo vid två
tillfällen, och sökte att komplettera en uppgift till henne vid ett
tredje tillfälle, dock utan att hon svarade. Samtalstonen med och
från Helena Garofalo var korrekt. Att i samarbetsmässig ton föra
dialog med sekreteraren i syfte att utreda ett eventuellt
missförstånd med anledning av motstridiga uppgifter om leverans
av en personlig gåva är både logiskt och rimligt. Däremot är det
barockt av Säkerhetspolisen att tolka dialogen som ofredande.
Faktum: när jag ringde till Helena Garofalo var hon oanträffbar vid
flertalet tillfällen, och växeln var ovanligt rask att överta samtalet.
När växeln hade tagit över samtalen, meddelade jag att jag ringde
på Helena Garofalo’s direktnummer 6465. När allmänheten ringer
till exempelvis Kommuners direktnummer har jag aldrig upplevt att
Kommunernas växeltelefonister övertar samtalen på det sätt som
Hovstaterna idag demonstrerade.
Om det har varit Säkerhetspolisens bedömning och initiativ att idag
varna mig för ofredande så bekräftar det min sedan tidigare
vetskap om svensk säkerhetspolis som en relativt omdömeslös
organisation. Om det har varit Helena Garofalo’s initiativ att anmäla
mig till Säkerhetspolisen för ofredande så måste jag tyvärr tillstå
att hennes agerande drar en skam över Hovstaterna. Så jag
hoppas att det dåliga omdömet har sin källa hos Säkerhetspolisen
och inte inom Hovstaternas organisation.

Angående att repspektera den information som hittills har givits av
Helena Garofalo, och där Säkerhetspolisen varnar mig för
ofredande om jag på nytt ringer henne i samma ärende, är min
kommentar och svar; ja, naturligtvis lyder jag direktivet att inte
igen kontakta Hovstaterna i exakt samma ärende, men det är
märkligt att Helena Garofalo inte kunde ha uttryckt det själv på ett
tydligt sätt, om det var hennes egen uppfattning. Men angående att
respektera svenska säkerhetspolisens omdöme är mitt svar
tveklöst – nej.
Med vänliga hälsningar,
Torsten Nenzén

