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Brev till fristående journalist därute 

Hej Jesper. Jag lyssnade på ett ’Ring S******’ och tog mig fräckheten att notera ned din e-post adress i det 

fall jag skulle vilja skriva till dig. Första gången jag hade något i anknytning till dig, var i somras, (eller var 

det sommaren innan, minns ej) då jag på Juri Linas inrådan, infann mig på en rättegång som hölls mot dig 

av två partiska poliser, som hävdade att du gjort våldsamt motstånd. Marcus Beijar-Mellin är mitt namn. 

Jag börjar kortfattat med bakgrund av nuvarande situation som jag behöver hjälp att få bukt med.  

23 dec 2020 skrevs jag in på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. 30 jan 2021 bestämde de sig för 

att utvärdera den diagnos de satt. I oktober samma år kunde de i mina föräldrars närvaro konstatera att 

jag var helt frisk. Under denna tid förlovade jag mig med en kvinna i min ålder bosatt i TEHERAN. I februari 

när jag skulle friskförklaras och jag inte längre alls vistades på Löwenströmska ville de tvinga mig att 

avsäga mig mina pengar från försäkringskassan. När jag vägrade komma på mötet som skulle leda till 

detta sände doktorn polisen att söka upp mig. Jag förflyttade mig till Köpenhamn. Efter en månad var 

mina pengar slut och jag kunde inte flyga till Teheran pga. efterlysningen trots att min fru och hennes mor 

ville jag skulle komma dit. 

I ekonomisk utsatthet återvände jag till avdelningen. Där väntade helvetet. Doktorn tog varje tänkbar 

förevändning att beordra sprutor, vilken personalen jag lärt känna under min vistelse vägrade att ge, och 

sedan tung antipsykotisk 'medicinering' i tablettform, vilken jag av rädsla för att tvingas byta avdelning var 

illa tvungen att ta. I 7 månader bevittnade jag mitt nya äktenskap och mitt utseende falla samman. 

Jag skaffar en ny advokat. Jag har ringt föregående dag till förvaltningsrätten Uppsala och anmält att min 

fru (legalt sätt fästmö), mor, reskamrat, far och två vänner, båda kända kultur-personligheter vill vittna på 

rättegången under torsdagen. Ena vännen är Dj musikproducent och musikartist, han ska vittna om att jag 

är engagerad som artist vid hans skivbolag Studio Barnhus (som han äger med två andra bekanta till mig). 

Den andre är en känd skådespelerska som medverkat i ett 40 tal filmer genom åren och jobbar på 

stadsteatern. Hon ska vittna om att jag är engagerad i hennes teaterkrets som manusförfattare. Allt det 

stämmer. Idag efter förvaltningsrätten stängt får vi svaret, åter igen utan förklaring, att domaren avslagit 

alla vittnen. I Lrv lagen utan Sup, står att ifall klienten har ordnade sociala omständigheter och inte 

behöver 'medicin' ska lagen upphöra. Domaren begick därmed antagligen brott i form av att dölja 

bevismaterial i form av vittnena. 

Så här står det i lagboken: 

13 §   Chefsöverläkaren ska genast besluta att vården av en patient som ges rättspsykiatrisk vård enligt 

31 kap. 3 § brottsbalken utan beslut om särskild utskrivningsprövning ska upphöra om 

   1. patienten inte längre lider av en allvarlig psykisk störning, eller 

   2. det inte längre med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är 

påkallat att han eller hon 

      a) är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande 

och annat tvång, eller 

      b) ges öppen rättspsykiatrisk vård. 

15 Augusti i år togs ett blodprov som visade att jag tagit 0.00 mg av ordinerade tabletter per dag. Jag 

hade redan sen början av sommaren planerat en resa till Teheran med en vän, för att kunna rädda mitt 

äktenskap. När både min fru (fästmö) och hennes mor blev överlyckliga att jag äntligen skulle komma, så 

påbörjade vi resan redan nästa dag. Jag hade permission till 17 aug kväll. Vi reste tåg genom Europa efter 

att ha stannat för bad 10 dar i Köpenhamn, och på resan besökte vi slott och katedraler för fotografering: 

som en studieresa. Den 9 september, ca en månad efter start, anlände vi i Bukarest, Rumäniens huvudstad. 

Min vän åkte tillbaka till Tyskland kvällen den 11 för att motta per brev mitt nya bankkort med post till en 

av hans vänner. Mitt dåvarande skulle gå ut sista september. Jag åkte mot Varna i Bulgarien för att öppna 



bankkonto i reserv och sedan vidare mot Istanbul. Vid gränsstationen samlades plötsligt alla resenärers 

pass upp. Mitt hade en Eu arrest order på sig. Efter 3 veckor och en halv i Centrala arresten i Bukarest får 

jag veta att jag mot min vilja ska skickas hem med flyget. På Bukarest flygplats möter mig 3 

kriminalvårdare från Göteborg och två sjuksköterskor från Stockholm. Vi har otroligt rolig resa tillbaks med 

flyg med mellanlandning i 7 timmar. Sjuksköterskorna följer med till Helix där jag ska nollas för att vittna 

gott för mig, som de tyckte. 

 

 

 

De säger att jag är i mer än excellent skick mentalt, och inte behöver piller som jag bevisligen icke tagit på 

många månader. Nästa dag blir jag skjutsad till Löwenströmska men de tvingar mig att byta avdelning till 

en där en doktor som 2018 betett sig så olämpligt mot mig att han redan efter ett kort möte blev utbytt 

regerade. Jag fick aldrig någon förklaring på varför. De påstod att det inte fanns plats på avdelningen jag 

kände, men det visade sig icke stämma och plötsligt sa de att jag blivit utskriven från denna. Direkt jag 

anlände ordinerades för mig exakt samma tabletter som tidigare. Jag vägrade ta dem. Doktorn kallar till 

samtal där jag har med min pappa på telefon. Han (min pappa) säger att alla vet att det är tabletterna som 

gör mig dålig och att jag mår hur bra som helst utan. Min fru säger samma sak och alla andra jag är i nära 

relation med. 

Poem: 

Man dömde dem, som börjat gå igenom katharsis upplevelsen. Slutet på katarernas psykopatiska 

herravälde, var en drömvärld de byggt på lögner, idel lögner, dessa imitatörer av kvinnan. När någon 

yngling brakade igenom ytan av sörjan, tog man alla rättigheter ifrån denne, och förföljde den resten av 

livet som 'skizophrene' 'sinnessjukling'. Straffen hade enormt svulstiga proportioner: alla rättigheter togs 

ifrån en, man skulle stå som en staty, tyckte de, i 'observationer' där man mer och mer liknade ett vidrigt 

kräk, ty så blev fallet när de dag efter dag pumpade i en kemiska ämnen man icke var kompatibel med. 

Doktorn säger att han skiter i vad mina närstående tycker och att det enbart är han som dikterar att jag 

måste ta. 'annars blir det spruta imorgon' säger han. Jag och pappa kontrar med att vi i så fall gör enskilt 

åtal. Morgondagen anländer, och då jag vägrar personligt möte med doktorn igen söker denna upp mig 

med 3 kraftiga mentalskötare. Han säger med ett sarkastiskt smil 'väldigt tur för dig om du blir fri 13 

oktober under förvaltningsrättsförhandlingen. Men om inte får du injektion på Fredagen'. Jag ber timmen 

efter det advokaten i ärendet ringa upp mig. Han gör icke det och idag har jag ringt och påmint utan 

resultat till advokatbyrån utan resultat. Han gav mig icke ens sitt visitkort då han pratade med mig kort 

under måndagen. 

En doktor jag känner sen 20 år tipsar mig att överklaga beslutet av domaren, om så ända upp till 

Länsrätten.  icke heller kontaktar förvaltningsrätten min nya tilltänkta advokat, fastän jag ringt in 

ändringen innan de stängde. En annan doktor som arbetat några år själv inom slutenvården som aktiv 

psykiater, säger att de gett alldeles för kort tid för oss att förbereda oss inför förhandlingen. Och att ingen 

advokat, speciellt inte den nya jag tänker tillförordna har tid på så kort varsel att förbereda målet. Dessa 

rader skriver jag knappvis från en Nokia 105, ty jag har ingen tillgång till internet. Mina bekanta skickar det 

till er. / Marcus Beijar-Mellin 12 oktober 2022   

P.S. Dom sade igår i min pappas närvaro att dom skulle internera mig resten av livet, trots att jag blev 

utlämnad från Rumänien med kravet att jag inte fick straffas för annat än det "brott" jag redan var dömd 

för, att jag för 6 år sen ordentligt sade ifrån då två "poliser" arresterade mig för att jag stod och njöt på 

gatan 28 nov 2016. Inget annat. Jag får inte självförverkliga mig, alla krav för att 13paragrafen i "Lrv"-lagen 

ska gälla är uppfyllda; jag har stadig inkomst, lägenhet, sysselsättning både på ett känt skivbolag och inom 

teatern, en fästmö som bara väntar på att jag ska komma ut så vi kan gifta oss, och som brevledes vittnar 

om att enda intentionen för min resa till Iran var att förverkliga vårt giftermål på papper. I detta land har 

man förvandlat en doktors bedömning till "lag", och nu tillkännagav denne att jag ska låsas in resten av 



mitt liv och tvångsinjiceras med sinne-kroppdestruktivitet. D.S. 

"man kan förorsaka krig med lögner, slikt man kan skipa fred genom att uttala sanningar" - Julian Assange 

En normal advokat skulle kunna säga så här i HD: "det var överhuvudtaget ingen allvarlig psykisk störning 

som låg bakom brottet BEIJAR-MELLIN sägs ha begått. Han kände sig livrädd då gurell-karlsson aviserade, 

på vägen när dessa intvingat honom i polisbilen, att de tänkte köra honom till, inte polisstationen som han 

först trodde, utan hela vägen till psykakuten. Vid förra besöket där hade han direkt fått 4 sprutor och låg 

avsvimmad i 72 timmar. Sedan väntade en fruktansvärd vanvård (se bilder på hans arm de itvingat 

injektioner i, på milierna över hela ansiktet och isär brutna tänder). Så han blev livrädd och drog till med 

något riktigt ruskigt i gengäld. Vad gäller hotet mot doktor Anna Friberg så är det ju löjeväckande. Hur 

kan det vara ett hot att  "hoppas" på Carl den 16de Gustavs ingripande för att rädda sig själv ur det 

BEIJAR-MELLIN visste var början på en långvarig vanvård på gränsen till tortyr? 

Speciellt då det uttalats till 3dje part, även om BEIJAR-MELLINS förhoppning var att straffet för detta han 

visste var ett övergrepp i form av ett brott mot mänskliga rättigheterna var ärkebusering. Att hoppas på 

det ena eller andra borde rimligen inte vara straffbart som hot, speciellt inte då det tydligt är 

framprovocerat av en likaledes stor hotbild mot min klient att få hela sitt liv ruinerat på obestämd tid!(?). 

Detta är ju självklarheter och borde vara enkelt för var och en sunt funtad att se och förstå! Så vad är det 

Svea hovrätten inte velat se då? Den uppenbara sanningen? 

 

Poem: 

Sitter i solen och väntar på stolen och pensionen. Så fort nånting händer i flera länder, tar de över som har 

stora händer. 

Förr i tiden var kvinnans kyskhet, en lögn man förväntades genomskåda. Idag är det en sanning man ska 

tvingas tro på. Zen presenterar samma ide; mörkt och mystiskt men fullt av oändligt ljus. / Marcus Beijar 

Mellin, here AKA Odd WINGDAHL 

 

Izzy Young satt med Bruno K. Öijer vid sin affär Folklore Centrum i Stockholm, som han flyttat från 

Greenwich Village, där bland annat den världsberömda första konserten Bob Dylan någonsin gjorde hölls i 

just hans affär, och Bruno K. Öijer ställde sig upp och tog Izzy om axlarna, sägande: 'säg efter mig: 

ensamhet och tortyr, ensamhet och tortyr, ensamhet och tortyr.’ 

Izzy log vetande. När Bruno satt sig ned igen, reste sig Izzy upp istället, tog Bruno om axlarna och sa: say 

after me: Fuck Bob Dylan, Fuck Bob Dylan, Fuck Bob Dylan. 

Det var så stor han menade man var tvungen att vara, för att inte som ett kreativt geni vara tvungen att bli 

också ett offer för 'psykiatrin' 

Dr T.A. har sagt en häpnadsväckande sak, nämligen det att halva Sveriges befolkning på ett eller annat sätt 

är beroende av ’mediciner’ för sitt psykiska mående, ifall det stämmer så är det verkligen en 

häpnadsväckande siffra. 

'Psykiatrin' som jag sa, och som Bruno K. Öijer framställde som 'en ambulans som stannar för grönt ljus', 

har till uppgift att vänja människor in i vanan att tro på en sjukdom som inte finns. Det är det de stora 

polispådragen mot 'psyksjuka' syftar till, och behandlingen är hjärntvätt av offret och dess närstående att 

den har något 'aldrig specificerat, förfärligt fel på sig', så som William S. Burroughs uttrycket det i Den 

nakna lunchen. 

Han citerar där Dr. Benway som säger att han beklagar tortyr, ty den är inte effektiv, den väcker nämligen, 

enligt Benway, försvarsinstinkten. Långvarigt dålig behandling däremot, så säger Benway, ger upphov till 

en särskild känsla av skuld. Offret måste börja acceptera, genom den långvariga hjärntvätten, vilken 

behandling den än får, så menar Dr. Benway. 

Och vi ser tydligt hur detta gått i macro skala under Cow-ID pandemin, som ju behandlade i den 

överväldigande majoriteten av världens länder, dess befolkningar på just detta 'vilken dålig behandling 

som helst' sättet. 



Varför accepterade de detta?, jag tror förklaringen ligger i att de vant sig vid att offra Kristus-offer inom 

psykiatrin, och där aldrig klagat över att deras nära som de offrar måste utstå en dålig behandling och 

injektioner, så genom denna långvariga hjärntvätt av världen, så kom man över den barriären i människors 

psyken, och de accepterade det absurda att bli behandlade hur dåligt som helst, pga. ett virus som 

massmedia förstorat upp, och som i princip inte finns annat än som ett experimentellt virus som man 

testade på psykpatienter genom NL (nakna luncher, neurolepticum) injektioner innan man satte igång 

pandemin.  
Som Torsten Föllinger sa till mig: du ska vara påträngande sörru, ty du har något att säga! 
Izzy Young om Burroughs: 'det är inte min favorit författare direkt.’ 

Han och Burroughs konkurrerade nämligen om Allen, som var Izzy Youngs bäste vän tills han gick bort 

1997. 

Bland annat, när Allen Ginsberg kom till Stockholm, bodde han hos Izzy. 

Burroughs idé var att man måste ha originalet, det mänskliga originalet, för att kunna förändra något. 

Han var en stor avant garde figur som kämpade mot 5 generationens krigsföring, den som Robert Malone 

nu pratade om på Läkarupprorets konferens på Stockholm Waterfront för i Januari 2023. 

Originalet fann man inte i världens myriader, eftersom det mesta av det är kopior: t.ex. doktorer upprepar 

vanligtvis enbart det som står i läroböckerna. 

Nej - Burroughs insåg att man måste ha originalet där de demoniska krafterna talar direkt. 

Hans första bok Junky (Tjacket) som han själv enbart ville kalla 'Junk' dvs. 'Skräp', visade hur han 

förberedde sig för sin författargärning, genom att avkoppla den sexuella driv-kraften genom att bli 

beroende av morfin. 

Från Naked Lunch (1959) så skrev han en typ av prosa som påverkar läsaren som en hälsodrog som frigör 

deras inre, deras sinnen. 

Så genom att han, så som J G Ballard uttryckte det "låter oss åka berg och dal bana genom helvetet' och  

'Naked Lunch is a banquete you will never forget', så fick denna avant garde artist en direkt kontakt med 

det demoniska originalet av verkligheten, och kunde på detta vis få verklig genomslagskraft. 

Varför är Juri Lina så intresserad utav original dokumenten som han ymnigt citerar? Svaret tycks nu givet, 

genom att citera dessa får han verklig genomslagskraft. Dessa två författare på motpolerna av varandra, 

visar det rätta i Burroughs antagande från början. 

 

Dr T.A. har sagt en häpnadsväckande sak, nämligen det att halva Sveriges befolkning på ett eller annat sätt 

är beroende av ’mediciner’ för sitt psykiska mående, ifall det stämmer så är det verkligen en 

häpnadsväckande siffra. 

5 Generationens krigsföring, precis som Dr Robert Malone pekar ut, är ett krig om våra psyket; det visar 

hur viktigt sann bildning, så som Burroughs och Lina presenterar för oss, är livsviktigt för vårt samhälle. 

5 Generationens krigsföring, eller 5 punkts programmet i hjärntvätt som Lina påvisar utförs på Sverige som 

experiment-land, ger oss ett ovanligt stort behov utav sådana typ av avant-garde artister. 

Så då Burroughs går macro utan att hamna i generaliseringens fälla, så går Lina in på detaljer, micro och 

gör det till något generellt, 'politikens inre logik' eller vad vi nu ska kalla det. Lina är partikulär och kommer 

i slutsatserna fram till ett generellt mönster, medan Burroughs i Zen-upplevelsen av upplysning 

expanderar sitt eget 'jag' att rymma hela Helvetet åtminstone. Bägge dessa män skulle man 

därmed kunna kalla genier. 

 
Dr. T.A. – som jag känner, säger att svenska psykiatrin är ökänd nere i Europa, som en politisk fars. 
Psykiater i dessa andra länder har ingen som helst respekt för svenska psykiatrin. Dr. T.A. menar att det 
är ett fascistiskt-kommunistiskt system man byggt upp i Sverige, som använder ’psykiatrin’ som en 
modell för att förfölja politiska dissidenter. Dr. T.A. säger att man i Sverige tittade på Sovjet och kom 
fram till att samma modell där verkade effektiv. Dr. T.A. säger också att han icke känner till en enda 



svensk psykiater som inte sålt sig till politiska intressen. Detta kan förklara varför man från 
Demokraternas sida i USA (demo-rats you know?) framhåller Sverige som ett framgångsland och modell 
som man vill att andra länder ska ha som förebild. 
Ernestus von Renteln, en högt uppsatt frimurare och Tysk baron, berättade för mig på ett tidigt stadium, 
att Sverige är medvetet hjärntvättat sedan 1975. Han sade att det psykiatriska systemet var ytterst 
farligt, och var rädd att få sitt namn nämnt i något sammanhang där det skulle kunna nedskrivas i 
journaler. Han betraktade de flesta svenskar som ’produkter av Sverige’ och pratade om ’fack-idioter’ 
som blint följde detta farliga systems dikdoctor fasoner.  
Det var den gamla vanliga människo-offers ritualen i modern tappning; en farsot som målades upp, som 
”dödade de gamla och lämnade de unga, förutom en resonlig procent-sats” (William S. Burroughs Cities 
of the red night), en farsot vars vaccin ledde till döden. Alltså samma princip man kör med inom 
”psykiatrin” där offrens fel förstoras upp till helt hyperbola storlekar, och man sedan kommer med 
lösningen: en spruta i baken var 14 dag. Likaså är det vaccinet som är det riktigt farliga under pandemin; 
viruset finns, men flockimmunitet kan uppnås snabbt, och viruset skapades avsiktligen i labratorium, för 
att man skulle kunna säga: se denna patient är besmittad av Covid, han måste ha ”vaccin”.. En enkel sak 
att göra, och medikament personal som ju tror på viruset, som massmedia hittat på (vad gäller dess 
farlighetsgrad, inklusive hur man kan behandla det: L-Cystein och Bromelain, kan enkelt ta bort Covid hos 
patienter som blivit smittade), och detta vaccin leder i många fall till döden i slutändan. Kanske i ännu 
fler fall till död i förtid. ’generalisering är maktspråk’ skriver Horace Engdahl någonstans, i slutändan, 
”what it boils down to”, är som vanligt den enskilde människan, så som D.H. Lawrence påpekade innan 
1sta Världskriget bröt ut: ’kriget finns i människors hjärtan – ifall inte så var fallet, skulle det inte bli 
något krig.” Juri Lina har i Nattliga Dagar (1983) också konstaterat att samhällets utveckling springer ur 
den enskilde människan, och dess livsvillkor, och inte från jätte-modeller, så som Marxismens eller andra 
hyperbola samhälls system.  
Det är därför dom ger kalla handen då människor självmant kommer och söker en psykvård dom själva 
vill ha: 
systemet tjänar inte framför allt på att hjälpa någon, utan dom tjänar att utöka den svartmagi av 
människooffer, för systemet, som sedan bygger upp sådana myter som 'corona-pandemin' och liknande, 
där Ourobouros som vanligt äter sin egen svans: 
dvs. först så offrar man människor till Moloch inom "psykiatriska" systemet, och får skattebetalarna att 
betala dyrt för det; 
sedan offrar man allmänheten med samma system fast i macro-skala. 

 

 
 

Förtidspension – som att långsamt vinna en miljon 

Du kan tjäna dina bröder och systrar och vänner – istället för att tvingas vara  

likt en utav Mammons händer… 

bara tänk på att du saknar rättighet att hävda dig inför en fördomsfull allmänhet. 

Du kanske tror att allt är ”bra”  

bara du har ett jobb och 

en familj… att ge vad de vill ha –  

men tänk – idag arbetar du i hemlighet för krigsindustrin –  

imorgon – skjuts din rumpa full med vaselin…  

och du är gammal och ska snart dö – din familj tar väl hand om dig?  

Innan din kropp ge näring till blommor och grödor tänk vad stora bördor – du tar på dig –  

utan att du vet hur mycket ditt ”goda arbete”  

smutsar ned din själsliga evighet…  



”in med vaccinet” så är det klart?  

Snart är du kanske död – ty du 

glömde att upplysa dina barn… 

 
William Blake skriver i Helvetets Ordspråk: Döda hellre ett barn i vaggan, än att föda icke utförda begär. 
Därför; målet för denna falska ”psykiatri” är att ”patienterna” ska ta livet av sig, så Harry Martinsson och 
Ted Gärdestad och fler; de är förlåtna av Gud för sin synd att ta livet av sig, ty, det är det hemliga 
outtalade målet för ”psykiatrin” i den stöpta form vi har det i Sverige. 
  
Vi avslutar med ord från Mästaren Jesus Christ: 
Whomever utters: thou fool! is in danger of Hellfire.  

 


