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Trolljägarna!
linda.svensson@strix.se
trolljagarna@strix.se
Hej!
Jag heter Mikael Westergren och är furrie. Mitt furryalias är Smirre Kirax. Har haft problem
med troll och näthatare sedan 2008 men mobbningen sträcker sig redan tillbaks till 1993 då
jag gick i gymnasiet på Norrängsskolan. Det var då mobbningen började och de troll som är
på mig är dem som jag gick med i gymnasiet och jobbade ihop med på SIVO 1997 till 1999.
Mobbningen ledde till att jag mådde så dåligt så jag försökte begå självmord och blev inlagd
på psyk i Kristianstad. Jag slutade vara på SIVO då våren 1999.
Att mobbningen började i gymnasiet var för hur min lärare Rune och min dåvarande
assistent Lasse agerade och vad de gjorde som triggade igång mobbningen.
2007 till 2009 så studerade jag IT linjen på Furuboda och det var då jag började skapa
hemsidor och min första blogg och youtubes osv. Jag är ju en person som är rätt öppen med
mitt furryintresse, gamingintresse och engagemang för vilda djur osv och det ska jag kunna
vara. Jag har fått många fina vänner bland furries och åker årligen på deras stora konvent i
Stockholm – Nordic Fuzz Con. Kom hem från Stockholm nu för några dagar sedan.
Det som hände då 2008 var att mobbarna från Norrängsskolan och SIVO sökte upp mig på
SveaFur, SpChan, Vegan och andra ställen och började bedriva hårda hatkampanjer mot
både mig och andra furries.
Polisanmälningar bara läggs ner och 2013 så gick jag på T4 Vux där några av mobbarna också
var, deras hatiska blickar och hånflin mötte mig dagligen i skolan och sen hot och
trakasserier via mejl och skype på kvällarna samt att de var inne och härjade med både mig
och andra furries på SveaFur. Detta fick mig att balla ur och jag hotade med att jag skulle
skaffa vapen och göra något på T4 Vux som skulle komma på nyheterna, vilket fick rektor
och polisen att agera och polisen kom och hämtade mig på T4 Vux och det var inget roligt
samtal på polisstationen.
När jag jobbade på Rävninge 2010 till 2012, det var ett hundpensionat/hästgård där jag
trivdes bra även om det var ett tungt jobb. På min blogg som då var utan betalning så gick
det att kommentera. Det kom kommentarer på bloggen från bland annat ”Lars Ohlsson” och
”Anonym Smirrehatare” med hot om att skada hästarna, slå ihjäl hundarna, bränna ner
stallet och misshandla mig osv för att de tyckte inte jag skulle få jobba med djur. Idag går det
inte att kommentera på min blogg för jag betalar dem som har servern för det.
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Patrik är en kille som även har misshandlat mig tidigare med tillhyggen för att han tycker att
jag är barnslig och har senare tiden skrivit hotfulla och kränkande mejl till mig, dock har jag
slängt dessa mejl för att mina assistenter inte tycker att jag ska läsa dem.
Mina assistenter som jag har nu vill att jag ska må bra, Olle är ju han som brukar åka med
mig på Nordic Fuzz Con, då vi bor hos min bästa vän i Södertälje som också är furry och vi är
på konventet på dagar/kvällar.
Även på chaner och olika forum samt på facebook har Patrik kontaktat mig och kommit med
olika lögnbeskyllningar, hot och påhopp. På facebook har jag naturligtvis blockat honom.
Dock är jag rädd för Patrik och Lars Ohlsson är den tidigare assistenten som jag hade när jag
gick på Norrängsskolan, en hemsk människa som hatar furries och som hatar djur osv. Både
han och Rune bar sig väldigt illa åt med mig i skolan för att jag är furry osv. Lars Ohlsson fick
ju sparken iaf när min kurator fick veta vad han gjorde.
Då när Lars Ohlsson började skriva kommentarer på min blogg med hot mot djuren på
Rävninge, det var då som jag kontaktade Hells Angels och ville ha hjälp med att köpa vapen
och ammunition av dem, ja, jag hade inte tvekat att skjuta om någon okänd människa dök
upp vid hästhagarna eller i skogen när jag vallade hundarna. Polisen visste att jag kontaktat
Hells Angels och pratade med mig om det också när de tog in mig till stationen då 2013.
Dock svarade aldrig Hells Angels mig.
Iaf så är Lars Ohlsson död sen hösten 2013. Jag och andra furries behöver inte vara rädda för
honom längre. Dock är jag rädd för Patrik och har många gånger haft kniv på mig när jag är
och handlar på Kvantum eller Maxi, vilket mina assistenter säger att jag inte får gå runt med
knivar och dylikt på mig ute.
Mvh: Mikael ”Smirre” Westergren. Finja.

