Redneckfile: V 2!
Tema: Avslöja SIVO och Lars Ohlsson!

SIVO-människor borde det vara fri jakt på! Skulle vara rätt åt dem som de håller på att
mobba/trolla furries, plågat och dödat djuren i Hembygdsparken, går runt i Hässleholm och
sparkar på katter och hundar, har bränt ihjäl en katt och fotograferat och visat upp på
SpChan och plågat ihjäl kattungar på synnerligen grymma och perversa sätt - vilket de har
filmat och visat upp. SIVO-människorna har kastat in fyrverkerier och krossat glas till hästar
och getter i Hembygdsparken, brutit er in i 4H-huset och slagit ihjäl kaniner och förstört
barnens saker. Ryckt fjädrarna av en tupp och släppt ut nere på Statenaområdet, skrämt
dovhjortarna i Hembyggdsparken så de hoppat över stängslet och rusat ut i trafiken på
Tredje Aveneyn. Ryckt benen av ankor och stoppat ner dem i postlådor osv. Till sist så tog
Kommunen bort de sista djuren och avlivade dem, vilket är väldigt tragiskt.
SIVO-människorna hatar Rävar, Vargar och Sergaler speciellt!
De skriker kvinnoförnedrande saker och könsord åt tjejerna i Hässleholm, alla tjejer och
kvinnor i Hässleholm hatar er och ert jävla redneckbeteende! Alla hundägare hatar er också
eftersom ni går runt och sparkar på små hundar men är skiträdda för stora hundar som
Schäfrar och Rotweilers.
Jävla idioter som har förstört SveaFur med ert djurhat, Nazism, tidelag och annat skit. Ni
drev Gizmo till självmord genom att hänga ut honom och skylla honom för tidelag, han blev
bara 19 år och ni på SIVO firade att ni drivit honom till att köra ihjäl sig mot en långtradare
med vilje. En timme innan Gizmo sätter sig i bilen och drar bilen i full fart in i fronten på en
mötande långtradare - så hade Gizmo skrivit på sin FA och på GTA saiten vad han skulle göra.
På SpChan kunde man sedan läsa och se bilder på hur de på SIVO firade att de "Drivit en
pälsbög till självmord." - Fruktansvärt och osmakligt agerande av dem på SIVO. På SpChan
kunde man även se hur de på SIVO poserar med hakkorsflaggor och vapen och att skriver om
att "döda pälsbögar och döda veganer." Samt bilder på lemlästade och döda Rävar och
Katter och hur de stängt in en katt i en bur, häller bensin på katten och tänder eld på den.
Med slogan "Päls brinner bra." Mattias var den som postat detta med att bränna katten på
SpChan. Samt att även Mattias varit inne på SveaFur vid ett flertal tillfällen för att posta
Nazism och hyllningstexter till Anders breivik, samt mordhota både mig och andra Furrisar.
SIVO-människorna hackade Fox Powers hemsida och forum, laddade upp barnporr och annat
skit, med hat och djurplågeri och förstörde ni föreningen för mig. Men vi spårade till er då

Fox Power låg på en furryserver och vi fick fram digital trafik och IP-nummer och vilket jag
överlämnade till polisen, men de la ner i brist på kunskap om cyberteknik.
SIVO-människorna har även vid flera tillfällen beställt rävjaktsfilmer, nazistsaker, kondomer,
porrfilmer, djurporrfilmer, sexhjälpmedel med mera i mitt namn samt skickar anonyma
hatmejl med fruktansvärt och furryfientligt innehåll och gömmer er bakom sjuka Bibelcitat
etc för att visa sitt hat mot oss furrisar!
SIVO-människorna skapade även en fejkad mejladress på livemejl i mitt namn och skrev
saker till Hand i hand och till min dåvarande assistent Conny. Antagligen saker om deras barn
osv och jag blev hotad till livet av Conny och totalt utskälld av hans fru. Min moder hittade
saker på SpChan om detta med livemejlen + att jag var uthängd som pedofil och lögnaktiga
påståenden om saker som jag skulle gjort med Connys son på altaret i en kyrka. Det
handlade både om pedofili, kannibalism och Satanism och var så fruktansvärt vidrigt och
rått.
Personalerna på SIVO, ex Göran tycker att veganer ska få huvudet avskjutet med hagelgevär
och att autistiska personer ska gasas ihjäl gaskammare och Kent hatar djur, exempelvis så
försvarar han pälsdjursfarmer, djurförsök och Varghat/Vargjakt, Kent har också kört över en
Räv med bilen för att sedan gå ut och spotta på Räven. Jan-Olof och Anki tror att Furrisar är
Satansdyrkare, pedofiler, zoofiler och att vi tar knark på våra konvent osv. Samt de påstår att
Furrisar har skjutit kristna i USA och bränt ner kyrkor, samt haft ravefester på kyrkogårdar
och skändat och dansat på gravar, samt grävt upp och lekt med döda kroppar. Göran anser
att Furrisar släpper ut minkar, mördar och lynchar jägare, bränner upp lastbilar och anlägger
bränder på MC Donalds restauranger samt att flertalet av anarkisterna som löpte amok i
Göteborg under EU-toppmötet 2001 var Furrisar. - Detta är alltså rena lögner och rent
skitsnack om oss Furrisar från SIVO-personalen. Det tragiska är att tidigare assistenter som
Conny, Janne och Jocke och även de som håller i Hand i hand tror att vi Furrisar är så onda
och gör sådana saker som personalen på SIVO säger och de har velat få mig att sluta vara
Furry och umgås med Furrisar samt satt paranoida griller i huvudet på mig och spelat ut mig
mot flera andra Furrisar. Chefen på Kommunen för Daglig verksamhet, Assar ringer till en
vikarierande assistent, Otto, och säger till honom om trollandet och dramat på SveaFur och
SpChan, att information om mig och andra brukare ligger ute till offentlig beskådning - vilket
inte är upplagt av Furrisar - utan av djurplågarna och Furryhatarna på SIVO. Assar tycker inte
att jag ska umgås med Furrisarna och han dyker även på mig inne på Tass-Chan och skäller ut
mig för att jag rest till Japan och konverterat till Shintoismen och kommer med horribla och
lögnaktiga påståenden om Furrisarna och om Sergalerna i synnerhet. Från Assar har jag även
fått ta emot flertalet kränkande och hatiska mejl och rasistiska påhopp mot min kamrat
Zabu, för att han är Afroamerikan och hans fursona är just en Sergal.
Rävhataren Lars Ohlsson som var min assistent i skolan när jag gick lantbruk 1993 till 1995,
han var en homofobisk, högerextrem, konservativt kristen rovdjurshatare och furryhatare
som har mordhotat Timmy, mig, Frenzee och flera andra furrisar inne på SveaFur och hotade
i kommentarsfälten på Rävskogen med att skada hästarna och skjuta hundarna på Rävninge,
samt misshandla mig, bränna ner stallet osv - när jag jobbade där 2009 till 2012! - Vilket jag
talade om Lisa på kommunen som är hon som höll i min dagliga verksamhet på Rävninge. Får
till svar av Lisa: "Sluta vara på Internet och sluta umgås med Furrisarna, det är dem som

skriver detta." Jag misstänkte ju en vit Katt och en blå Lemur på SveaFur för dessa skriverier
för vi hade bråkat strax innan. Men de har tydligen inte gjort det, utan det kom från
Rävhataren Lars Ohlsson just som den furryhatare, troll och vidriga genomonda djurplågare
han är. (Jag gick ofta beväpnad med kniv eller ett järnrör när jag gick med Hundar i skogen
på Rävninge och tog även kontakt med ett Hells Angels för att få hjälp med att få tag i
skjutvapen, för jag ansåg att jag behövde det när jag var på Rävninge för att skydda mig själv
och djuren mot Rävhataren och andra som kunde tänka sig att göra hemska saker med
Hästar och Hundar. - Jag jobbar inte kvar på Rävninge idag - Situationen blev ohållbar och jag
blev rejält paranoid av dramat som var kring Rävninge. )
Lars Ohlsson höll också vid flera tillfällen mellan 2000 och 2007 på att skriva fruktansvärda
och lögnaktiga perversa historier om mig på flera ridskolors och ryttarföreningars
gästböcker, lögnaktigt och falsk skyllde han mig för att plåga och skada hästar och hålla på
med tidelag osv samt att han satte ut mitt telefonnummer och min mejladress - vilket ledde
till att jag fick många telefonsamtal och mejl från oroliga hästägare och föreståndare på
ridskolorna, både jag och ridskolorna polisanmälde Rävhataren Lars Ohlsson vid flera
tillfällen men det lades bara ner utredningar.
Rävhataren Lars Ohlsson har stulit rävmjukisdjur, datorspel, teckningar, serietidningar,
hårdrocksskivor, leksaker och andra saker med högt affektionsvärde för mig, gjort både mig,
min moder och min moster väldigt illa samt misshandlat vår hund! Vilket jag och min moder
polisanmälde honom för, men brott kunde inte styrkas då jag släppt in honom och han fått
order att ta dessa saker ifrån mig av personer på kommunen.
Rävhataren Lars Ohlsson uppmanade och drev på mobbning från andra elever mot mig när
jag gick i gymnasiet på Norräng/Lantan, p.g.a. jag är furry. Rävhataren Lars Ohlsson tjuvsköt
en varg 2000 olagligt och har skjutit en räv och gjort en dörrmatta av dess päls, skjutit
rävtikar och gasat ihjäl deras valpar samt spikat upp rävtikar på dörrar! Lars Ohlsson är aktiv i
SGT-rörelsen och är en extrem rovdjurshatare! Rävhataren Lars Ohlsson har även gjort
dödsnamnlistor mot oss furrisar och mot funktionshindrade - vilka hittades av en annan furry
som ringde mig och talade om det och både den furryn och jag polisanmälde dödslistorna
som Rävhataren Lars Ohlsson hade gjort och laddat upp, några idioter hade skrivit på dem
också.
Rävhataren Lars Ohlsson har också gått med Nazisterna i Kristianstad vid flera tillfällen för
att skrika ut sitt hat mot furries, djurvärnare, autister/aspergare, homosexuella med flera
grupper som han hatar och önskar livet ur, samt att han misshandlade och rånade en
bensinmacksägare 2006 så denne hamnade i rullstol och fick lägga ner sin mack - vilket
Rävhataren Lars Ohlsson satt i fängelse för i 1 år och 6 månader.
Rävhataren Lars Ohlsson, som den rabiata rovdjurshatare och tjuvjägare han är så har han
hotat folk på Rovdjursföreningen och telefonterroriserat dem på Rovdjursföreningen med
varghat och tidelagsbeskyllningar etc. Rävhataren Lars Ohlsson har bedrivit hatkampanjer
mot mig och mot furryvänner till mig sen 2003, då han dök på mig i Kristianstad med "Jag
tolererar inte att du anser dig vara en räv och det gör ingen annan heller, jag ska skjuta en
räv och lägga på din trappa!" i samband med en juridisk dispyt mellan Rävhataren och mig
som Enligt Fidde, Jonas och Åsenbjörk så ska Rävhataren ha gjort inbrott hos en
hemvärnsman i Perstorp och stulit dennes AK4 och en avsevärd mängd ammunition, hotat

med att skjuta mig och min mor samt att söka upp andra furries och djurvärnare och skjuta
dem, vilket jag polisanmälde honom för 2002.
Inför första NFC 2013 så framförde Rävhataren Lars Ohlsson på SpChan hot om att göra en
väpnad attack mot NFC och mörda oss för att vi är furries. Att han skulle göra något mot NFC
som skulle få Breiviks agerande på Utöya att blekna. Dock togs detta bara som dumma
skriverier och inget han vågade sätta i verket.
Rävhataren Lars Ohlssons signum var "Den som inte kan ta vara på sig själv förtjänar inte
att leva" och hans prat om att "Kapa de sjuka grenarna" - vilket visar vad han har för syn på
exempelvis funktionshindrade eller på furrisar och andra som enligt honom inte ansågs
"Normala!" Rävhataren Lars Ohlsson och ni andra på SIVO är avskyvärda djurplågare och furryhatare, ni
är rakt igenom onda, vidriga djurplågare och hatiska mobbare!
Ni på SIVO är fega och vidriga som döljer er bakom kristendom och anonymitet för att hålla
på att hota, trolla och förfölja både mig och andra furries och hota umgdomar som värnar
om djur osv!
Noteras också att Rävhataren Lars Ohlsson fick jobb som personal på SIVO efter att han fick
sparken som min assistent.
Ansvariga kommuntjänstemän som håller i SIVO och den dagliga verksamheten tycker det är
helt okej att SIVO-människorna plågar, misshandlar och dödar djur, håller på att mobba,
hata, trolla och förfölja både mig och andra furries och förstör på våra forum och chaner.
Hoppas att Rävarna pissar på era gravar när ni är döda och inte konstigt att både jag och
andra furries är arga och rädda samt är starkt för GunRights och vill beväpna oss!
Det borde vara fri jakt på människor och att vi Rävar och andra Rovdjur kan använda
människohudar som mattor, samt göra skor av människohud så att människorna får dö för
att vi rävar och andra rovdjur inte ska smutsa ner våra tassar! Samer, jägare och bönder ska
bombas med napalm och fosfor och brinna till döds som de vidriga och hemska mördarepack
de är!
Lars Ohlsson är en klart ond och vidrig människa som bara ska lida, förnedras och dö för de
onda och vidriga handlingar som han har gjort!

Rävarna och en Älg har kul med Lars Ohlsson och gör med honom precis vad han förtjänar!

Timmy offrar Lars Ohlsson till Rävguden och Vampyrguden, Timmy skär hjärtat ur kroppen
på Lars Ohlsson och äter Lars Ohlssons hjärta rått!

Sen skär Timmy halsen av Lars Ohlsson och låter Lars Ohlssons blod sippra ner i en
silverbägare, som sedan går runt till alla Rävarna som dricker varmt människoblod!
Rävarna har flått huden av Lars Ohlsson och gjort en matta av honom som Rävarna kan
dansa på i pur glädje 24/7! Yay! Rätt åt den vidriga människan Lars Ohlsson!

Lars Ohlssons hud används ofta som dörrmatta på Furrykonvent, så att dem som Lars
Ohlsson hatade mest trampar på honom och torkar av sina tassar på honom! LOL!

En fin jakttrofé! Lars Ohlssons huvud spetsat på en påle utanför Skånes Djurpark, med Lars
Ohlssons kuk avskuren och instoppad i hans käft! Så Lars Ohlsson är kuksugaren som suger
sin egen kuk! Detta står utanför Skånes Djurpark, så att vi alla furries och andra som älskar
djur kan spotta Lars Ohlsson i ansiktet varje gång vi besöker Skånes Djurpark!

Skål för stor rättvisa! FURRY PRIDE! ANIMAL RIGHT! WORLD WIDE!

