BOYE JENSENS MÄRKLIGA VITTNESMÅL
Vindkraftverk – lågfrekvent buller – vibrationer - ohälsa - orättvisa – Vattenfall.
Boye Jensen (Södra Själland), arbetade som framgångsrik trädgårdsmästare fram till för cirka fyra
år sedan när Vattenfall byggde en vindkraftsanläggning på närliggande gods, varav två verk endast
550 respektive 600 m från hans hem och plantskoleföretag. Ganska omedelbart fick han och hans
fru hälsoproblem och måste flytta. Efter hand fick hans kvinnliga anställda problem med sin
menustrationscykel. Beslut om mätningar av lågfrekvent buller inomhus, motarbetades av
vindkraftsbranschen, myndigheter och Vattenfall. Hans företag tvingades i konkurs och i dag har
godset som upplåtit marken för vindkraftverken övertagit fastigheten och utplånat anläggningen.
Efter en skandalös konkursförvaltningsprocess.
Vindkraftsbranschens rädsla för sanningen om lågfrekvent buller, infraljud och markvibrationer är
uppenbar.
Här redovisas sammanfattning och ett tal som Boye Jensen höll i Fiskeriets Hus i Hvide Sande,
måndagen 2019-06-03.
Boye Jensen redogör även för de skrämmande rättsliga övergreppen i denna video;
https://youtu.be/My3tciIcz1Q

1. Grannskapet till två gigantiska vindkraftverk fick katastrofala konsekvenser för mitt företag, de
anställda, mig själv och inte minst min fru. 14 dagar efter att de gigantiska vindkraftverken startade
märkte vi de första vibrationerna i våra kroppar när vi låg i våra sängar. Det gav en usel sömn.
Efter ca 10 månader var vi tvungna att inse att om vi skulle överleva denna mardröm måste vi sova
någon annanstans. Vi hyrde en mindre lägenhet 3 km bort.
Under växtsäsongen hade vi 6 kvinnliga anställda från Litauen. De bodde i plantskolans andra
bostad, nästan intill vårt eget hem. 14 dagar efter ankomsten kände de också vibrationer i kroppen.
Ett år efter att de gigantiska vindkraftverken startade förstod mina kvinnliga anställda att de alla
hade förändringar i sin menustrationscykel. Blödningarna och cykeln hade blivit oregelbundna trots
att de bara var på jobbet under normal arbetstid, som utgjorde ungefär 1/4 av dygnet. De litauiska
kvinnorna som bodde och arbetade på plantskolan hade ännu fler problem med sin cykel. De hade
nästan ingen cykel alls då de blödde nästan ständigt.
Det var en helt galen upptäckt som mina anställda kvinnor gjorde och när Holbæk kommun
fortfarande avvisade alla klagomål på grund av att ljudmätningen visade att gränsvärdena var
uppfyllda - Ja, då måste det bero på oss 15-20 personer som hade problem.
Därefter kontaktade jag ämbetsläkaren, som är Sundhedsstyrelsens utsträckta arm i landet. Det
skulle bli en mycket nedslående upplevelse. Han ville uppenbarligen inte ha något att göra med
fallet och först efter 5-6 månader och många påtryckningar, hänvisade han mig till arbetsinspektionen som informerade mig om, att om det skulle bli ett fall mellan någon av mina anställda
och mig, skulle jag bli ombedd att vidta åtgärder för att vidta skyddsåtgärder. Eftersom jag var
ansvarig för mina anställda.
Jag har aldrig fått något svar på hur man gör åtgärder för att minska buller från två 127 meter höga
gigantiska vindkraftverk, som står 550 meter från plantskolan.
För alla litauiska anställda normaliserades allt igen efter 2-3 månader, när de återvänt till Litauen.
Sökt läkare hade vi naturligtvis gjort, men läkaren hade aldrig fått höra från Socialstyrelsen om
”problem för grannar till gigantiska väderkvarnar”.

Vad skulle den stackars läkaren göra? Ja, det var bara att förskriva lugnande och antidepressiva
läkemedel och det gjordes.
2. Förutom vibrationer i kroppen och förändring av menustrationscykeln har vi också upplevt
tydliga hörbara toner. Dessa tydligt hörbara toner var oerhört besvärande för alla mina
utomhusarbetande kollegor och kan, utan förbehåll, likställas med tortyr.
Du visste aldrig när tonerna kom eller när de försvann. De kom och gick och du tänkte hela tiden
när de inte var där, när börjar det igen?
De tydliga hörbara tonerna får inte förekomma alls och även om kommunens miljöbedömare under
ljudmätningen tydligt indikerade att det fanns starka tydliga hörbara toner, var ljudmätningsföretaget likgiltigt och skrev helt enkelt i rapporten att inga tydliga hörbara toner registrerades vid
mätningen.
Men de många klagomålen på företaget som framfördes till Holbæk kommun, påverkade trots allt
Holbæks dåvarande borgmästare till att begära redovisning för miljökommittén i Christiansborg,
och kommunen fick denna möjlighet i november 2013, där jag också deltog.
Här bad den dåvarande miljökommittén att borgmästaren skulle mäta lågfrekvent buller direkt i
våra hem. Det har aldrig tillåtits tidigare och det skulle vara första gången i världen som man gjort
mätningar av lågfrekvent ljud direkt inomhus i en bostad.
Det skulle visa sig bli företagets dödsdom.
Det skulle bli ett enormt problem för vindkraftindustrin om det skulle göras direkta ljudmätningar
inomhus i mina bostäder. Min kontakt med den danske världskände akustikforskaren Professor
Henrik Møller, Aarhus Universitet, var också ett problem för vindkraftindustrin, eftersom han just
då hade utvecklat en ljudmätare för lågfrekvent ljud. Forskarna ville utföra mätningarna eller låta
oss låna lågfrekvensbullermätaren. Möjligheten att denna apparat skulle visa katastrofala
överskridanden var alldeles för stor för vindkraftindustrin. Vindkraftindustrin kunde inte leva med
det faktum att jag hade en legitim rätt till bullermätning i mitt eget hem med den här apparaten.
Vattenfall, som är ägare till vindkraftverken och vindkraftindustrin, var tvungna att göra denna
ljudmätning omöjlig för allt i världen och särskilt professor Henrik Møllers mätanordning måste
göras ofarlig. Enheten skadades.
I maj 2014 presenterar Kaj Bank Olesen hemska bilder av vanskapta minkvalpar i mängder. Det
visade oss vad vi under hand redan förstått, att det var blodigt allvar att ha bostäder och
arbetsplatser så nära jättestora vindkraftverk.
Vad ska jag göra? Hade kvinnliga anställda som kunde bli gravida. Hade också en anställd som blev
gravid och skickades hem omedelbart. Men hade skadan redan hänt den här kvinnan???
Det hela gick inte att uthärda, så jag tänkte ändra företaget, så att bara äldre män anställdes, som var
över sin reproduktiva ålder.
3. Men jag behövde inte tänka på det, för Vattenfall och vindkraftindustrin hade gjort en plan
tillsammans med min bankförbindelse, etc. vilket innebar att banken omedelbart skulle begära
återbetalning av min driftskredit på ca 2 Mkr och ansökte sedan om konkurs.
Jag kanske kunde samlat in pengarna, men med möjligheten att befrias från det omänskliga ansvaret
jag hade, valde jag att låta det hända. Mest så att vi alla kunde fly levande från denna mardröm.
Jag hade alltför många värden och det är därför det nu finns en konkurs som är oöverträffad. Jag har
återgett den i videon "The Ultimate Justice Murder". Det har fler element i sig än Bøge Nielsenfallet, som vem som helst kan komma ihåg.

Ett hemligt avtal ingås, som framgår av bostadsförklaringen, som syftar till att säkerställa att
Vattenfalls hyresvärd, Hagesholm Gods, skulle kunna ta över mina fastigheter utan några
byggnader, så att inga personer varken kunde arbeta eller bo i det området längre.
Det innebar att de två bostäderna och 13 driftbyggnaderna måste rivas. Och de gjorde det, med
påstående att alla byggnader var förfallna. Det blåstämplade Holbæk kommun och danska naturoch näringsbyrån.
4. I konkursen kunde jag inte få en utsedd advokat, beslutad av domstolen utan motivering.
Mina plusvärden/eget kapital var fyra gånger större än skuldbeloppet på dekretdagen.
En köpare ville lägga 2 Mkr men fick inte köpa av konkursförvaltaren.
Företaget säljs inte offentligt. Det sätter domstolen stopp för???
Bostäderna läggs inte heller ut för försäljning offentligt. Det godkänner domstolen också???
Mina anläggningstillgångar och inventarier säljs inte i mina branschpublikationer, även om det
fanns icke avskrivna anläggningstillgångar och inventarier för 2 miljoner???
Konkursförvaltaren lurar boet på 4 miljoner, helt enkelt genom att ändra en text i inventeringen.
Konkursförvaltarens egen bedömare skulle vittna för mig om bedrägeri på 4 miljoner. Men
domstolen avgav att det inte får finnas några vittnen i sådana fall???
Jag rapporterar bedrägeri till polisen för dessa 4 miljoner. En månad efter att polisen har fått
vittnesmål från bedömaren, informerar polisen att det inte finns något behov av ytterligare utredning
av ärendet. Mitt klagomål mot polisbeslutet avvisas av riksadvokaten. Jag brukar säga: Det sista
hålet i dammen måste vara helt stängt och statsadvokaten såg till det. Så mina alternativ var
uttömda.
Jag har över 25 vittnen som skulle vittna om att allt som konkursförvaltaren har skrivit är en ren och
skär lögn och att han inte på något sätt har uppfyllt konkurslagen, men återigen vägrar domstolen att
använda vittnen i sådana fall.
Frågar du dig själv? Är rättsväsendet helt upp och ned? Jag tror att rättsväsendet är en korrupt
medarbetare i denna hemliga affär.
5. Byggnaderna tas bort från jordytan och som förväntat erbjöds landet endast till Vattenfalls
hyresvärd Hagesholm Gods??? Hyresvärden sa till den regionala tidningen: Jag fick ett bra
erbjudande från konkursförvaltaren.
Det var slutet på min verksamhet Lammefjordens Stauder. Konkursförvaltaren lyckades ta ut 1 Mkr
skuld medan han fick 1,5 Mkr från Vattenfall själv för sin hjälp???
Ett ... är ... att förlora sin verksamhet på ett djupt kriminellt sätt, jag tror att det var ... och något
annat är att förlora sin älskade hustru och livskamrat för att hon får ett hjärtstopp i september 2017
och dör.
Ända sedan jag i mitt sinne har misstänkt de enorma vindkraftverken och idag, efter meddelandet
från KB:s utredning om att vindkraftverken kan påverka hjärt-kärlfunktionen, har jag inget tvivel
om att min fru dog för tidigt på grund av detta galna grannskap.
Tack för ordet
Boye Jensen

Här är Boye Jensens tal på danska:
Fiskeriets Hus i Hvide Sande, måndag 2019-06-03, kl. 19.00.
1. Naboskabet til kæmpevindmøller fik katastrofale følger for min virksomhed, medarbejderne, jeg
selv og ikke mindst min kone. 14 dage efter at kæmpevindmøllerne blev sat i gang mærkede vi de
første vibrationer i vores kroppe når vi lå i vores senge. Det gav en elendig søvn.
Efter ca. 10 måneder måtte vi indse at hvis vi skulle overleve dette mareridt, måtte vi sove et andet
sted. Vi lejede en mindre lejlighed 3 km derfra.
I sæsonen havde vi 6 personer fra Litauen ansat. De boede i planteskolens anden bolig næsten lige
ved siden af vores egen bolig. 14 dage efter de var ankommet mærkede de også vibrationer i
kroppen.
Et år efter at kæmpevindmøllerne var startet, fandt mine kvindelige medarbejdere ud af, at de alle
havde forandringer med deres cyklus. De pletblødte og cyklus var blevet uregelmæssig og det var
blot ved at være på arbejde i alm arbejdstid, som udgør ca. 1/4 af vores tid. De litauerske kvindelige
medarbejdere som jo boede og arbejdede på planteskolen, havde endnu større problemer med deres
cyklus. De havde nærmest ingen cyklus for de blødte næsten konstant.
Det var jo en fuldstændig vanvittig opdagelse mine kvinder her gjorde og da Holbæk Kommune
stadig afviste alle klagerne med baggrund i at støjmålingen viste at grænseværdierne var overholdt –
Ja så måtte det være os 15-20 personer der havde et problem.
Jeg henvendte mig derefter til embedslægen, der jo er Sundhedsstyrelsens forlængede arm ud i
landet. Det skulle vise sig at blive en meget nedslående oplevelse. Han ville åbenbart ikke have
noget med sagen at gøre og først efter 5-6 manader og mange rykkere, henviste han mig til
Arbejdstilsynet der meddelte mig, at hvis der blev en sag mellem én af mine ansatte og mig, ville
jeg blive bedt om at lave afværgeforanstaltninger for medarbejderne. For jeg havde jo ansvaret for
mine medarbejdere.
Jeg fik aldrig svar på, hvordan man lavede afværgeforanstaltninger til 2 styk, 127 meter høje
kæmpevindmøller der står 550 meter fra planteskolen.
For alle de litauerske medarbejdere blev alting normaliseret igen 2-3 Mdr efter hjemkomsten til
Litauen.
At søge læge havde vi naturligvis gjort, men min læge havde aldrig fået noget at vide fra
Sundhedsstyrelsen om ”problemer for naboer til kæmpevindmøller”.
Hvad skal den stakkels læge gøre? Ja der er kun at ordinere beroligende og antidepressiv medicin til
én og det skete.
2 Foruden vibrationer i kroppen og cyklusforandringer oplevede vi også tydelige hørbare toner.
Disse tydelige hørbare toner var frygtelig generende for alle mine udendørs arbejdende
medarbejdere og kan uden forbehold sidestilles med tortur.
Man vidste aldrig hvornår de kom eller hvornår de forsvandt. De kom og gik og man tænkte hele
tiden når de ikke var der, hvornår begyndte det igen?
De tydelige hørbare toner må slet ikke være der og selv om kommunens miljøsagsbehandler under
støjmålingen klart tilkendegav, at der var kraftige tydelige hørbare toner så var støjmålingsfirmaet
ligeglade og skrev blot i rapporten at der ikke var tydelige hørbare toner registreret i målingen.
Men virksomhedens mange klager til Holbæk Kommune bevirkede trods alt at Holbæks daværende
Borgmester bad om foretræde for Miljøudvalget på Christiansborg og det fik kommunen så i
november 2013 hvori jeg også deltog.

Her bad daværende Miljøudvalg Borgmesteren om at der skulle måles lavfrekvent støj direkte inde i
vores boliger. Det har aldrig været tilladt før, og ville være første gang i hele verden, der blev målt
lavfrekvent støj direkte indendørs i en bolig.
Det skulle vise sig at blive virksomhedens dødsdom.
Det kunne blive et kæmpeproblem for Vindmølleindustrien at der skulle laves direkte indendørs
lavfrekvente støjmålinger i mine 2 boliger. Min kontakt med den danske verdensanerkendte
akustikforsker professor Henrik Møller, Aarhus Universitet, var også et problem for
Vindmølleindustrien, for han havde lige opfundet et lavfrekvent støjmålingsapparat. Forskerne ville
gerne stå for målingerne eller lade os låne det lavfrekvente støjmålingsapparat. Muligheden for at
dette apparat ville vise katastrofale overskridelser var alt for stor for Vindmølleindustrien.
Vindmølleindustrien kunne ikke leve med at jeg havde en legitim ret til at støjmåle i min egen bolig
med dette apparat.
Vattenfall der var mølleejeren og Vindmølleindustrien måtte for alt i verden havde denne støjmåling
umuliggjort og i særdeleshed professor Henrik Møllers måleapparat uskadeliggjort. Apparatet blev
uskadeliggjort.
I maj 2014 kommer Kaj Bank Olesen med forfærdelige billeder af vanskabte minkhvalpe i hobetal.
Det viste os hvad vi efterhånden godt vidste, at det var blodig alvor, at have bolig og arbejdsplads så
tæt på kæmpevindmøller.
Hvad skulle jeg gøre? Havde kvinder der kunne blive gravide. Havde også én der blev gravid som
blev sendt hjem med det samme. Men var skaden allerede sket for denne kvinde???
Det hele var ikke til at holde ud at tænke på, så jeg overvejede at lave firmaet om, så der kun var
ældre mænd ansat, der havde overstået deres reproduktive alder.
3 Men jeg behøvede ikke at gøre mig mine overvejelser, for Vattenfall og Vindmølleindustrien
havde lavet en plan sammen
med min bankforbindelse o.m.a. der gik ud på, at banken uden videre skulle bede om indfrielse af
min driftskredit på ca. 2 Mkr og derefter melde mig konkurs.
Jeg kunne måske have skaffet de penge, men med udsigten til at man kunne blive fri for det
umenneskelige ansvar jeg havde på mig, valgte jeg at lade det ske. Mest for at vi alle kunne slippe
levende fra dette mareridt.
Jeg havde alt for mange værdier og derfor udspiller der sig nu, et konkursforløb der er helt uden
sidestykke. Jeg har gengivet det i videoen ”Det ultimative justitsmord”. Det har flere elementer i sig
end Bøje Nielsen sagen, som nogen sikkert kan huske.
Der laves en hemmelig aftale, som der står i bo-opgørelsen, der har til formål at sikre Vattenfalls
jordudlejer Hagesholm Gods, at kunne overtage mine ejendomme uden nogen bygninger, så havde
man sikret sig at der hverken arbejdede eller boede nogen mennesker i det område mere.
Det betød at de 2 boliger og 13 driftsbygninger skulle rives ned. Og det blev de så, under påskud af
at alle bygningerne var faldefærdige. Det blåstemplede Holbæk Kommune og NaturErhvervsstyrelsen.
4 I konkursen kunne jeg ikke få en beskikket advokat, afgjort af retten uden begrundelse.
Mine plusværdier/egenkapital var 4 gange større end det skyldige beløb på dekretdagen.
En køber ville lægge de 2mio, men får ikke lov at købe af kurator.
Virksomheden bliver ikke sat til salg offentligt. Det siger retten god for???
Boligerne bliver heller ikke sat til salg offentligt. Det godkender retten også???

Mine driftsmidler og inventar bliver ikke sat til salg i min branches publikationer, trods der var for 2
Mkr ikke afskrevet driftsmidler og inventar??
Kurator bedrager boet med 4 Mkr, blot ved at ændre en tekst i vareopgørelsen.
Kurators egen vurderingsmand ville vidne for mig angående bedrageriet på de 4 Mkr. Men retten
afgjorde at der ikke måtte være vidner i den slags sager???
Jeg bedragerianmelder kurator til Politiet vedr. de 4 Mkr. En månad efter at politiet modtager
vidnedokumentation fra vurderingsmanden meddeler politiet at der ikke er grund til videre
efterforskning i sagen. Min klage over politiets afgørelse afviser Statsadvokaten. Jeg plejer at sige:
Det sidste hul i dæmningen skulle lukkes helt til og det sørgede Statsadvokaten for. Så var mine
muligheder nemlig udtømte.
Jeg har over 25 vidner der ville bevidne, at alt hvad kurator har skrevet er det rene og pure løgn, og
at han på ingen måde har overholdt konkursloven, men igen afviser retten med, at man ikke bruger
vidner i den slags sager.
Man spørger sig selv? Er retsvæsnet fuldstændig på hovedet? Jeg ser det som om, at retsvæsnet er
en korrupt medspiller i denne hemmelige aftale.
5 Bygningerne bliver fjernet fra jordens overflade og jorden blev som ventet kun udbudt til
Vattenfalls udlejer Hagesholm Gods??? Godsejeren udtalte til regionalavisen: Jeg fik et godt tilbud
af kurator.
Det var enden på min virksomhed Lammefjordens Stauder. Det lykkedes kurator at hæfte 1 Mkrgæld på mig, medens han selv fik 1,5 Mkr af Vattenfall for sin assistance???
Et … er … at miste sin virksomhed på en dybt kriminel måde synes jeg det var, … noget helt andet
er at miste sin elskede kone og livsledsager for hun får et hjertestop i september 2017 og dør.
Jeg har lige siden, i mit indre, mistænkt kæmpevindmøllerne og er i dag efter udmeldingen fra KB’s
undersøgelse om at møllerne kan påvirke hjerte-karfunktionen ikke i tvivl om, at min kone kom
afsted før tid pga. dette vanvittige naboskab.
Tak for ordet
Boye Jensen

