
Korruption i svenska rättsystemet med jurister som samarbetar med 
narkotikakarteller med godkännade av justitiedepartementet. 

Den enda anledningen till att jag återvände till Sverige 2005 var att till slut 
spåra upp den eller de personer som via ryktesspridning och manipulationer 
hade förstört och undergrävt mina företag i Sverige och Perú i mitten av 90- 
talet. 1997 hade jag blivit erbjuden 30000 USD för att ta in en container som 
påstods innehålla fisk. Jag kände inte personen i fråga och containern skulle tas 
in via en spansk hamn. Jag vägrade, trots att jag hade det kärvt ekonomiskt just 
då. Ett av mina företag hade precis utsatts för falska försäljningsfakturor och 
fick därmed problem med likviditeten eftersom skattekontot för utbetalning av 
moms blev spärrat. En liknande händelse skedde år 2000 då man åter tog 
kontakt med mej och direkt försökte snärja in mej i narkotikahandel. Denna 
gång tubbade man en kvinna att sälja den lägenhet som jag disponerade vid 
Skanstorget i Göteborg. Alla mina ägodelar försvann, en del hade slagits sönder 
och resten hade forslats till ett förrråd när jag befann mej utomlands. Jag kunde 
efter över ett år stämma kvinnan inför rätta men det var ju så dags då, även om 
jag utan större problem vann målet. Jag hade samtidigt fått upp en tråd som 
ledde till en koppling som pekade på att svenska myndigheter i Göteborg var 
inblandade. Sambanden hade sin grund i korruption inom polisen och 
narkotikahantering via bulvaner som tydligen dock saknade kunskaper i 
avancerad tullhantering och gränspassager. Det hade jag ingen lust att bistå dem 
med. Jag hade försökt undvika att konfronteras med denna grupp genom att 
förflytta hela min verksamhet ner till kontinenten, jag var ju tvungen att försörja 
mej. Jag skrev därför också ut mej från Sverige 2004. 
Jag hade under sensommaren 2005 tillsammans med en boliviansk kollega köpt 
ett mindre parti lastbilar som skulle säljas i Iquique i Chile. 



I väntan på att fartyget skulle anlända till destinationen tänkte jag tillbringa ett antal veckor på 
någon strand i Karibien för att sedan fortsätta till Sydamerika för att inkassera pengarna, min andel 
med kommissioner plus mina utlägg på cirka 50000 kr. Efter att ha levererat bilarna i hamnen i 
Belgien återvände jag till Prag för att möta upp med ett par nya kunder. 
En väska med kläder hade lämnats av min kollega i den bil som disponerades av mej. Vid städning 
av bilen upptäckte jag att den tomma väskan av tyg vägde 11,5 kg, alltså cirka 10 kg för mycket. 
Jag befann mej i Prag under september och hade under flera veckor observerat att jag stod under 
diskret bevakning av någon lokal grupp. Troligtvis var väskan preparerad med kokain och jag skulle
snärjas när jag öppnade det dolda utrymmet. Jag lyckades bli av med den i en container på 
flygplatsen på väg till Amsterdam för att ta flyget över Atlanten.
Bilen, en BMW 525 hade jag lämnat till två kanadensare som skulle ta hand om den tills jag skulle 
återvända på våren. Nu blev det inte riktigt så som jag tänkt mej, både lastbilar och min innestående
vinst försvann. Alltså drog jag slutsatsen att den organisation som jag nu bestämt mej för att 
sätta krokben för var internationell och inte någon lokal företeelse, det fanns med andra ord inte 
någon jag kunde lita på. Jag bestämde mej för att leta upp ett parti kokain på väg till Sverige och se 
till så eländet hamnade någon annanstans. Att jävlas ska inte vara inte gratis. 

Jag återvände således till Europa strax före jul 2005. Som tur var hade jag lagt undan lite kapital i 
kontanter så jag kunde hålla mej flytande ett tag. Efter några veckor på hotell i Prag tog jag mej till 
Göteborg för att kolla hur och var jag skulle börja. Jag började med att polisanmäla stölden av 
lastbilarna eftersom bilarna var registrerade på ett svenskt företag. Redan här stötte jag på motstånd,
polisen försökte med alla medel fördröja anmälan och en undersökning. Efter ett antal besök med 
dokument i form av tullpapper och fakturor försökte de få mej att ge upp genom att låsa in mej på 
polishuset under 2 dygn. Även åklagarmyndigheten gav upp ärendet med stölden trots att jag lagt 
fram alla bevis. Lite revansch fick jag genom att en av bilarna beslagtogs av myndigheter 
i La Paz som stöldgods efter att jag själv åter kontaktat polisen flera gånger under ett års tid. Den 
förmodade kamraten fick väl känna på hur det var att bli jagad i sitt hemland av ilskna åkare och av 
sina landsmän i Sverige. 

Historien börjar egentligen redan 1982 då jag av en bekant med ett förflutet som stamanställd 
militär blev erbjuden att följa med till Miami för att som han sa ”råna knarklangare”. Jag hade ingen



lust med detta, dels så var jag inte klar med mina studier till kemiingenjör och dels brukade de flesta
ideer min bekant har aldrig innebära någon förtjänst åt någon annan än honom själv. Jag ville 
framförallt inte blanda in mej i hans och hans kumpaners illegala aktiviteter.
Detta väckte dock mitt intresse för sakfrågan, så jag brukade följa med i pressen för att se vad som 
var aktuellt på det internationella planet. Jag följde således noga med om vad som hände under åren 
som krack introducerades i Los Angeles, Iran- contrasaffären och vilka som egentligen låg bakom 
all denna explosion av det ultimata fria företagandet. 
1993 hade jag haft kontakt med CIA folk i Lima som utförde ”black ops” på peruansk mark så jag 
visste riskerna när jag återvände 2005. På 1990-talet sköt man ner privata smugglarplan med hjälp 
av flygvapnet för att man skulle få över kontrollen av kokadistributionen. Eftersom deras 
organisation är hierarkisk men med olika kontaktmetoder med kriminella och terrorister i alla läger 
så är enda sättet att komma åt dem bakvägen. Det är ett allas krig mot alla där motståndaren hela 
tiden byter skepnad. Nu var vi då i 2005. Jag hade några år tidigare kommit fram till att Göteborg 
och Sea Palace , en flytande restaurang verkade vara en viktig pusselbit i det som tydligen skulle bli
en etablerad grossistdistribution av kokain via Sverige till EU. En stor del av västsverige hade under
årens gång systematiskt rustats ned både socialt och ekonomiskt med vissa ordensbröders goda 
minne. Detta genom att privatisera och ”konkurrensutsätta” offentlig skattebaserad samhällsservice.
Det var någonting som alla hjärntvättade fårskallar villigt köpte ovetande om den egentliga 
agendan. Samtidigt skulle myndighetspersoner kunna införa en hel massa undantagslagar för 
kontroll och avlyssning och använda både poliser och militär teknik för att hålla läget under 
kontroll. Inga mutaffärer eller andra oegentligheter hade kommit i dagen idag om operationen hade 
lyckats, man hade ju då haft betydligt värre saker att hålla reda på då. Ovilliga individer snärjs in 
med alla möjliga metoder, ändamålet helgar medlen är ju den devis som dessa människor följer. De 
som lokalt jobbar med sådana här projekt får helt enkelt ett bud som de inte kan tacka nej till. 
Sedan är man fast. 

Jag hade inte haft någon som helst verksamhet i Sverige sedan slutet av 1990- talet efter incidenten 
1997 med falska fakturor, det svenska systemet var alldeles för oskyddat för manipulationer. Inte 
heller då hade jag haft någon försäljning inom EU, utan sysslade enbart med export av material som
eventuellt transiterades via Sverige och som inte kan beskattas här. Jag var ju heller inte 
mantalsskriven i Sverige. 
  Restaurangpråmen Sea Palace hade varit på väg att sjunka efter stormen Gudrun 2004 och jag tog 
då kontakt med ägaren som fanns i Kina. Jag hade själv tidvis bott på ett fartyg i närheten några år 
tidigare efter att ha blivit av med lägenheten. Allting ombord hade lämnats vind för våg med ett 
sönderfruset vattensystem och köket halvfullt med vatten. Han hade heller ingen aning om att han 
var på väg att bli målvakt för norra Europas i särklass största kokainhantering, det vet han nog inte 
ännu idag. Hans ofrivilliga bortavaro i sitt hemland är också mål för en annan märklig 



polisutredning i Göteborg. 
En åtgärd från min sida var att jag kunde ta hand om dokumentationen av Sea Palace våren 2005 
och därmed kartellens möjlighet att landsätta kokain. Jag hade börjat med att betala kajhyror, 
försäkringar och andra räkningar som hade legat obetalda i högar när jag kom ombord. Metoden för
de inblandade i konspirationen mot ägaren var att bolaget tydligen skulle begäras i konkurs och 
någon anonym ägare skulle driva verksamheten vidare med den nya hanteringen. Personer på 
trafikkontoret fick nu order om att låsa pråmen och jag trodde därmed att saken var ur världen 
eftersom den officiella polisen också blivit inkopplad. Där hade jag fel. Min metod vid återkomsten 
2006 blev att på alla sätt få importörerna osäkra på vem som hade äganderätten till 
restaurangpråmen. En av dessa metoder blev nu att skapa en fiktiv affär med pråmen som objekt. 
Den fiktiva affären var dock rent skattetekniskt inte helt laglig, även om den skedde helt utan 
uppsåt. Några pengar hade aldrig kunnat betalats ut av ett flertal orsaker. Jag räknade aldrig 
med att det ens skulle räcka för ett åtal. Det saknades recidiv och åtalet skulle enligt min uträkning 
av en oberoende domstol komma att betraktas som otjänligt. Eftersom något kokain aldrig anlände 
flyttades pråmen till slut över älven till Ringön vilket hade varit min mening från början. Jag ansåg 
vid detta tillfälle att någonstans i landet bör det finnas jurister som inte är inblandade eller under 
påverkan av en organisation som handlar med kokain i stora kvantiteter och kan styra och 
korrumpera både poliser och jurister i en stad av Göteborgs storlek. Därför såg jag fram emot en 
eventuell rättegång. Tyvärr så hade jag fel. 
Vad som hände i skattemålet den 6 oktober 2008 i Göteborgs tingsrätt var att jag av domstolen 
manipulerades in i det svenska fängelsesystemet för att tystas. Man tog samtidigt kontroll över hela 
rättsprocessen ända upp till högsta domstolen. Detta lyckades trots alla överklaganden och inlagor 
jag skickade in. Min tanke var att efter en första rättegång kunna flytta ut hela processen till en 
oberoende domstol exempelvis i Stockholm. Därför räknade jag ut att jag skulle vara tvungen att stå
ut med ett antal veckor i häktet under tiden som advokaten skötte om den biten. Nu blev det ju inte 
så eftersom även advokaten Stave spelade med i farsen på åklagarsidan. Där försvann den lilla 
tilltro jag hade haft till det svenska rättsystemet. En JO-anmälan resulterade i ingenting alls. Inte 
heller att jag gav advokaten sparken, han dök åter upp och körde samma vals även i hovrätten. 
Jag hade för säkerhets skull parallellt sedan 2007 fört en process som ombud i ett tvistemål om en 
styrkt skuld som uppkommit gällande restaurangpråmen i mål T8830-07. De var alltså tvungna att 
också se till att jag inte skulle kunna närvara i någon förhandling och att de därmed skulle kunna 
vinna på walk-over. Samtidigt hade också den manipulation som ligger bakom den nuvarande 
ägarens situation blottlagts. Detta hade knappast varit till någon fördel för de korrupta tjänstemän i 
Göteborg och på riksnivå som var och är inblandade i affären. Dessa är i sin tur även idag fortsatt 
utsatta för påtryckningar på internationell nivå för att kunna öppna kokainets distributionskanal. 
Tvistemålet avslutades först i januari 2010 genom att jag inte fick prövningstillstånd via HD. HD 
bröt därmed mot aktiebolagslagen med ett beslut som med all säkerhet kan bli prejuricerande. 
Eftersom man förflyttade mej hela tiden med kriminalvårdens transporter hade jag blivit placerad på
en avdelning på häktet i Sala. Där försökte man få mej transporterad tillbaka till Göteborg genom 
olika åtgärder, detta lyckades dock inget vidare. Man sammanförde mej med narkomaner och 
infiltratörer, trakasserade mej samt utsatte mej för intensiv ryktesspridning. Då jag inte 
reagerade på något av tricken, jag var ju förebredd på dem, förordrade åklagaren i samråd med min 
advokat en liten sinnesundersökning enligt §7 i en första hovrättsförhandling. Jag fick därmed 
möjligheten att inför en oberoende neutral person framställa den egentliga orsaken till upprättandet 
av momsblanketten. Den gavs till Thomas Moberg på RPA i Huddinge och har 
diarienummer S08-4685-2008. Denna dokumentation blev alltså ett underlag till en andra 
hovrättsförhandling. 
Åklagaren Lars Lithner gick på och vidhöll ”skattebrottet” ända fram till den andra 
hovrättsförhandlingen där han upptäckte vad det hela hade gått ut på. Där försvann den kontroll han
haft under tingsrättsförhandlingen och under den första hovrättsförhandlingen. Nu tvingades han att 
påbörja en riktig fars styrd av andra högre upp i hierarkin. Trots att de närvarande juristerna och 
rättens medlemmar nu visste sammanhanget till kokainet fastställdes tingsrättsdomen. 



Det var något som jag aldrig i min vildaste fantasi ens kunnat föreställa mej. Ett såpass grovt 
narkotikabrott dyker upp i en hovrättsförhandling och tystas ned trots att en åklagare genom sitt 
yrke har åtalsplikt, med hela fallet bevittnat av hovrättsjurister! Så vad händer? Dokumentet 
hemligstämplades och man började diskret att hymla om oegentligheter. Man fyllde också 
rättegångsprotokollet och senare domen med en massa snömos om oväsentligheter som det är svårt 
för en utomstående att sätta sej in i. Nu förordrade också den icke fulltaliga hovrätten i god 
politrukstil en stor sinnesundersökning enligt §7, antagligen för att de trodde de skulle få möjlighet 
att droga ner mej för att glömma att något av detta hade hänt. Min slutsats är att de hade ett totalt 
hjärnstopp vid tillfället, eller att hela gruppen hade utsatts för direkta hot från högsta ort. Jag 
frågade rent ut om någon av rättens medlemmar hade läst dokumentet. En medlem svarade nekande,
de andra med ett hmmm.. Ett uttalande från min rimligen förskrämda advokat var att visserligen 
stämde allt i sakfrågan gällande uppgifter om partiet med 4600 kg av polsk tull beslagtaget kokain 
men att de inget kunde göra och att detta inte var relevant i förhållande till ”skattebrottet”. Detta 
stämmer ju i sak men om man nu har gått minst en grundkurs i juridik så måste var och en som läst 
dokumentationen sett att brottsrekvisit saknades. Alla dessa jurister måste alltså ha begränsat sin 
kunskap i fallet till att lära sej rubrikerna utantill. I den slutgiltiga domen har man noterat 
narkotikabedrägeriet som ”vissa oegentligheter”. Denna sorglustiga tillställning skedde under jul 
och nyårshelgen 2008. Man hade varit tvungna att engagera en hel avdelning på rättspsyk i 
Göteborg under flera veckor för att få fram dokumentation på att jag skulle ha fyllt i en blanketten 
under en tillfällig sinnesförvirring. Inte ens den något förvirrade psykiatrikern hade mycket att 
komma med. Trots att man enligt något förordnande inte skulle få diskutera själva gärningen under 
”undersökningen” var en av de första frågorna han ställde hur jag skulle kunna betala den 
uppkomna momsskulden på 2,7 miljoner. Annars trodde jag att svenska tjänstemän inte räknade så 
hårt på pengar utan lite mera som att de som begick brott under tillfällig sinnesförvirring allraminst 
hade begått till exempel ett mord eller någon annan våldshandling. Troligtvis var han som 
psykdoktor och med de andra deltagande trogna partimedlemmar ute på sitt sista uppdrag före 
pensioneringen. Trots att denne ålderstigne farbror gjorde allt för att få mej att framstå som 
otillräknelig lyckades inte mycket av det. Han kunde inte gå emot sina yngre betydligt vassare 
kollegers utlåtanden. Det enda jag kunde göra var att stilla betrakta det elände som denna samling 
byråkrater ställde till med. 
Man kan aldrig sluta att förundra dej hur förment högutbildade människor kan sänka sej till att låna 
ut sin tid till sådana här jippon. Hovrätten blev alltså tvungen bekräfta den tidigare domen på ett år 
och tio månaders fängelse i en tredje förhandling. Man var väl nu också tvungna att ändra all 
dokumentering i kriminalvårdens papper, det hade varit lite svårt att förklara kravet på en stor 
sinnesundersökning för upprättande av en felaktig momsredovisning. De har väl senare kladdat dit 
något annat istället. Under vintern skrev jag också ett brev från häktet till åklagare Lithner där jag 
anhöll om återupptagande av förundersökningen. Denne rättvisans förespråkare lämnade fram 
förslaget om att jag skulle begära resning via högsta domstolen. Han hade säkert fått råd från någon 
ordensbroder. Så mycket betyder ordet integritet för en svensk ekobrottsåklagare i chefsposition. 
Jag lämnade också in en överklagan till högsta domstolen, som nekade prövningsrätt och därmed 
fastställdes domen i mars 2009. 
Jag hade även anmält hovrätten för JO, vilket hjälpte föga. Andra som fick brev från mej var 
riksåklagaren, justitiekanslern, justitieministern och advokatsamfundet samt ett antal advokatbyråer 
med kändisadvokater. En resningsansökan efter min frigivning 2010 accepterades av högsta 
domstolen men lades senare ner då man ansåg att att inget nytt hade framkommit gällande brottet. 
De hade då flera gånger fått information gällande kokaintransporten. Den sista dokumentationen 
från HD dök upp utan att vara undertecknat. Det svenska rättsystemet framstår allt mera som ett 
stort skämt. Vad jag kom fram till var att alla var styrda från den som hade kontrollen över 
min tingsrättsdom. En man hade kommit in och samtalat med åklagare Leif Lithner som begärde 
en paus i förhandlingen. Jag skickades tillsammans med min advokat Stahfve ut från salen under ett
antal minuter. Man skulle hålla en enskild överläggning. När jag kallades in igen blev jag häktad 
inför sittande rätt på grund av påstådd flyktfara. Till saken kan läggas att jag hade blivit kallad via 



en förenklad delgivning, jag hade alltså frivilligt tagit mej till tingsrätten för att delta i 
förhandlingen och lyssna på ekobrottsmyndighetens framställan.
Denne man, Pär Zelano, frimurare, styr tydligen i kraft av sin position som ordensbroder det 
juridiska och politiska etablissemanget i Sverige. Han är den som ligger bakom de flesta domar som
gäller ”organiserad brottslighet” det vill säga alla möjliga domar ända ner till sjukkassebedrägerier 
som anses vara organiserade. Han har också hand om informatörs och infiltratörsverksamheten. 
Zelano verkade vara den som var höll i trådarna vad som gällde alla turer med Sea Palace, det vill 
säga att pråmen skulle vara tillgänglig för de grupper i polisens underrättelsetjänst som hade hand 
om försäljning av narkotika och annan inkomstbringande infiltratörsverksamhet. Det finns ett antal 
mindre nogräknade poliser som har inkomster från försäljning av narkotika. Andra aktörer var en 
del dörrvakter på krogar som skulle ta hand om rekrytering av nya kunder och distribution på 
lokalplanet. Övriga grupper är advokater och jurister som vid behov skyddar de personer som 
agerar som kollaboratörer. En stor grupp har sin näring från denna lukrativa verksamhet. 
Göteborgs TR försökte under lång tid sedan 2006 på alla sätt få mej att undvika att inställa mej till 
rättegången. Korrespondens skickades felaktigt adresserade till olika företag med mitt namn 
bifogat. Jag skulle i praktiken alltså inte nås av posten. På detta sätt hade man räknat med att kunna 
häkta mej i min frånvaro och därmed gripa mej i något annat land vid till exempel en 
gränspassage. Jag befann mej alltså i en sorts moment-22 situation. Svenska myndighetspersoner 
lider också av ett sjukligt kontrollbehov och är samtidigt lättmanipulerade. Detta fick jag bekräftat 
då jag fick svar på en förfrågan gällande avlyssning av en släktings bostad i V. Frölunda. Jag hade 
vid kontroll räknat ut att lägenheten buggades på flera olika sätt. 
Svaret jag fick var att lägenheten inte var avlyssnad enligt deras underrättelser, men om det nu 
skedde så var det inte mot gällande lag. Detta innebär med andra ord att det finns instanser eller 
organisationer som kan avlyssna svenska medborgare i Sverige utanför svensk myndighetskontroll. 
Felaktiga adressuppgifter användes också senare av tingsrätt och hovrätt. Om jag skulle förmodas 
försvinna på ett eller annat sätt skickades kallelser till denna adress som vid ett tidigare tillfälle hade
uppgivits som tillfällig adress. Kopior på samma kallelser skickades sedan till häktet med lämpligt 
datum ifyllt efteråt. Alla svar från myndigheter som kom med anledning av mina skrivelser 
har datumfältet blankt. Dessa svar skulle antagligen kontrolleras av en censor först så inget om 
oegentligheter skulle framkomma från någon icke inblandad myndighet. Alla som blev inblandade 
undan för undan var väl tvungna att underteckna papper om tystnadslöfte gällande rikets säkerhet. 
Under tiden som gått sedan 2008 har jag ju underrättat de flesta av svenska juridiska myndigheter 
upp till regeringsnivå om detta övergrepp. Oavsett partitillhörighet har jurister i alla läger fått lägga 
locket på. Deras lojalitet till ett system som med stormsteg är på väg mot sin undergång är lite 
underlig. Istället för att göra något åt en situation som väntar på sin lösning håller de på med att 
dölja misstag för att hänga kvar vid köttgrytan och skapar därmed ett jätteproblem som tydligen ska 
lösas av ”någon annan”. Att den organisation som i samarbete med utländska underättelsetjänster 
står bakom organiserad narkotikasmuggling har sin bakgrund i det på 1970-talet avslöjade IB 
framstår som rätt så klart. Den saknar officellt namn men kallas av de initierade för SSI, idag 
nedlagt men troligtvis i full verksamhet under annat namn.
Politiker, journalister och tjänstemän på myndigheter står handfallna och åser när en demokrati 
rustas ned, en del av dessa snyltare passar till och med att förse sej rejält med hela handen i 
syltburken. 
I all dokumentation gällande rättegångarna har man systematiskt gallrat bort alla handlingar som 
hänvisar till kokainförsändelsen. Detta gäller såväl tingsrättsförhandligar och hovrättsförhandlingar 
och framgår tydligt av gallrade dagboksblad. Troligtvis finns inga av mina mera upplysande 
skrivelser kvar i några arkiv vilket innebär att alla inblandade kan täcka upp för varandra i vanlig 
ordning. Eftersom mitt bolag även påförts ett skattetillägg överklagade jag dubbelbestraffningen 
som inte är tillämplig enligt EU-lag. Överklagandet lämnades utan åtgärd. Dubbelbestraffning som 
inte stöds av unionens lagstifting men används av svenska domstolar som därmed begår en brottslig
handling kommer att vara föremål för behandling i europadomstolen under våren 2012. 
Jag anser att hela det infiltratörskoncept där man med tvång värvar civila medarbetare är förkastligt 



i ett demokratiskt land. I ett sådant system är korruption oundvikligt och sprider sej i alla led som en
löpeld eftersom man agerar i ett juridiskt vakuum där brott är tillåtna för vissa och förbjuden mark 
för andra. Resultatet har till slut blivit att exempelvis tung narkotika informellt legaliserats i Sverige
eftersom i stort sett all försäljning sker med hjälp av polisens infiltratörer. Detta syns i 
beslagssatistiken. Hela landets illegala narkotikahantering skulle med andra ord kunna tas över av 
en polisiär internutredning om man avkriminaliserar innehav för privat bruk. 
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Skattekontoret Skövde 
Åke Magnusson 
Beslutsidentitet MV2 
Dnr EBR C2-11-124-06 
Förundersökning nr 932-124-06 
Bohus Export & Shipping KB i kk 
org nr. 969700-7418 

Hemställan om befrielse av skattetillägg. 

Bolaget påfördes ett skattetillägg för en felaktig deklaration för moms för perioden 
maj 2006. Beloppet för ingående moms uppgick till 2.750.000 kronor. Såsom senare 
ansvarig firmatecknare dömdes jag av Göteborgs Tingsrätt till fängelse i ett år och tio 
månader för att jag påstods att som ombud ha undertecknat blanketten ifråga. 
Undertecknandet är i sak riktigt, men åklagaren drev målet i strid mot 
rättegångsbalken som uttryckligen framhäver att även bevisning som är till den 
åtalades fördel skall beaktas. 
Domen med nummer B11859-07 Göteborgs Tingsrätt överklagades till Hovrätten för 
Västra Sverige då oegentligheter förelåg vid upprättandet av deklarationen. Jag 
framhöll efter att nya vittnesmål framlagts bevis på att förundersökningen på 
ekobrottsmyndigheten(114 316891-07/612), målet och domen var grundad på ett 
oriktigt underlag. Hovrätten tog dock inte till sej de nya uppgifterna och domen 
fastställdes (B4342-08). Den långa häktningstiden överklagades också av 
undertecknad till både Hovrätt och Högsta Domstolen. Utöver detta gjordes anmälan 
gällande jäv i Göteborgs Tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige samt begäran om 
överflyttning av målet till Stockholms Tr för att därmed få till en rättvis rättegång. 
Detta ledde till noll och ingenting eftersom all dokumentation återsändes från 
Stockholms Tingsrätt och Svea Hovrätt för utlåtande i Göteborg. Dessa ansåg sej 
givetvis ofelbara och därmed var den saken ur världen för deras del. Slutligen 
överklagades domen till Högsta Domstolen där målet lades ner enligt B1054-09 då 
tillståndsprövning inte gavs. En resning rekommenderades av ekobrottsmyndighetens 
företrädare L. Lithner som också hade förts bakom ljuset av den komplicerade 
handlingen i målet. Vid det laget måste det ha framstått som helt klart att hela 
rättegångsrappakaljan och taskspeleriet hade att göra med att jag skulle förhindras att 
framträda som ombud för käranden, bolaget Bohus Maskinexport KB (969662-8297) 
i ett mål gällande bättre rätt (T8830-07). Målet gällde ett fartyg som skulle ha använts 
och åter skulle användas för distribution av kokain i stor skala till EU via Göteborg. 
Inte heller det system som ska övervaka rättsystemet är oberoende av påverkan. JO 
anmälan gjordes gällande handläggningen av målet i tingsrätten (JO 948-09) samt 
den bristfälliga och smått farsartade utgången av hovrättsmålet (JO 1499-09) trots att 
uppenbar domvilla förelåg. All denna dokumentation sändes åter till Göteborgs 
rättsvårdande enheter av justitieombudsmannen för utredning som självfallet ansåg 
att de gjort allt rätt. 
En anmälan till advokatsamfundet gällande min handlingsförlamade advokat gav 
endast ett resultat på att inget formellt fel hade begåtts. Det var ju riktigt i och för sej, 
gör man inget så blir det heller inga fel gjorda. 
Inte heller brev till regeringskansliet, justitiedepartementet eller riksåklagaren gav 



något resultat eftersom de som sagt inte framhäver rättssäkerheten trots att de är eller 
borde vara förkämpar för demokrati utan anser sej tydligen som motparter i skattemål 
där också omvänd bevisföring föreligger. Detsamma gäller begäran om resning till 
Högsta Domstolen (Ö 451-10) som avslogs. 
Det svenska rättsystemet är inte lyhört för fakta som framläggs för dem utan ser bara 
om sitt eget hus och är dessvärre direkt styrt av regeringen som prioriterar 
ekonomiska och politiska mål framför rättssäkerhet. En regering som i egenskap av 
ett provinsiellt lokalstyre i EU i sin tur är styrt av utomstående krafter utanför svensk 
demokratisk påverkan. 
På grund av skattetillägget var jag tvungen att själv begära företaget Bohus 
Export&Shipping KB i konkurs i december 2007 med allt mitt kapital och arbete 
investerat som därmed förlorades. 
Enligt Europeiska Unionens lagstiftning är dubbelbestraffning inte tillämpligt. 
Sverige har också undertecknat Lissabonfördraget 2009. Bolaget anhåller härmed om 
befrielse gällande skattetillägget på 550000 kr samt ränta eftersom jag såsom 
firmatecknare redan fällts till ansvar för brott för felaktigheten i deklarationen i 
svensk domstol enligt skattebrottslagen (1971:69). 

Jan Rosbäck 

Firmatecknare 
Bohus Export&Shipping KB 
Kristinehöjdsgatan 9A 
412 80 Göteborg 
tel 076-419 1243 

Info; 
På hösten 2006 gjorde polsk tull ett beslag på ett större parti kokain som hade varit 
avsett att föras in via Göteborgs hamn. Brister i logistik på mottagarsidan gjorde att 
partiet hamnade på avvägar. Containern hade efter ett antal månader i 
containerparken i Skandiahamnen skickats vidare till Hamburg och sedan vidare till 
Swinejouscie i Polen. 
Införseln av 4600 kg var planerad sedan länge och ingick i en avsevärt större 
operation som omfattade mera än de nordiska länderna. De svenska 
myndigheterna blundar med allt vad de har för att slippa ta tag i ett allt större 
problem som närmar sej. Det är ju lättare att utbilda poliser att kolla så att folk 
håller hastigheten än att lära ut självständigt tänkande och rustar ner social 
verksamhet. Frågan är om det är bättre i grannländerna eller övriga EU. En intressant 
detalj är att enbart 1100kg är officiellt upptaget som beslagtaget gods. Har resterande 
3500kg gått ut på marknaden kanske? Ett scenario som tyvärr är mera regel än 
undantag idag. 
Den internationella delen i det beskrivna fortsätter så länge politiker, tjänstemän 
och poliser och tull uppträder med skygglappar eller har en vinstandel i affärerna, det 
vill säga korruption. 
Upprättandet av Göteborg som importhamn och företagskonstellationen Fanerdun i 
Kalmar som distributionscentral för kokain hade blivit ödesdigert för landet och 
skandinavien, men det värsta scenariot hade varit en spridning till ett ekonomiskt 
svagare Baltikum. Eftersom alla spår med avsikt pekade på en kinesisk 
sammansvärjning hade hela affären i ett senare skede fått storpolitiska konsekvenser. 
Med facit i hand kan man i knarkhandelns spår se på utvecklingen av mord i till 



exempel mexikanska Juarez eller i turistorten Acapulco. 60000 döda är resultatet 
sedan 2006 i detta lokala krig mot organiserad brottslighet. Eftersom även 
amerikanska medborgare blir avrättade har både FBI och DEA tillkallats. Dessa 
myndigheter är en förlängd arm av det demokratiska USA. De kommer att agera som 
duktiga idioter tillsammans med de mexikanska kollegerna vid en militär 
intervention. Kokain, heroin och nyare syntetiska droger samt vapen är huvudsakliga 
ingredienser i denna soppa. 
Dessvärre styrs mycket av verksamheten och ideologin av korrupta individer 
som är ättlingar och sympatisörer till de som aldrig ställdes inför rätta i 
Nurnbergrättegångarna efter andra världskriget. Det var flera med annat språk 
än tyska som modersmål från investerande storbanker som skulle ha suttit bakom 
skranket den gången. Man avrättade många för att tysta sanningen för att senare 
kunna fortsätta med sitt projekt i det fördolda. 
I Afghanistan har kolonisatörer under ett antal decennier fyllt fickorna med 
heroinpengar samtidigt som de bombat landet till stenåldern. Detta projekt påbörjades 
redan på 1800 talet med engelsmännen i spetsen, då med opiumhandel. Ovanstående 
beslag av polska tullen är bara en ny modern variant där handel med kokain och 
heroin i stora mängder används i geopolitiskt syfte för att destabilisera ett 
samhällssystem. 

Mera information har under 2000-talets andra decennium kommit fram genom FBI-visselblåsaren 
Sibel Edmonds som har ett antal utmärkta intervjuer med James Corbett på Youtube. 
Narkotikatrafik finansierar den statsterrorism kallad Operation Gladio som destabiliserat Europa 
och USA sedan 11 september 2001 då man inledde denna psykologiska offensiv med rivningen av 
tre höghus med omgivande byggnader på Manhattan i New York.


