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BOKEN SOM AVSLÖJAR SVERIGES,
GENOM TIDERNA, STÖRSTA RÄTTSSKANDAL!

En studie i svensk rättskipning, där Sverige framstår som ett föredöme för 
världens diktaturer och bananrepubliker.

Läs om hur den svenska staten, dess rättssystem och olika myndigheter gjorde 
allt för att krossa en vanlig, hederlig, svensk lärarfamilj.

Läs om hur den svenska statens tjänstemän, vid Europadomstolen för män-
skliga rättigheter i Strasbourg, saboterar ärenden genom att undanröja viktiga 
dokument från domstolsprocessen.

Läs om hur staten skapar 'rättshaverister' till stora kostnader för både 
skattebetalare och drabbade.

Deras 'brott' var att ha haft oturen att bli bekanta och bästa vänner, med en familj där mannen hade 
kopplingar till svensk militärindustri. När så 'vännen' agerade bedrägligt och tillskansade sig ett exklu-
sivt fritidshus på lärarfamiljens bekostnad, utan att betala för detta, vände sig lärarparet till rättsväsen-
det för att beivra stölden. Då öppnades en Pandoras låda av statlig ondska mot dem. Vad som följde 
var en närmast otrolig serie av förföljelser och rättsövergrepp, inkl. att mannen, hustrun och två av 
deras unga döttrar kastades i häkte (mannen dömdes senare till  fängelse i en skenrättegång). Allt 
detta för att skydda 'vännens' inblandning i svensk statssanktionerad smuggling av militär högtekno-
logi till Sovjetunionen.   

  

“Fallet Erik Andersson är ett av de mörkaste kapitlen
i vår rättsliga historia. Det ligger som ett mörkt moln över mig”

Hovrättsrådet Jan Gehlin, erkände rättsövergreppen mot familjen Andersson, 
både i  brev och två inspelade telefonsamtal. (Gehlin medverkade som domare 
i rättsövergreppen mot familjen Andersson). – “Jag hade alla emot mig!”

Dorothy Anderssons självbiografiska beskrivning av svenskt rättsväsende, sträcker sig fram till 1989, 
men kampen för upprättelse upphörde inte då. Föräldrarna sjukpensionerades p.g.a. förföljelsen, men 
fortsatte att kämpa tills de stupade. Kampen fortsätter än, fast föräldrarna nu är döda. Dorothy och 
Erik, samt Rune Andersson, vilken försökte hjälpa lärarparet, trakasserades bl.a. genom att kallas till 
förhör om Palmemordet. Förutom utpekande som “rättshaverister”, fann man det också lämpligt att 
stämpla dem som möjliga statsministermördare. Familjemedlemmarna registrerades hos SÄPO, men 
får inte reda på varför. Hårdast drabbad är äldsta dottern Lena. Som utbildad jurist/ekonom svartlista-
des hon, och har hindrats att få arbete i ca 25 år. Vem anställer en jurist eller ekonom, som är registre-
rad hos SÄPO och som har åtalats för bedrägeri 28 gånger? Att det handlade om falska anklagelser 
hjälper inte. “Ingen rök utan eld.” Det vet ju alla! Dessutom var hon dotter till Erik Andersson. Efter att 
hela den välutbildade familjen Anderson slagits ut av staten och dess korrupta tjänstemän, tappade de 
båda yngsta döttrarna tron på Sverige och emigrerade på 80-talet till USA. 
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JK Anna Skarhed fick i april 2010 ta del av hovrättsrådet Gehlins uttalande, tillsammans med skade-
ståndsanspråk. Efter 15 månaders 'utredning' kom Skarhed fram till att framställan skulle avslås med 
motiveringen; “För länge sen, preskriberat.” Byråchefen Daniel Kjellgren vid JK, vilken 'föredragit' 
ärendet,  visste att detta var lögn! Han hade nämligen betjänat den tidigare JK, Göran Lambertz, 
som ofta uppträdde I TV och bl.a. försäkrat; att han visste att ”poliser ljuger”, ”det sitter oskyldiga i  
fängelse”. I radioprogrammet “Sommar” år 2007, berättade han om en kvinna som hade beklagat sig 
över rättsväsendets övergrepp. Det var Dorothy Andersson, som tillsammans med sin yngsta dotter 
hade fått audiens hos den mäktige. Han var ytterst förstående och vänlig. Han förstod att det var svårt 
för dem. Men inte heller HAN kunde/ville el. tilläts hjälpa dem under sina 8 år som justitiekansler!

I DN av 17 oktober 2010, under rubriken "Rättshaverister suger musten ur myndigheter”, intervju-
as Göran Lambertz av Anette Fröstberg/ TT. Läs i Dorothys bok “DÖMD UTAN RÄTTEGÅNG”  vilka 
rättsövergrepp JK attesterar, och döm själv ”VEM SOM SUGER MUSTEN UR VEM”?

Stryk rättshaveristerna medhårs verbalt, är vad som tycks gälla, så att de blir     
glada och lugna. Men ge dem inte rätt! Erkänn inte att rättsväsendet har felat!
Ge inte skadestånd! Det kan bli prejudicerande! Det blir för dyrt!

HUR DET HELA BÖRJADE

Det var de människor som stod familjen Andersson allra närmast, som förorsakade rättsövergreppen 
mot dem! Det var Dorothys kusin,  Gösta Noreng,  som hade varit som en bror för henne, och så 
Ingrid, hennes allra bästa vän från folkskoleseminariet i Gävle. Ensambarnet Dorothy hade varit över-
lycklig över sin kamratskap med Ingrid, som hon såg på, som att hon äntligen hade fått en syster. De 
båda vännernas män,  Erik Andersson och Jorg Sesemann, blev också bästa vänner. Båda famil-
jerna fick tre barn och umgicks flitigt – de firade alla högtider tillsammans.

Dorothy arbetade som lärare i samhällskunskap i Tibbleskolan i Täby och familjefadern hade en hel-
tidstjänst som kemilärare vid Rudbäcksskolan i Sollentuna. Kompanjonen Jorg, civiling. med chefs-
befattning i halvstatliga försvarsindustriföretaget  STANSAAB, var ofta på resande fot. 1969 bildade 
Erik och Jorg ett företag att driva vid sidan om deras ordinarie arbeten, byggföretaget Andersson & 
Sesemann AB, vilket byggde och sålde villor.  Gösta Norengs revisionsbyrå i Gävle skötte bokför-
ingen. Erik stod för uppförandet av villorna och 1974 -75, byggdes 5 villor i Sälen. Vad familjen An-
dersson inte då visste,  var att detta kompanjonskap skulle komma att bädda för en framtida mardröm. 

Thomas Bodström,  en av Dorothys elever, skulle senare komma att bli justitieminister och beryktad 
genom sin idoga uppbyggnad av det svenska polis och övervakningssamhället, vilket kom att kallas 
“Bodströmsamhället”. I slutet av sin kamp för att försöka få rättvisa, kontaktade hans gamla lärarinna 
honom, men hennes brev besvarades aldrig. Något som kanske är helt naturligt, eftersom Bodström, 
i sin då nyligen utkomna bok, beklagar sig över rättshaveristerna - “De kostar så mycket!” Tydligen var 
hans gamla  lärarinna bara en av många jobbiga rättshaverister, som inte kunde få in i sin skalle, att 
efter så många år kunde hon inte få rättvisa, även om hon ”har haft rätt ifrån början.” Se sid. 190 
i hans bok, ”Makten, myglet, politiken”, Norstedts 2011).

Som ytterligare salt i såren, efter de rättsövergrepp som drabbade lärarfamiljen, sällade sig Erik An-
derssons syskon till familjens fiender. Detta när det blev dags att dela arvet efter fadern, som hittats 
svårt skadad i sitt hem i Haparanda. Han dog av sina skador, utan att ha återfått medvetandet. Hur de 
skador, som han själv inte kunde ha åsamkat sig, uppstått, utreddes aldrig.
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Efter 1989, där boken slutar, har ett otal rättsliga förhandlingar ägt rum i olika instanser, i både Sve-
rige och Finland. Den svenska staten har till slut medgivit viss skuld och har vid två tillfällen utbetalat 
mindre skadestånd!  Sent omsider ett erkännande av övergreppen!

De drabbade faller lätt till föga när de får veta att de aldrig kommer att vinna. 'Staten 
kan processa hur länge som helst och den förlorande parten får betala 
motpartens rättegångskostnader'! Hur många står pall för det?

Allt gjordes för att skada Erik Andersson. Order kom ”FRÅN HÖGSTA ORT”! Från 
VEM? Gör det fortfarande det - efter 30 år!? VEM ger i så fall order nu?

Ingen journalist har hittills vågat skriva om hur Sverige bryter mot såväl egna lagar, 
som FN:s deklarationer nr. 5 -10, 13, 17, 19  om mänskliga rättigheter!

Nedanstående samhällsresurser, företag, individer m.m., togs i anspråk för att skapa en enda rätts-
haverist,  för  att  därigenom hålla  svensk  statssanktionerad  försvarsteknologismuggling* till  Sovjet-
unionen utanför medborgarnas kännedom.
* Den aktuella smugglingen gällde utförsel av radarbaserade flygledningssystem till Sovjetunionen, i vilka ingick 

amerikanska elektronikkomponenter belagda med exportförbud. Flygledningssystemet anses senare ha nytt-
jats som stridsledningssystem vid Sovjets invasion av Afghanistan. Stansaabs personal smugglade. För vän-
nerna berättade Jorg Sesemann, att han hade deponerat bevis ang. smugglingen, i ett bankfack i Schweiz.

Involverade länder
Sverige, Finland, Sovjet, USA (de båda sistnämnda avseende vapenteknologi-smugglingen).

Involverade företag
Ericsson Information Systems AB, Stansaab i Järfälla, Norengs Revisionsbyrå AB i Gävle, Sollentuna Mark-
tjänst, Meritor Invest, Bilfirman Philipssons, Nordisk Transport AB, Andersson & Sesemann AB, Fastigheter i  
Norrort AB, Nostoc AB (de tre sistnämnda försattes i konkurs trots innehav av tillgångar).

Involverade fastigheter
Rörbäcksnäs 11:55 och 31:74, Positivet 1 och 2, Herrgårdsvägen 26 i Danderyd.

Involverade myndigheter
Stockholms Tingsrätt, Södra Roslags Tingsrätt, Sollentuna Tingsrätt, Gävle Tingsrätt, Kalix Tingsrätt. Svea Hov-
rätt,  Nedre Norrlands Hovrätt, Umeå Hovrätt. Stockholms Länsrätt. Högsta Domstolen, Vattenöverdomstolen, 
Justitiekanslern,  Justitieombudsmannen,  Europadomstolen,  Polisväsendet,  SÄPO,  MUST (militära  underrät-
telsetjänsten),  Åklagarmyndigheten,  Kronofogdemyndigheten,  Lokala  Skattemyndigheten i  Stockholm,  Lokala 
Skattemyndigheten i Sollentuna, Statens vatten och avloppsnämnd, Riksskatteverket, Österåkeranstalten, Dan-
deryds kommun, m.fl. 

Involverade dagstidningar
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, DN-Nord, m.fl.

Involverade banker
SE-banken, Handelsbanken, Arsenalen (SE-bankens värderingsinstitut).

Involverade advokatbyråer
Kalix Advokatbyrå, Vinges Advokatbyrå

3



IntroduktionIntroduktion –  – Boken “DÖMD UTAN  RÄTTEGÅNG”Boken “DÖMD UTAN  RÄTTEGÅNG”

Involverade statsministrar
Olof  Palme och  Ingvar Karlsson nämns i  boken.  Alla  senare statsministrar känner till  fallet  och har 
endera accepterat övergreppen, eller saknat civilkurage för att ingripa mot dessa. Ett civilkurage som vi 
gräsrötter förväntas uppvisa, men som hårt bestraffas när civilkuraget vänds mot maktetablissemanget.

Involverade personers yrken
Domare, Hovrättspresident, Hovrättslagman, Lagman, Chefsrådman, Rådman, Dr, Polis, Nämndeman, Advokat, 
Försvarsadvokat, Bankdirektör, Bankjurist, Professor, Bankkamrer, Kamrer, Stadsjurist, Jurist, Rikskronofogde, 
Kronofogde, Entreprenör, Taxeringsintendent, Kyrkoherde, Riksåklagare, Regionåklagare, Överåklagare, Åkla-
gare, Justitiekansler, Justitieombudsman, Fastighetschef, Kriminalinspektör, Journalist, Generaldirektör, Avdel-
ningsdirektör, Bergsprängare, Konkursförvaltare, Biträdande skoldirektör, Landshövding, Återfallsförbrytare, Am-
bassadör, Byråchef, Riksdagsman, Svensk representant i Strasbourg, Chef för exekutiva avdelningen på Riks-
skatteverket, Chefsjurist, m.fl. Sist, men inte minst, kan listas ännu en brottsling/jurist, känd av polisen, men inte 
av familjen Andersson, då de i början av 80-talet anlitade honom. Denne hade en tidigare 'karriär' som medlem i 
Kröcherligan på 70-talet.
   
Involverade el. omskrivna personer i boken
Anita Bondestam, Göran Wallander, Eiwe Tungstedt, Svensson, Claes von Hofsten, Björn Wahlberg, Clas Florin, 
Stig Rindborg, Staffan Karlsson, Eva och PerOlov Grundberg, Hans Isberg, Peter Bengtsson, Sten Söderberg,  
Birgit Thunved, Martin Ferm, LarsOlov Hillerud, Lars Lunning, Bengt Hamdal, Lars Weigarth, Bengt Mischanek, 
Tom  Hedelius,  Hans  Stark,  Birgitta  Blom,  Ingegerd  Westlander,  Anders  Hedström,  Anders  Litzén,  Anders 
Wigelius, Olofsson, Erik Friberg, Hall, Siw Bergman, Brita Widemar, Mischa Pokosta, Torsten Jonsson, Lennart 
Nilsson, Anders Thylin, Morgell, Bert Holmgren, Nilsson, Frenning, Ferm, Vallgårda, Andersson, Lars Enberg, 
Ove Hedwall, Sterzel, Engstrand, Marianne Lindberg, Torbjörn Widemar, Anders Falk, Dryselius, Krister Borg, 
Allan Ekstrand, Anders Thunved, Engstrand, Max Karramo (alias Kartechev, “Greven”)*
* Karramo dömdes senare för att ha styckmördat sin fästmö och spritt ut delarna i Sigtunatrakten, men stod redan 

förut i brottsregistret för flera brott. Han ansågs dock trovärdigare än Erik Andersson när ord stod mot ord. 
 

Advokat Kerstin Koorti lyckades 'bevisa'  att den morddömde  Max Karramo hade försökt 
avvärja fästmöns självmord. När Erik Andersson förstod hur skicklig hon var, så bad han henne 
om hjälp. Hon avböjde! Hon har sedan i TV försäkrat att  Julian Assange inte behöver vara 
rädd för att bli utlämnad till Sverige. Här är det rättssäkert! Sannolikt lär hon inte själv tro på 
detta, så tydligen är även advokater kapabla att ljuga! Om det kommer order från högsta ort. 

Alla som arbetar inom rättsväsendet, och alla som har drabbats av svensk rättsröta, vet att 
Koortis uttalande är lögn. Bara de som ännu inte har råkat illa ut, eller som inte känner någon  
som har gjort det, kan ha förtroende för svenskt rättsväsende. Men det kan ändras snabbt !

Är det kanske DU själv som blir nästa rättshaverist?

PERSONER OCH FÖRETAG SOM STÖDDE FAMILJEN

Hovrättsrådet Jan Gehlin, Hovrättslagman Erik Holmberg, Lagman Brita Sundberg-Weitman, Docent Suzanne 
Wennberg, Överläkare Dan Sundberg, Dr Elmar Herterich, Fritz G Pettersson, Rune Andersson, Per Olov Nils-
son, Försäljningschef Peter Nissén Veitsilouto Oy, Kemi, m.fl.

SKÅNSKA BANKEN krävde inte återbetalning av lånet till 2-familjsvillan på Herrgårdsvägen 26, som Danderyds 
kommun, för en påstådd skuld på 37.000 kr + ränta, reade bort på exekutiv auktion för 1,6 milj. kr (1987-12-08) . 
Detta efter att på ett infernaliskt sadistiskt sätt, ha hindrat ägaren, Lena Andersson, att disponera sina 65.000 kr 
+ ränta. Pengar som kronofogden hade haft på sitt konto sedan 1983-08-21, då han utmätte Lenas växelfordran 
för den skuld, som 4 år senare förorsakade den exekutiva försäljningen av huset. Resultatet blev futtiga 3.000 kr 
till kommunen och skulden var nu 34.000 + ränta. Lena tvangs i 5 år att processa om bättre rätt till sin egen 
växel. 1988-08-19 fick hon rätt, men då var huset borta, och det var sannolikt det som var avsikten. Läs om hur 
Danderyds skattebetalares pengar nyttjades för att krossa familjen Andersson, som inte bara förlorade många 
miljoner utan dessutom skingrades. På vilket vis gagnade detta Danderyds skattebetalare?
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CITAT UR BOKEN

Citat 1: ”Växeln var den 8 april 1987 värd 86.240 kr. Den 23 november 1987 hade den sjunkit i värde till 82.859 
kr. (Obs! Inga utbetalningar var gjorda från den. Pengarna sjönk i värde på fogdens konto!) Kronofogden upp-
lystes om detta mysterium. Vad skulle han svara? “Det högsta beloppet är felaktigt” svarade fogden. Krono-
fogde Frenning, enligt Sunt Förnuft Nr 5/88, Skattebetalarnas förenings tidning, Sveriges skickligaste indrivare, 
kom senare att “förvalta” än mer av Lena Anderssons pengar, för han lade beslag på 28.000 kr i skatteåter-
bäring.   
Han gav Lena Andersson diskontot minus 2% i ränta samtidigt som Danderyds kommun på sina fordringar fick 
tillgodoräkna sig ränta med diskontot plus 4%. Ja, på vissa fordringar var det diskontot plus 8%. Lena Anders-
sons växel på 65.000 kr hade under fem år givit henne ränta på knappt 21.000 kr. På samma tid hade räntan på 
Danderyds 37.000 kr stigit till drygt 27.000 kr.”

Citat 2: ”En händelse såg ut som en tanke. För 25 miljoner kronor köpte en av löntagarfonderna aktier i Ericsson 
Information AB, strax efter det att Ericsson Information AB tvingats böta 25 miljoner kronor i USA, för att ha 
smugglat ut primärradarkomponenterna.”

MYNDIGHETSPERSONERNA SOM BYTTE SIDA

Kriminalinspektör Sten Söderberg var i början av 90-talet riksdagsman i Ny Demokrati. Han avslöjade då  för 
familjen Andersson, att  alla myndigheter samarbetade med rättsväsendet, för att  krossa Erik Andersson. 
Söderberg avlade den 22 juni 1994, vittnesmål om detta, under ed,  i  Kemi Tingsrätt i Finland.  Han hade 
bibringats uppfattningen, att det var grova brottslingar som han, den 19 september 1983, gavs i uppdrag att göra 
husrannsakan hos. Han tipsade dem också om att  de var registrerade hos säkerhetspolisen (SÄPO).  Hans 
vittnesmål har registrerats hos JK!

En annan person inom rättsväsendet bytte också sida – fast tvärtom. Från att  tidigare ha hjälpt  familjen 
Andersson, skulle denna senare komma att ge rådet:  “han var ingen brottsling, men han blev behandlad 
som en sådan, acceptera det.”  Så stod det i ett handskrivet brev, som Dorothy kompletterade sin senaste 
inlaga till  JK med,  men utan resultat.  JK anser tydligen också att  vissa medborgare skall  acceptera att  bl i 
behandlade som brottslingar, fast de inte är det! 'Order kommer ju från högsta ort', och alla lyder order – precis 
som i Nazi-Tyskland på 1930–1940-talen. Detta tycks vara något som också alla etablerade partier accepterar.

GÅR DET ATT KOMMA ÅT RÄTTSRÖTAN POLITISKT?  

För 20 år sedan lyckades några medlemmar i Ny Demokrati, få upp rättshaveriproblemet till diskussion i Kon-
stitutionsutskottet (KU). Familjen Andersson stod först i tur att få upprättelse. Det röstades ner! 

Kan vi nu hoppas på Sverigedemokraterna, eller har de också hunnit lära sig att lyda order!? 

30 års kamp för rättvisa
Erik och Dorothy kämpade i mer än 30 år utan att lyckas få upprättelse, och detta i Sverige - 'Världssamvetet', 
världens rättssäkraste land! Dorothy demonstrerade, delade ut flygblad och spred sin bok “Dömd utan rätte-
gång”. De som visade störst intresse var invandrarna. De sade:

”Det här är ju som hemma. Det var ju därför vi måste fly.
Inte trodde vi att det var likadant i Sverige!” 

Blir nätet det som äntligen skapar rättvisa?
Men de trodde henne. Och de, och även många svenskar, rådde henne att “lägga ut det på nätet”. “För här får  
Du aldrig någon rätt, när Du hittills inte fått det”. Nej, rättshaverister får inte rätt, därför att de inte ger upp. De 
som ger upp får ju inte heller rätt, men de blir inte rättshaverister! Nej, LÄGG  DEJ  PLATT och acceptera att bli 
överkörd! Det är mycket bekvämare än att kämpa mot övermakten. Bit ihop! Knyt näven I byxfickan! Ta det straff  
som åläggs Dig! Kräv ingenting! Tänk på dina kära! De kanske måste överge dig för att inte ´smittas´!!  
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Sveriges goda rykte?
Erik och Dorothy ville inte förstöra Sveriges goda rykte! Dorothy var övertygad om att det skulle gå att få rätt här i 
Sverige. Det hade hon ju undervisat sina elever om! Hur skulle hon kunna tvivla på det? Det måste ju finnas 
någon som skulle förstå hur fel allt var. Hon skrev brev efter brev, till 100-tals olika människor, som hon visste, 
eller trodde, var intresserade av rättssäkerhet. Hon skänkte bort 100-tals böcker till folk inom rättsväsendet, jour-
nalister, författare, politiker, ja till alla som hon trodde skulle värna om individens rätt. Hon fick sällan svar.

Det effektivaste sättet att krossa en människa är att låtsas att hon inte existerar. Det kostar heller ingenting.  
Iskall tystnad var vanligaste svaret, men hon fick också rådet ”Vänd dig till JK”. Där skulle hon få hjälp!  Andra 
svar var;  “Kan inte gå in i enskilda fall”,  “Inte mitt bord”,  “gå vidare”,  “lägg det bakom Dig”,  “slösa inte Dina 
krafter, utan njut av livet”,  “Du är rättshaverist, ”Du  kan inte få rätt”, “det är för gammalt och krångligt”. Själv  
svarade JK efter 15 månaders betänketid - ”Preskriberat”! Varför ljuger JK?
   

 En person i Riksdagshuset sade: “Erik Andersson KAN inte få rätt, för om han 
får rätt, så faller hela rättsväsendet!”  Den personen visste nog vad det rörde sig 
om och varifrån order kom!

          

Dorothy hade inga orimliga krav. Hon krävde:

1. Ekonomisk kompensation – särskilt för Lena.  
2. Att få veta vad det stod om dem i SÄPO:s register. 
3. Att Eriks dom för “Oredlighet mot borgenär” skulle tas bort.

Den sista punkten var en av de över 100 brottsanklagelser, som under de sista 3 månaderna av år 1983, 
haglade över familjen. Med övermänskligt arbete och stora ekonomiska uppoffringar, lyckades de bevisa att allt 
var fel. De har också bevisat att den här domen är fel, men Erik Andersson skulle ju krossas!

Var det sådant här som Göran Persson menade då han, som nyvald statsminister, yttrade de 
bevingade orden:

”Jag kommer, liksom den regering jag tillhör, att med kraft brännmärka den, som talar illa  
om Sverige utomlands.”

Datasmugglingen
Erik hade anmält datasmugglingen till USA, då vår egen polismakt inte var intresserad av den sortens ´nyheter´. 
Sedan fick det berörda företaget (då ingående i Ericsson Information AB) 'böta' 25 miljoner kronor i USA!

Sabotage i Europadomstolen
Erik Anderson anmälde Sveriges rättsvidriga agerande till Europadomstolen. Men ärendet saboterades effektivt  
av Erik Friberg, Sveriges representant i domstolen. Rättsväsendet och myndigheterna startade en, GOLIAT:s 
kamp mot DAVID! - Familjen Andersson vill veta – VARFÖR? Det vill vi SKATTEBETALARE, också veta!

Är det bara det här rättsfallet som har saboterats? Är Europadomstolen medveten om, hur det går till? Har andra 
personer,  som förlorat där, tagit reda på omständigheterna bakom detta? Har någon journalist undersökt hur 
rättsmaskineriet fungerar i Europadomstolen? Råder där kanske samma 'kultur' som i 'rättsstaten' Sverige? 
Är övergreppen mot familjen Andersson överensstämmande med den övergripande europeiska rättskulturen? 
Eller var det bara Erik Andersson, som var alltför farlig?? För VEM i så fall?

Sveriges hukande media-journalister
Sverige har många duktiga undersökande journalister, som inte drar sig för att avslöja vad, el. vem som helst –  
tror man! Varför vill ingen avslöja vad som döljer sig bakom ”fallet Erik Andersson”? En av de 'främsta' tackade 
nej med motiveringen: ”Det är för krångligt. Jag fattar inte vad det rör sig om. Det tar för lång tid att utreda. Minst 
två veckor.” Är det verkligen för lång tid, för ”Ett av de mörkaste kapitlen i Sveriges rättsliga historia”? v.71 

Klicka här för länk till Dorothy Anderssons egen berättelse!
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http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/domd.pdf

