
EXPRESSEN- Måndagen den 6 juni 1988 

och valutabrott" 

Scientologlkyrkant lokaler på Kammakaregatan i 
Stockholm. Till vänster rörelsens grundare L. Ron 
Hubbard och ett utdrag ur ett policybrev från Hulb 
bard till scientologorganlsationerna. Där stér 
bland annat: "Det enda verkliga brottet är egentl-
gen att vara pank." , " 
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Mikael kallades 
"terroristledaren" 

Avhoppade scientologer kallar nonom terroristledaren. 
När Mikael var chef lör scientologifikyrkans untterrät-

tesorganisation förekom allt frän inbrott och vapen-
liot till rena maffiafusonerna. 

Nu drabbas han själv av samma skräck som kyrkan 
drev honom ull sprida. 

Vi kan kalla honom Mikael — 
en nidn i AO-arsalriem .som ser 
.tildfli»s vanlig ul. 

lian har jeans orh T-shirt och 
nvr fti (nvtK*'l sv mo» tiskt in-
•rvck. Mi-n hela tuk'»'und"t- vatt 
•;.iiiita! mtirker nian spar av M,-
kjnls dubbelnatu' 

Kn.i Miwiån vill han berätta 
•:ti r.iMi kriminella verrtsamhrt 
njn hamnade i )I.I su^mnlnpi-
k\rkan. 1 nästa sekund, (orpöker 
'Kin shmjnf sii; undan. 

! Mika-.-l hur fartltirunde inte 
! hunnit ompröva sin ef,'en roll i 
| snenlologikyrkans tjänst till u 
j hillti. V.u ar etter avhoppen sitter 
, h;at n.tvaULMi torKärande i. 

- Kyrkan drev mit: till allt 
1 jay gjorde, säger Mikael. 

— •las upplevde niu lortkasta-
äc ;ir .som trots allt är r>n erfa
renhet. Men den ar iv.tr liird 
priset 

For n.i^ra är sedan var Mika
el h u m a n bakom sciemologi-
\yrkans underrättelseorganisa
tion, som pd den tiden hette Gu-, 
.•••divns Office- Därifrån ledde 
han hämririaktionvTrm mot av
hoppar*1 och kritiker. 

- Vi t "G.O." var ju eliten, sä-
^ r Mikael. 

- Svicntologerna kallade oss 
Dom Kriminella. Det vi egentli
gen gjorde var att läsa kyrkans 
personakter for ott hitla brott i 
avhopparnas förflutn? Sedan 
'.iDSade vi h'*lt enkelt polisen om 
deras kriminella aktiviteter. 

,\ndå anser Mikael inte att 
kvrkan använder sig av vald. 

- Det farliga med >cientotogi-
:oreisen är att ändamålen hel-
Kax medlen. Påverkan är sa 
stnir. att man blir fanatisk nog 
uf i:ppna samma mal utan att 
använda v.lld. 

KuonlliRrn avsioiar Mikael in-
••c '-U duns utöver dol Kxpressen 
redaa l\\U veta audra samtida. 
".cieiro1 '-'er. 

"c* . ...ns källor att ösa ur. 
MI.«R:I avhoppare- Iran sriento-
t-jgern j darrar fort I a rande i 
knävecken barn r.v att böra 
:,.JU> namn. 

- De', betyder att jag mostc 
<::\ vant jäviigl duktig p-'i det jag 
:j;iide. siit-er Mikael oeh skrat ' 
: ir. 

- Dä var jag idealist och gav 
::V,\ för kyrkan. Nu mu ing har 
hoppat av kannor jag själv oro. 
Vjrst av allt ar att .MR hor en 

nära släkting som scientologer-
na hindrar mig frän att träffa. 

Sa långt Mikaels egen histo
ria. Följande fa k tö har Kxpres-
••'"• tagit del ,-t\ frän Mikaels 
tidigare medarbetare: 
• Mikael omgftv sig nted skyrfds-
lingar som hade clt kriminell! 
Inrflutet. Några nv dem var be
väpnade under sina uppdrag. 

Mikaels kommentar: 
— Ja. några nv dom var krimi

nella — men tyvärr fick jag inte 
reda pä det förrän senare. 
• Mikael lejde en detektiv för att 
sätta skräck i en avhoppad 
scientolojj. 

— Det stämmer. Men detekti
ven gjorde aldrig jobbet 
• Två av scientologikyrkans un-
derrättelsemttn startade en egen 
deiektivbyra i Stockholm. Mika
el anlimde dem nSr han ville 
.skrämma avhoppare. Detektiv-
byrån Vrnns kvar Än. 

— Jaså. existerar den fortfa
rande? Dom var nna riktiga 
klantar — med dom hade jag 
aldrig något att göra. 
• fcn scientoloR togs på bar gÄr-
ning nör han gjorde inbrott 
hemma hos två avhoppare. 

— Det var inte jag som gav 
honom ordern. Jag vnr ur/ör-
bannad! Han hade ju brutit mot 
lagen. 

"Helt vansinnigt" 
Expressen: 
• Varför bröt han sig in J lägen
heten? 

— Del vet jag inte. Det borde 
ing ha [rågat. 
• Mannen själv har sagt att hi.n 
skMllc se till »tt scientol««tkyr-
kans personal kom till sina pos
ter och titt kyrkan skulle ha till
baka sill material. 

— Jaså. det visste jag inte. 
• Var det du som var upphovs-
man UU UveTcnsUommelsen 
mellan <rien(oIoglkyrkan och de 
båda avhoppare som inbrottet 
gjordes hos? 

— Njne. nägon sådan var det 
väl inte. 
• Avhopparna fick de pengar de 
satt in i kyrkan mot nit de drog 
tillbaka sin polisanmälan. 

— Jaha, ja — i den uppgörel
sen var jag inblandad. Sådana 
Överenskommelser gjorde vi of
ta. Dit här är den värsta perio
den i mitt liv. Allt var helt van
sinnigt. 

Mikael berättar om tiden mom ledtre för acientologikyrkans underrMtteleoorgmaiemtion för 
Sxprotsens reporter Charlotte von Proschwitz: — Det vi egentligen gjorde ver ett (Sta 
kyrkan» permonakter för att hitta brott / avhopparna* förflutna. Sedan tipaade vi hett 
enkeltpoliaen. . Foto: ULF RYD 

SÅ HAR TYSTAR 
Låt en privatdetektiv under
söka artikelförfattaren. Be 
honom skriva under en be
kännelse dKr han erkänner 
hemligt f.amlärst&nd och 
förtal - och tryck det I en 
köpt annons i en tidning. 

Si skriver sclentologl-kyr-
kans grundare L Ron Hub-
bard I en bruksanvisning för 
hur modlemmarna ska tysta 
kritiker mot rttrelsen. 

Här följer utdrag ur manunlen 
Loyeta&ttning Iran ong.i.i,.. 

Undersökningar av nå
gon eller något som at
tackerar oas via en ut-

omstdendr defetctiub.t/rd bör gö
ras oftare och ge sjutton t »1,91/-
ten. Det är mt/efcet ef/ekiijL 
O/ta har en undersökning av en 
privatdetektiv ensam lyckats 
omringa en illvillig skvalter-
gntpp eller person som vill än
dra något inom scientologin. 
Faktum är att medan jag nu 
skriver kan jag inte minnas ett 
tillfälle nör dr t inte nnr Ivrttnu.1 

iv.tr
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T i s d a g e n d e n 7 j u n i 198fr 

Polisen hjälpte 
till att hämnas 

Scientologikyrkans spionbyrå lyckades infiltre
ra polisen. 

Två gånger gjorde scientologer och skattepo
liser tillsammans razzior mot avhoppare. 

När det oheliga samarbetet JO-anmäldes 
tvingades en polisman byta tjänst. 

— Vi ville,hämnas på avhopparna och kom
ma åt kursmaterial från kyrkan, säger en 
scientolog som deltog i razziorna. 

Scientologikyrkans dnf-
tige spionchef ville sätta dit 
avhoppade scientologer 
Därför upprättade han en 
kontinuerlig kontakt med 
en polisman på Stock
holmspolisens skatterotel 

— Årligt talat — det ar 
for bedrövligt, säger polis
mannens före detta chef, 
kommissarie Nils Arvids* 
son 

— Nar jag fick reda på 
polismannens samarbete 
med scientologerna höll 
håret på att resa sig på 
mig 

— Varenda person som 
brandades under polisman
nens och scientologernas 
gemensamma arbete var 
avhoppare Scientologerna 
anklagade helt enkelt av
hopparna fdr det kyrkan 
lärt ut — att sk»va falska 
fakturor Dessa skulle tac
ka deras jättelika skulder 
efter scientologikurserna 

Visste i förväg 
Det ar ovisst exakt hur 

länge polisens oph sciento
logernas ömsesidiga: -1 tips-
verksamhet pågick Flera 
avhoppare menar att den 
började redan 1980, när po
lisen gjorde husrannsak
ningar i filialkyrkoma i 
Stockholm Göteborg och 
Malmö Då hoppades polis
en få bevis för sina miss
tankar om bedragen och 
ocker från scientologikyr-
kan 

— Vi visste ju alltid om 
razziorna i förväg, säger en 
avhoppad scientolog 

— Det var bara att ploc
ka undan alla hemligheter 

Fyra år senare fick 
scientologernas spionchef 
nys om att två avhoppare 
hade köpt stora kvantiteter 
av kyrkans hemliga kurs
material i USA Flera av
hoppare har — helt obero
ende av varandra — berat
tat samma historia om hur 
forhandlingarna med polis
en gick till 

— Spionchefén gjorde en 
överenskommelse med sin 
kalla i polishuset — man
nen från skattepohsen 
Polismannen skulle få be
vis på att avhopparna tjä
nat svarta pengar I geng
äld skulle vi scientologer få 
det hemliga kursmaterialet 

Den 12 april 1984 greps 
en 32-ång före dettg s^ien-

tolog på Arlanda flygplats 
efter en USA-resa 

Vid gripandet deltog bå
de skattepohser och man
nens gamla kamrater från 
scientologikyrkan 

Fotograferades 
Hela aktionen fotografe

rades Två av bilderna dok 
så småningom upp i en 
scientologtidnmg 

Två månader senare var 
det dags igen i Goteborg 

Morgonen den 12 juni 
överraskades en 41-ån g 
avhoppare av sju scientolo
ger En av de sju scientolo
gerna, som senare hoppade 
av berattar 

— Vi hindrade 41-ånng-
en från att åka Ull jobbet 
Sedan kallade spionchefen 
till sig Stockholmspoliserna 
via en pohs-walkie-talkie 

Avhopparens hustru 
skriver i sin JO-anmalan 

— Pohserna sa att spion
chefen hade tipsat dem om 
att vår familj skulle smug
gla ut tio miljoner ur Sven-
ge De tog nuna personijga 
telefonböeke? öeh mitt 
kursmaterial från sciento
logikyrkan Poliserna kan 
inte ha haft någon som 
helst nytta av' dem, så jag 
kan bara se att dessa saker 
skulle visas upp för scien
tologerna 

Tio mitjoner 
Kommissarie Nils Ar

vidsson säger till Expres
sen 

— Scientologerna var 
oroliga for sitt kursmate
rial Avhopparna skulle säl
ja ,det till reapns Polis
mannen beslagtog skrifter 
som var varda tio miljoner 
på kyrkan 

— Om det har skötts ratt 
hade 41-åringen i Goteborg 
varit häktad for sina faktu
rabrott for länge sedan 

Men under tiden som po
lisen utredde polismannens 
samarbete med scientolo
gerna hann 41-åringen 
skaffa undan bevisen 

Den 41-årige avhoppa
rens hustru anklagade i sin 
JO anmälan polisen for 
myndighetsmissbruk 

— Efter var internutred
ning fick den ansvarige po
lismannen anmodan att by
ta avdelning innan MBL-
forhandhngarna började, 
säger kommissarie Arvids
son 

scientologerna sina kritiker 
kel Av 21 personer som upp
täckts när de attackerat diane-
tik och scientologi med skvaller 
och illvilliga rykten, var 18 av 
de undersökta medlemmar i 
Kommunistpartiet eller krimi
nella, o/tast båda delarna Luk
ten av poliser eller privatdetek
tiver fick dem att fly att sluta, 
att erkänna 

Hyr dem och strunta i kostna
den om du måste 
W/A ägagångssätt mot Press 
som sprider Illvilliga rykten 

I det fall då en dålig artikel 
som ar undertecknad publiceras 

i en tidning, använd då följande 
tillvägagångssätt 

1 Tala via brev om för dem 
att dementera artikeln omedel
bart t nästa nummer 

2 Hyr en pnvatdetektw från 
en nationell firma som ska un
dersöka artikelförfattaren 
inte tidningen, och ta fram all 
kriminell eller kommunistisk 
bakgrund mannen har (Darfor 
att alla nedtryckarorganisatw-
ner använder, dumdristigt, kri
minella personer som de 'har 
någonting på" och man som har 
fått betalt for att attackera oss 

ni får in data från detektivby
rån om de skoter s\tt jobb väl) 

3 Se till att era advokater el
ler juridiska ombud skriver brev 
till tidningen med hot om stam
ning (Tillåt t stort sett aldrig en 
riktig stamning — de ar till mer 
bekymmer än Vad det är vart) 

4 Använd de data ni fick från 
detektiven efter lång väntan för 
att skriva ett mycket besväraw 
de brev till artikelförfattaren. 
Ge honom inte de data ni har 
på honom Tala bara om fdr ho
nom att vi vet något mycket in
tressant om honom och skulle 

inte han tycka att det var trev
ligt att komma och tala med oss 
om det (Om han kommer, be 
honom skriva under en bekän
nelse där han erkänner hemliat 
samförstånd och fortal — och 
tryck det i en köpt annons i en 
tidning om ni får tag på det) 
Det troligaste är att han inte 
kommer Men han kommer sä
kert att rysa så pass att han 
tystnar 

5 Ge alla data ni fått från 
detektivbyrån till era ad
vokater att användas mot 
tidningen 

Pol i sen gör on husrannsakan horn fclentologlkyrkan I Stockholm, folontologorna vitste alltid om 
razziorna I förväg, aé do kurfåo plocka undan bovismatorial. Lilia b i lden kommisario Nils 
Arvidsson, aom var ohof för don polisman aom avalöjadoa aom aelontologornaa konto \ tman. 

En föra dött» sc iento-
log gröpa på Arlanda 
flygplats aftor on 
USA-rosa. Vid gripan-
dot dottog bådo akat-
topollaor och solon-
tologor. Do här två 
blldorna dök aå amé-
nlngom upp I on 
aolontologtiunlng. 



Helen Gustaffson hade aldrig traffat fore detta linjeflygs-directoren Christer Magnusson forüt. I går fick hon så träffa den man son, haft en si 
av Helene 330 000 kronor för olika kurser. 

SCIENTOLOGI-MAFFIAN 

Helene, jag 
Han tag kurser för 

330 000 - förebild var 
Linjeflygs förre VD 

Onsdagen den 1! juni litllll 



är förtvivlad 
Jag är förtvivlad, Helene, det här är ju förfärligt, 

yi har båda blivit utnyttjade. 
Den kände företagaren Christer Magnusson är be

stört över att scientologerna använt hans namn för 
a t t locka in 28-åriga Helene Gustavsson i scientolc^i-
j^yrkan. 

— Jag tvivlade länge — men när scientologerna sa 
8 t t Linjeflygs förre VD också var medlem i kyrkan 
lAnade jag 330 000 kronor till kurser, säger Helene. 

Helene Gustavsson, 28, lura-
?es in i scientologikyrkan i 
9pril förra året. 

En reklamlapp i brevlådan 
lackade henne till scientologi-
^yrkans Gätehorgsfilial diane-
^ik center. "Bli intelligentare 
gch mer effektiv — kom till 
ftanetik center", uppmanade 
lappen. 

En dag tog Helene tjuren vid 
^ornen och gick dit efter jobbet 
j SAS biljettkassa på flygplat
sen Landvetter. 

Skuld: 350 OOO 
Besöket stod henne dyrt. 
Nu har skulden ökat till 

350 000 kronor och Helene har 
,/arit tjänstledig i sex månader 
öå grund av sina strapatser 
^om medlem i scientologikyr-
jtan. 

Tiden efter avhoppet i sep-
\eritoer "förra *are"i — tfcn "ben 
gom följde intervjun i TV:s 
20:00 — har inte heller varit 
lätt. I svåra stunder har Helene 
gkyllt allt på en enda person — 
Vingresors och Linjeflygs förre 
VD Christer Magnusson. 

— Självklart känner jag bit
terhet, säger Helene. 

— Det var Christer Magnus
sons engagemang i scientologin 
gom fick in mig i hjärntvätten, 
(ledan första dagen började 
scientologerna tjata om att 
Janne Carlzons polare Christer 
tiade kommit ända till det ast
ronomiska OT5 på kursskalan. 

1 veckor hörde. Helene Gus
tavsson scientologerna tala om 
Christer Magnusson hela tiden. 

— En så framgångsrik män
niska k u n d e ju bara inte ha 
fel. Jag tvivlade länge, men he
la tiden tjatade scientologerna 
om hur mycket Christer Mag
nusson tillskriver scientologin i 
Sin karriär, säger Helene. 

— Dom*sa att det var Chris
ter som hade påverkat Janne 
Cartzon att skriva "Riv l^yra-
miderna" med sin filosofi. Och 
visst — alla Carlzons teorier 
Stämmer ju med scientologin. 
pärför, och bara därför, blev 
jag scientolog. 

"Färfärligt" 
Ekonomen Christer Magnus-

WallenbergfÖretag — Fastig
hetsbolaget Stockholm-Salt
sjön. 

Företaget, som bland annat 
äger Grand Hotel i Stockholm 
och Grand Hntel Saltsjöbaden, 
har stora ägarintressen i rese
företaget Transwede och har 
nyligen köpt upp Atlas-resor. 

— Det har är förfärligt, säger 
Christer Magnusson till Ex
pressen. 

— Jag bidrar ju till Helenes 
olycka i och med att mitt namn 
används. Det är riktigt att jag 
har tagit del av scientologernas 
kurser, men jag har inget med 
organisationerna att göra. Och 
Janne Carlzon har definitivt 
ingen koppling Vill scientolo
gerna. Det. ;ir ytterligare ett be
vis pH huv seienlologerna ut
nyttjar människor. 

Christer Magnusson känner 
t-ig lurad ;tv .•.cientolo^ikyrkor-
na i Göteborg och i Stockholm. 

— De har ofta ringt och beti 
att fa referera till att jag har 
gått seientologikyrkans kurser. 
Men ja^ har alltid sagt nej — 
Öven mw Stockholmskyrkans 
pastor Gun Lanciai ringde och 

bad mig. Aldrig kunde ju*; ens 
ana att de kunde utnyttja mig 
mot min vilja. 

En vecka per « r 
• Varför har du medverka t i en 
reklamfilm för studiematerial 
som används på scientologi
kyrkan? 

— För tre år sedan bh v jag 
tillfrågad av företaget Si tide
rnas VD Mårten Runow om jag 
ville göra reklam för 1- Ron 
Hubbards studiematerial Stu
dent Hat. Eftersom jag Htkte 
studiematerialet var bra st.illde 
jag upp. Nu ångrar jag natur
ligtvis min medverkan. 

Christer Magnusson berättar 
att han är mycket intresserad 
av olika filosofier, och att hans 
intresse för scientologi böljade 
redan 1967 i England. S>-dan 
dess har han ägnat ungefär en 
vecka om året åt scientelogi-

— Jag har gått kurserna i 
England och besökt scientolo
gerna ungefär som en turist, 
säger Christer Magnusson 

— Hela tiden har jag haft 
förmågan att sålla agnarna 
från vetet i deras kurser och 
har struntat i scienee ficnon-
elementet. Men man måste va
ra kapabel till det — annars 
innebar kurserna för stora ris
ker. Jag har haft tur. När man 
ser hur folk blir ruinerade och 
får sina liv förstörda tar jag 
definitivt avstånd frän sen nto-
logi. 

U n g a lockas 
Christer Magnusson bel.v.ide 

in klumpsummor lör -ma 
.seientologikurser redan pa 7(1-
talel. 

— Kurserna har k o*; ta! mig 
ungefär 10 000 kronor om ;iret. 
Gudskelov att det inte var NUM1. 
Sedan dess har ju priserna bli
vit fullkomligt ohållbara. I det 
andliga vakuum vi lever i i dag 
är det lätt att unga och n>.,ikra 
lockas in, säger Christer Mag
nusson. 

— Det var den andliga bris
ten som lockade mig till M ien-
tologin — och jag har dragit till 
mig alla andliga och filosofiska 
trådar jag har hittat. Nu ser jag 
att scientologerna missbrukar 
folks längtan in i en andlig 
väKlsL osb* (NAS. tsslw^dfii . '*.w>_ 
vara att bli inblandad. 

AnnaCarin (på nästa upn.uig) 
och Helene Ur tvit av dem <nn 
lurats atl låna hundratusentals 
kronor och ge bort till scirnio-
logi-kyrkan. I går bt-ränade 
AnnaCarin om hur hon hiiij»-
ades att gifta sig med en .>me-
rikun. 

Expressens ,«rit» om acimto-
logi-maffian började i sttnu.igs. 

VÄND 

förödande inverkan ?* hennes liv — tack vare hans namn lyckades scientologerna lura 
Foto: ANNIE ANDERBERG 

Magnusson: 
"Vi har båda 

blivit utnyttjade" 

file:///eritoer


Hotad, förföljd 
- och helt knäckt 
AnnaCarin Gustafsson, 25, lyckades komma undan 
scientologernas beväpnade vakter och laggtråd i 
USA. 

Men etter frihetsruset kom scientologins bak-
smiilla: 

I.åneåterbetalning, trakasserier och djup de- | 
\>ressim\. ^ ^ v m v a r e n a a K v a i r i tre månader Yör 
att fly från mina självmordstankar, berättar Anna
Carin. 

Mot alla odds lyckades An-
naCarin rymma Iran slavjub-
bel och lagglraden p;i scicn-
tologernas huvudkvarter Flag 
i Florida. 

I slutet av augusti i or ra 
un-i, klvv hon av planet pä 
Arlanda och satte kurs mot. 
Stockholm. 

- .Jay flög som pa sma 
moln lio!s alt .jag hade mark 
under fötterna, säger hon. 

- Äntligen kände jag mig 
fri. 

AnnaCarin hud t; ingen
stans att bo. Innan hon reste 
hade hon hyrt ut lägenheten 
til) stienlologkamraten Ceci
lia. 

- .Ja^ fick jobb på restau
rang och flyttade in hos min 
gamlu kompis Helena, berät
tar AnnaCarin. 

- Det fanns ju inget kvar 
, av mitt gamla jag — därför 

formade jag om mitt liv och 
levde som jobbarkompisarna. 

Kfter etl ;tr M>m .scJentok/g 
var AnnaCarins personlighet 
sa got! som bortraderad. Hon 
hade tvingats bryta med hela 
sitt social;.) liv och mast er
sätta sitt .språk och sina tan
ka) med scientologfloskler. 

Ångest og panik 
Cecilia hade struntat i att 

betala fyra månaders hyra pa 
AnnuCanus Ulf-enhet. Och 
dclinbetalningarna pä 
UUOUOO-kronursläiH?* lag i dri
vor. Fn av de scienlologer 
som ansvarade lör AnnaCa
rins län under resan hade 
misskött inbetalningarna. 

AnnaCarins frihetskänsla 
förvandlades snabbt till ång
est och panik. 

- Det. som gjorde img mest 
inrlvivlmi vur aU ingen tnr-
slod vilka problem jag gick 
och bar pa berättar AnnaCa
rin. 

• Mesl . ;idit var jag fm 
seien(nlo»eina. Sa forl jag 
hörde en bil tuta pa gatan var 
jag övertygad otn att dar salt 
en scientoiog som skulle för
söka tvinga mig tillbaka. 

Kör att ööv;i rädslan bölja
de AnnaCurin Hy verklighe
ten. I tre månaders tid jobba
de hon dubbla skilt för att 
slippa länka. Pä nätterna tog 
hon sin tillflykt till Stock
holms diskotek. Där — och 
bara dur — kände hon sig 
saker för scientologerna. 

- Jag drack vin varje kväll 
och var bak full nästan varen
da dag, berättar AnnaCarin. 

- Och när ruset hade lagt 
sig kom självmordstankarna. 
Allt kretsade kring vilket som 
var det bästa oeh mest 
sv*\ä*Uvva sa.VA.vA att ta UveV. av 

"Huka illa tåt" 
Kftor nägru månader kun

de AnnaCarin flytta in i sin 
egen lägenhet igen. Det var 
dä trakasserierna började. 

— Scientologerna ringde pä 
diuren och telefonen gick 
ständigt varm, berättar An
naCarin. 

— Körs t ville dom försöka 
övertala mig att komma till
baka. Om jag "förtalade" eller 
avslöjade något om scientolo-
gi skulle jag räka illa ut, sa 
dom. 

Men trots skräcken måste 
AnnaCarin ha sina länepap
per frän scientologerna. När 
hon gick upp till registrator 
Jörgen Kristen pä Kamma-
kargatan kom nästa chock; 

- Först sa han att dom 
skulle ordna mina län. Men 
kravet för det var att jag 
mäste !una X fino kronor "t:ll 
- som betalning lör mat, up
pehälle och kurser under 
USA-resan. 

Träffa avhoppare 
Allt verkade hopplöst. Men 

när livet var som allra mör
kast, kom den strimma av 
hopp som AnnaCarins liv dit
intills hade saknat. 

- Av en slump stod TV-n 
pii när "20:00" sände ett pro
gram om scientologi, berättar 
AnnaCarin. 

— Innan dess hade jag inte 
haft. en aning om att det 
fanns en organisation som 
Köreningen Häddu individen 
(J'n), Jag blev överlycklig! 
Tack vare "20:00:s" lijörn 
Kullunder fick jag kontakt 
med Kris ordförande Harriet. 
Svenh.u-d. 

tlenom Kri fick AnnaCarin 
träffa mängder av avhoppare 
frun olika sekter. 

- Det var fantastiskt att 
upplocka ull alla hade varit 
tnecl om samma hjärntvätt 
som jag. Den enda skillnaden 
var att dom hade lärt. sig 
andra ord. Och det underba-
väste av allt. var att fä komma 
i'ram till att jag hade r u t t att 
vara ledsen över det har. 

— När Fri sedan hjälpte 
mig att fä kontakt med en 
advokat, som kunde starta en 
process för att fä pengarna 
tillbaka frän scientologikyr-
kan, säg allt ut att lösa sig. 

En ny lycklig AnnaCarin 
slutade jobba pä restaurang 
och övergav diskoteken. Nu 
skulle hon arbeta som sjuk
vårdsbiträde pa långvården i 
stället. 

— Tyvärr ropade jag hej 
innan {ag, hade kommit över 
bäcken. Problemen var inte 
Över. Scientologerna hade be
rövat mig min personlighet, 
Och hur jag an tänkte verka
de självmord ändu bättre än 
att. leva ett hoU liv utan att 
hitta tillbaka till den gamla 
AnnaCarin. 

— Det var dä Fris medlem
mar föreslog att jag skulle gå 
igenom en avprogrammering. 

AnnaCarin är homma i Sverige igen — men hon förfölj* och hotas av 
scientoioger, hennes ekonomi är en katastrof —- och hennes person
lighet är hett utraderad. Till höger: faksimiler ur Expressen i går och I 
förrgår. 

"Hur jag än tänkte 
verkade självmord 

ändå bättre " 

sa.VA.vA


— Ä r d u i n t e 
r ä d d o n t l i v e t ? 

Deckarnas uppdrag 
- skrämma avhoppare 
Detektivbyrån Detecta ägs av två personer 
som säger sig vara före detta scientologer. 

Detektiverna Bo Strandman, 40, och Leif 
Morström, 38, har gjort förfrågningar om 
mig efter artikelserien om scientologimaf-
fian. 

När Birgitta Ringkvist berättade om 
scientologikyrkans metoder i en tidning blev 
hon hotad av Detecta. 

— Det var så otäckt — Leif Norström frå
gade om jag inte var rädd om mitt liv, säger 
Birgitta. 

Detektivbyrån Detecta 
finns på Liljeholmsvägen 
12 i Stockholm och drivs 
av detektiverna Bo 
Strandman och Leif Nor
ström, 

I länsstyrelsens regi
streringsbevis beskriver 
herrar Norström och 
Strandman Detectas 
verksamhet så här: 

"Marknadsundersök
ningar, marknadsföring, 
detektivuppdrag, media
bevakning, konsulteran
de informationsservice 
samt försäljning av läs 
och larmprodukter." 

f sc/entofogifcyrkans 
interna dokument för ak-* 
tioner mot avhoppare 
och kritiker förekommer 
mycket ofta en person 
som kallas rådgivaren el
ler den tredje advokaten. 

Upprensning 
En högt uppsatt källa i 

scientologikyrkans led
ning säger: 

— Den tredje advoka
ten och rådgivaren Sr 
samma person — Bo 
Strandman på detektiv
byrån Detecta i Stock
holm. Han utför uppdrag 
åt scientologikyrkan. 

I början av 80-talet var 
Bo Strandman chef för 
scientologikyrkans un
derrättelseorganisation 
Guardians Office (GO). 
Avhopparen Rolf, som 
har arbetat tillsammans 
med Strandman inom 
GO, berättar: 

— Bosse åkte ut från 
GO i samband med en 
stor upprensning som 
gjordes 1982.' Kyrkans 
högsta ledning ville tvät
ta scientologins dåliga 
rykte och utsåg folk 
inom GO till syndaboc
kar. 

Tystas tör gott 
Bo Strandman förval

tade sinas underrättelse
kunskaper väl. 1983 bild
ade han Detecta tillsam
mans med en annan 
sparkad GO-kollega — 
Leif Norström. 

— Under min tid som 
GO-chef för scientologi
kyrkan i Stockholm kom 
Leif Norström ofta med 
förslag till hur man skul
le gå på till exempel av
hoppare, berättar Rqjf: 

— Han kom till mig 
med en hel plan mot den 
ytterst välinformerade 
avhopparen Birgitta 
Ringkvist, som hade job
bat med oss på GO. Just 
då hade hon trätt (ram t 
en artikel i FIB-aktuellt, 
där hon berättade om 
kyrkans metoder. Lell 
ville skrämma henne och 
tysta henne lör gott. 

Birgitta Ringkvist har 
polisanmält det som se
dan hände: 

— Det var hösten 1984. 
Jag var i Stockholm och 
hade nyss bytt mitt hem
liga telefonnummer när 
min dotter blev uppringd 

av Norström, berättar 
Birgitta: 

Hotfull 
— Sa fort jag fick be

skedet ringde jag ; upp 
honom och frågade hur 
hån fått tag på numret. 
Han var oerhört hotfull 
och sa att för honom var 
det minsann ingen konst 
att ta fram alla hemlig-
hete- om mig. Sedan sa 
han: "Jag har din adress 
också — är du inte rädd 
om ditt liv?" 

Av länsstyrelsens hah-
delsbolagsregistrering 
framgår också att 
Strandmän och Nor
ström står bakom ytterli
gare ett företag - In-
ventor Trading. Bolaget 
utvecklar, tillverkar, mo
difierar och säljer elek
tronisk Utrustning. 

Avlyssnad 
Birgitta Ringkvist tror 

ätt Detecta kan ha satt 
in avlyssningsapparatur i 
hennes hem. ' 

— En TV-reparatör 
hittade en bug vid säk
ringarna inuti min TV, 
berättar Birgitta. 

- S e d a n gjorde någon 
inbrott. Det märkliga var 
att det bara var sciento-
logipapper som försvann. 
Naturligtvis polisanmäl
dejag alltihop». 

Tre dagar innan Ex
pressens serie om scien-
tologimaffian drog i gång 
började Bo Strandman 
ställa frågor till en per
son som Expressen haft 
kontakt med. 

Strandman ville veta 
vad artiklarna skulle in
nehålla. Några dagar se
nare sökte han även 
upplysningar om artikel
författaren.' 
'Låter konstigt' 
Detta förnekar Bo 

Strandman när han blir 
uppringd av Expressens 
reporter Johan Erséus: 

- Det förstår jag inte. 
Skulle vi ha gjort efter-
frågningar? Det låter 
jävligt konstigt. Det kan 
jag inte för mitt liv fatta 
var ni har fått det ifrån. 
Men jag vill gärna veta 
varifrån den uppgiften 
kommer. 

Bo Strandman förne
kar bestämt att Detecta 
har något samröre med 
scientologikyrkan. 

- V i slutade där 1980 

eller 1981, och sedan har 
vi bara haft sporadisk 
kontakt — de har hört av 
sig med brev och telefon
samtal. En sådan kon
takt avbryts ju Inte tvärt. 
• När anlitades ni av dem 
senast? 

— Det var många år 
sedan, i början av 80-ta-
let. Och vi anlitades inte 
1 egenskap av detektiv
byrå. Det var Leif -som 
hade kontakt med någon 
där/ 

• Men har ni anlita:. 
utanför detektivbyrån? 

— Nej, det finns i" 
ingen nisch där man SOJ . 
privatperson i mitt läi/,0 
jobbar och har någvu 
uppdrag. 

— Det enda jag kon 
tänka mig är att det kai. 
ske är en annan deckm 
byrå. Jag håller inte fi.r 
hett otroligt att man kar,-
ske anlitar en deckarby-
rå då och då. Men iiv.r 
oss, inte. 

/ Foto: HASSE PERSSOrJ 
Avhoppade scientologen Birgitta Ringkvist har hotats av detektivbyrån Deteci' 
— Det var så otäckt, berättar hon. Mannen frågade om jag inte var rädd o,.-i 
mitt liv. Birgitta tror att deckarna kan ha avlyssnat hennes hem. 

När en avhoppare berättade öppet ont 
scientologernas metoder i en tidning 
skrämdes och hotades hon av detekti
ven Leif Nordström. 

Tre dagar innan Expressens serie om 
scientologimaffian inleddes började 
detektiven Bo Strandman göra förtråg
ningar om Expressens reporter. 



"Var rädd o m dig 
Av CHARLOTTE von PROSCHWITZ 

KÖPENHAVN (Expressen). I»et är hemligt och oln-

På scientologikyrkans EuröPahogkvarter ' Köpen
hamn simta ptarwT mot Sven?*» VŜ SÄRÄI w k vtYrop-
pure. 

Härifrån kommer dokumenten som beskriver både 
Interpols och Palmeutredar^as terroristmisstankar 
mot "kyrkan". 

Expressen fick tillfälle att * a s a d e m * K ö p e n h a m n 
och utsa t tes för både hot och kontrol l u n d e r r e s a n : 

- Var rädd om dig och dftt l and - åk h e m till 
Sverige. 

Allt började med att Stock-
holmsscientologernas före 
deltu underrättelsechef Bo 
Strundman från detektivbyrån 
Dotccta gjorde förfrågningar 
om mig och min artikelserie 
om scientologimaffian. 

Niigon dag senare kom ett • 
hett tips från Köpenhamn. Jag 
skulle fä läsa de internationel
lt) högkvarterens order till den 
svenska "scientologikyrkan. 

— Men bara om du hanterar 
muterialet försiktigt. Kom hit 
lill Köpenhamn. Men akta dig 
- Ho Strandman på Detecta 

är scientologernas privatde
tektiv i Sverige. Hans interna
tionella motsvarighet Gene 
I n^rum har agerat flera gång
er hur i Köpenhamn, sa tipsa
ren. 

Instruktioner 
Fotograf Lars Brundin och 

jag mötte vår tipsare i Köpen
hamn. Han var fullastad med 
hemliga papper och med 
strikta förmaningar om an
vändandet av uppgifterna. 

Dokument efter dokument 
berättade om scientologikyr
kans högprioriterade Sverige
problem. Allt från den svenska 
polisens utredning av sciento-
logikyrkan i samband med 
Palmemordet till Interpols ef
terforskningar, där "kyrkan" 
misstänks for terrorism. 

Om vi ville studera en av de 
plutser där dokumenten kom
mit till måste det ske'i smyg, 
instruerade tipsaren. Sciento
logikyrkans hemligaste hus — 
högkvarteret för Europa och 
Afrika på Sänkts Nikolajs vej 
i Köpenhamn — välkomnar 
inte journalister. 

Scientologernas säkerhets
vakter bevakar och fotografe
rar ständigt omgivningen. 

fult insyn 
Vi hittade ett öppet fönster i 

ett hyreshus mittemot med 
full insyn över scientologernas 
Ku ropahögkvarter — kallat 
Continental Liaison Office — 
C LO. 

Det är en vit, skolliknande 
byggnad som kostat scientolo
gernas elitorganisation Sea 
Org 14 miljoner danska kro
nor i inköpspris. Bara tre av 
miljonerna är betalda — res
ten kommer frän kreditbolag. 

Det var just dags för scien-
tologernus middagstid — i 
stort sett den enda lediga tid 
Se;i Org-mcd lemmarna har 
under sin lf> timmar länga ar
betsdag. De unilormsklädda 
hiijcliirseientologerna antingen 
spiiing eller- cyklade i en strid 
ström mot scientologernas 

3get hotell Nordland pa Ves-
tefbrogade. -

Efter en kvart såg vi den 
förste säkerhetsvakten. 

Han satt allra högst upp i 
hviset — till hälften dold av en 
gardin. Då och då tog han 
fram en en kikare och stirrade 
T#*\ m t i i oss. 

Straffarbete 
Avhoppade scientologeh 

Birgitta Ringvist vet av egen-
dyrköpt erfarenhet varför 
gcientologerna bevakar Euro
pa högkvarteret så val och mo-
t^r bort alla nyfikna: 

— För fyra år sedan kidnap
pades jag av dåvarande Euro
pahögkvarteret FOLO i Kö
penhamn, berättar hon. 

— Scientologerno tog ifrån 
n-jig. mina pengar och min 
handväska. %De gav mig en 
tysk vakt, "som följde mig 
ständigt och tvingade mig att 
stanna kvar där i fem dagar. 

Birgitta var en av 80 scien-
tologer från hela Europa som 
kommenderats till sex veckors 
straffarbete på Europahög-
kvarteret. 

— Vi städade från åtta på 
jiiorgonen till elva på kvällen, 
^ r ä t t a r Birgitta. 

— Vi fick aldrig sitta ner 
öch tvingades hela tiden att 
gpringa. Maten innehöll näs
tan ingen näring alls och 
fäckte aldrig till alla. Efter 
jobbet väntade två och en halv 

; timmes studier. Och när det 
tjlev sängdags på hotell Nord
land sov vi elva perso..er i ett 
dubbelrum. 

Kontroller 
Med Birgittas erfarenheter i 

minnet studerade fotograf 
8rundin och jag Europahög-
Kvarterets fasad noga i en 
timme. 

Under, tiden gjorde säker
hetsvakten alltför täta kon
troller i sin kikare. 

Därför begav vi oss i bil till 

scientologernas bokaffär New 
Era Publications på Stora 
Kongens gade. 

Där — mitt emot scientolo
gernas eget raggarcentrum för 
nyvärvade - upptäckte foto
graf Lars Brundin den mörk
gröna Mercedesbilen. 

Där satt två män med band-
spelarutrustning och bevaka
de oss bakom tonade rutor. 

För att förvissa oss om att 
det verkligen var oss bevak
ningen gällde slog vi oss ner 
på en uteservering ett hundra
tal meter längre ner på gatan. 

Efter bara någon minut 
svängde Mercedesen ut från 

parkeringsplatsen och runda
de kvarteret. 

I samma.Ögonblick uppen
barade sig ei\ brun Saab. De 
två männen i {»Jen stirrade 
stint på oss rtar bilen passera
de våra kaféstolar. 

^vs*, <&&& toifitf* "Juni tatafc. 
tvivel om vei*1 bilen tillhörde. 
DIANETIK CENTER stod det 
på sidan. 

"Ak hem — nu!" 
En minut senare var det 

dags för nästa Överraskning. 
En dansk hyrbil parkerade 

rakt framför " v å r " lilla trotto
arservering. 

Mannen vid ratten visade 
sig vara amerikan. När han 
vevade ner rutan inledde han 
med att konstatera: 

— Du är från Göteborg Jag 
brukar ofta vara där i affärer. 
Svenskar i utlandet bör w till 
att ta vara på sig. Annars bör 
äe a*Ka 'nem. 

Mannen lindade in sina an
tydningar i artighetsfras»?!- och 
gick raskt mot scientologernas 
lokaler. När han kom tihbaka 
hade han fler förmaning r att 
förmedla: 

— Var rädd om dig sjiiU' och 
var rädd om ditt land. 0<. h du, 
åk tillbaka till Sverige. NU! 

Danska sclentologlkyrkan ligger all
deles Intill porrkvarteren I Köpen
hamn. 

Birgitta Ringvist före detta sclentolog, berättar om varför 
högkvarter âr sa hart bevakat Hen bar polisanmält sctentolo-
gerna. 

Expnmsens reporter hottul 



åk hem till Sverige'9 

"Fienden ska böna och be för fred" 
Av CHARLOTTE von PROSCHWJTZ 

KÖPENHAMN (Expressen). 
• Attackera alltid! 
• Fienden ska böna och be for att uppnå fred med oss. 

Så skriver den internationella scientologikyrkan i 
sina hemliga order till Sverigeorganisationen. -

Av dokumenten framgår att scientologikyrkan an
ser sig stå under polisutredning — både av Palmespa-
narna och av Interpol. 

Expressen har läst delar av 
de internationella och konti
nentala högkvarterens order 
till scientologikyrkorna i Sve
rige. 

Varje uppgift i det 50 sidor 
långa materialet leder fram 

till en order. Allmänt sett ska 
den svenska scientologikyr
kan skota katastrofsituationer 
så här: 

• Om myndigheter eller rätts
salar hotar kan man bara göra 

två fel. 1) Inne!. 2) Att försvara 
sig. 
• Attackera a l l t i d . Om fien
delägret går till angrepp mot 
någon svag punkt ska ni mo
bilisera så mycket hot att 
fienden bonar och ber för 
fred. Målet är att få regering
en och de fientliga grupperna 
att uppnå ett stadium av total 
samstämmighet med sciento-
logins målsättningar. 

Scientologikyrkans kanske 
mest högprioriterade Sverige
problem är misstanken om 
dess anknytning till mordet pä 
Olof Palme. 

Expressen har talat med 

spamngsledningen, som be
kräftar att det fortfarande på
går en utredning av scientolo
gikyrkans eventuella samband 
med mordet på Olof Palme. 
Mörda Olof Palme 

I de hemligstämplade scien-
tologdokument Expressen har 
läst återger scientologikyr
kans Europahögkvarter sin 
egen bild av hur Palmeutre
darnas intresse började. 

Alla misstankar skulle här
röra från en artikel i en, som 
scientologerna beskriver den, 
"nationell svensk tidning". 
Detta är ett sammandrag av 
vad scientologerna skriver: 

• I artikeln citeras en avhop
pad medlem som beskriv r 
kyrkans spionnätverk. H,.a 
antyder att scientologikyrkan 
ligger bakom mordet på Oinf 
Palme — främst av skatte-
mässiga skäl. I artikeln anty
der mannen också att sciento
logikyrkans mål är att osktui-
liggöra alla "suppresslva per
soner". Eftersom Olof Palme 
var förklarad "suppressiv per
son" — det värsta en männi
ska kan vara enligt scien to lo
gin — anser avhopparen att 
kyrkan därigenom haft anled
ning att mörda honom. 

Europahögkvarteret går si
dan in på att beskriva vilka 
åtgärder den svenska polisen 
vidtagit efter artikeln: 
• En föreståndare för ett av 
scientotogi kyrkans Närt < > -
non-hem i Sverige har fiir-
hörts t samband med Palnu -
mordet. Mannens hustru iuk 
bland annat svara på följan i le 
frågor: 

"Har du hört talas om n/i, -
ra revolutionära tendenser 
inom scientologikyrkan?" 

"Har du hört talas om något 
våld inom scientologikyrkan?" 

I nästa dokument beskriver 
Europahögkvarteret och Hu!>-
bard Communication Of f i L e 
hur de vill att scientologikyi-
kan i Sverige ska agera för att 
Palmeutredarna ska tappa in
tresset för "kyrkan": 
• Satt upp en öppen kommu
nikation med de ledande po
liserna i Palmefallet och sm
ällt för att den riktige mörda 
ren ska hittas. Samarbeta m* il 
poliserna och se till att de inte 
startar en utredning av kor
kan och Narconon. 

Tre bombningar 
Av de hemliga dokumenten 

framgår också att Europahöj; 
kvarteret tror att Interpol 
misstänker scientologikyrkiii? 
för terrorism. Enligt "kyrkan" 
härrör misstankarna frän <D 
numera avliden medlem i 
scientologikyrkan i Stock -
holm. Mannen var auditör o< b 
arbetade inom scientologern.iS 
verksamhet mot psykiatrin --
Kommittén för mänskliga rät
tigheter (KMR). Detta är en 
sammanfattning av vad scien
tologerna skriver: 
• Den svenske scientolo^» n 
blev förhörd av polisen i sam
band med tre bombningar --
bland annat den av Skatt* 
huset i Stockholm. Eftersom 
mannen sprängde sig själv i 
luften när han tillverkade rn 
bomb i,december 1983, kunde 
han inte vara med på rätte
gången. Han var bekvämt m.tf 
död. Säpo hann dock starta in 
utredning av kyrkans eventu
ella terroristmetoder, som In
terpol hakade på. 

Detta föreslår scientolo*:* -
kyrkans Europahögkvart: v 
bland annat som motattack i: i 
Interpols undersökning: 
• Skaffa fullständig PR-kon-
troll för att garantera en toi.it 
vinst Över Interpol. Vi är fals-
keligen anklagade för <lrt 
mest förhatliga samhäli i 
känner till — terrorism. Vi 
måste skylla terrorismen <>« h 
våldet på psykiatrin. 

Foto: LARS BRUNDIN 
När, på scientologikyrkans Europahögkvarter i Köpenhamn, skrivs många av de topphemliga dokument som handlar om hur sc/ento/oger 
ska slå tillbaka mot sina fiender och kritiker. Journalister år Inte välkomna till centret. 

toi.it


"Pelle Svensson 
ska svartmålas' 

• Utnyttja advokat Pelle Svenssons naturliga fiender 
för att svartmåla och neutralisera honom! 

Det skriver scientologikyrkans ledning i hemliga 
order till Stockholmsorganisationen. 

Pelle Svensson har framfört misstankar o m att 
scientologer varit inblandade i våldsbrott — bland 
unnat tre bombattentat i Stockholm. 

— Jag h a r blivit hotad och svartmålad och känner 
rädsla för att driva fallen vidare, säger Pelle Svens
son. 

Advokat Pelle Svenssons in
syn i scientologikyrkan börja 
di nui han åtog sig att forsva-
IU dun so kallade bombman 
m ri Lurs som åtalades ior ile 
tu bombdåd 
• Sprängningen av åhJagari 
itigurd Denckéra villa I Nmck. 

i juli 1982, där Denckers dot
ters 18-årige pojkvän dog 
• Detonenngen av en spräng
laddning i Stockholms skatte
hus i februari 1983 En kvinn
lig tjänsteman dödades 
« Bomben som orsakade stora 

togaemyndlghetema i Nacka 
augusti 1983 

Bombmannen Lars dömdes 
efter en lång rättslig process 
till livstids fängelse 

Advokat Pelle Svensson lyc
kades aldrig få gehör då han 
uppmanade ratten att ompro
va en annan misstänkt mans 
roll l bombdåden Nu hoppas 
Pelle Svensson att fallet ska 
tas upp i Europadomstolen 

"Otroligt" 
— Att bli vagrad bevisning i 

ett fall dar en annan kan ha 
utfört dådet ar otroligt i en 
rattsstat som Sverige 

Polisen var inledningsvis 
mycket intresserad av en av 
Lars arbetskamrater — en 
39-ånng som var aktiv auditbr 
och medlem i scientologikyr
kan i Stockholm 

Scientologen — tidigare kal
lad Hans i Expressen i sam
band med sprängningarna — 
häktades och förhördes Men 
tingsratten fattade ett mycket 
oväntat beslut och frigav man
nen 

Till och med 39-ånngens 
försvarare Carl Skarborg ut
talade sin forvåning i Expres
sen efter fngivninge» 

— Det ar ett modigt "beslut 
av tingsrätten att släppa min 

Samma aag, aen tu septem
ber 1983, skrev Expressen 
också 

Sprängdes 
'Polisen ar saker på att 

Hans hjälpte till att genom
fora bombattentatet mot kro
nofogdemyndigheten i augus
ti ' 

Klockan fem på morgonen 
den 23 december klev den 39J 

årige scientologen upp ur 
sangen for att göra i ordning 
en bomb i sin lagenhet i Ten-
sta 

Han apterade sin Spräng
laddning i köket Men under 
arbetet gjorde hanrettiatalt 
misstag Sprättgteddningen 
exploderade och dödade hoK 
jiom 
—firT-fore detta kollega tÖT 
Hans på scientologikyrkan be
sökte den urblåsta lagenheten 
samma dag 

— Det var vidrigt att-sé hur 
forstord lägenheten var, sagor 
Rolf, söm nu har hoppat av 
från sciehtolQgema 

— fiä&^fev jag uj&j förvåg 
nad Mans hade ett,otrpligt hat 
W myndigheter och Var* i 
sttad att göra precis vad som 

Av naturliga skal kunde 
Hans aldrig delta i någon av 
alla rattegångarna kring 
bombmannen Lars Advokat 
Pelle Svensson Töriökte förgä
ves få rätten att intressera sig 
för den avlidne scientologens 
roll i bombningarna 

Fanatiker 
-Mannen var en rehgips 

fanatiker, säger Pelle Svens
son 

— {(an trodde att, han skulle 
na högt inom scientologins 
hierarki om nan röjde undan 
sådant som Var besvärliga ele
ment för scientologikyrkan. 
Skattemyndigheterna tillhör 
ju "kwkansfltuvudnender 

Pelle Svensson säger sig ha 
bevis i form av brev i vilka 
den 39-årige. scientologen 
bland annat ska ha skrivit om 
sina sprängningsplaner 

— Jag har också, vittnen på 
att både 39-äringen och en 
elektroniskt mycket högt ut

bildad scientolog befann sig i 
Skattehuset strax Innan bom
ben detonerade där. 

Hotad 
• Varför Jbar du inte drivit den 
här un]en hårdare när du an
ser dig ha s i starka bevis? 

— Jag har utsatts för mänga 
hot Och känner -en rädsla för 
att scientologerna ligger bak
om'hoten, 
.Vilken typp av hot? 

'-Det vill jag inte g* in på. 
Jag- har bett om polisskydd, 
men-fått nobben •> 
• I november 186» skickade 
scientologikyrkans internBUOf 
nella ledning ut order som rör̂  
din person. Dir uppmanas 
scientologer,att se till att du 
blir anmäld «4 inånga gånger 

som mögligt ttU Advokatsam
fundet Det står också att 
•dentologcraa ska svartmåla 
och neutralisera dig »ted 
hjälp av din» naturliga fien
der. 

— Jag bar misstänkt na^ot 
sådant här länge utan att ha 
någon bekräftelse på det, sä
ger advokat Pelle Svensson 

- Under mina första åtta ar 
•om advokat blev jag Inte un-
nuUd all AdvokatsamfuiHlet 
en enda gång De senaste tvä 
åren har det kommit in ett 
20-tal helt obegripliga anmäl* 
rungar. -Dessutom, 'iar fi. ra 
advokatkollege? söm jag trod
de vafcMna vänner brutit he-
derskode* och skällt ut mig 
offentligt, för *aker med «n-
knytnlng till'scie4to)ogin. 

foto CSflilOnMi Söder 
Advokat Pgllé Svansson ska svartmålas Det budskapet fram
för scientologikyrkans ledning i en hemlig order all Stock-
holmsorganisationen. Anledningen skulle yara de missteakal 
Pelle Svensson fart fram om att vissa soientologer varit in
blandade i vildabrott, bland annat bombattentat 



Scientologen 
lurade banker 

på 3.5 miljoner 
Av Charlotte von Profschwitz 

S c i e n t o l o g i m a f f i a n r i n g a s in . 
I går h ä k t a d e ö v e r å k l a g a r e T o r s t e n J o n s s o n d e n 

3 0 - å r i g e s c i e n t o l o g s o m a n h ö l l s i o n s d a g s . 
M a n n e n h a r e r k ä n t att h a n l å n a t u p p o c h gåt t i 

b o r g e n för s a m m a n l a g t tre o c h e n h a l v m i l j o n k r o n o r . 
N u r i s k e r a r h a n att få s e x å r s f ä n g e l s e . 

3 0 - å r i n g e n t ä n k t e b e t a l a t i l l b a k a l å n e n g e n o m att 
lura n y a s c i e n t o l o g e r till s v i n d y r a k u r s k ö p . 

Överåklagare Torsten Jons 
son, chef för region myndigho
ten i Stockholms län. inledde 
s ina ingripanden mot srienl.o-
logimafhun i onsdags. 

Efter hus rannsakan anhölls 
en .'SO- urin scientolog miss
tänkt för grovl bedrägeri. Vid 
häktningsförhandl ingarna i 
Nucka i går e rkände han ult 
lian tagit län pä 1,0 miljuin-r 
kronur lur enen rakning 

Min klient har berättat 
ui.t hans iiuim;a län hur med 
hans: ak! r. iteler inom M-ienLo-
ingikyrUun all göra, säger M 
antigen,^ oflenllige försvarare, 
advokat, h a t s F.kmun. 

iittravn åt andra 
Förutom sina personliga lan 

liar :i(! • uringen skuldsat t sig 
föi' en halv miljon tillsam
m a n s med sin hustru . 

Dessutom h a r mannen skri
vit på borgen ät andra scien-
tologer för sammanlag t en 
halV miljon kronor. Allt som 
allt uppgår rän torna och 
amor ter ingarna pä de mänga 
lånen till yt terl igare en halv 
miljon. 

— Att han blivit manipule
rad till de t ta är självklart, sä
ger 30-åringens advokat Lars 
Ekman. 

— För tv a är sedan hade 
han ett vanligt hederligt a rbe
te med fast lön. Han Övergav 
allt tor at t satsa pä scientolo-
gin. Nu har han tre och en 
halv miljon i skulder. 

Falska uppgifter 
30-äringen förnekar brott 

men erkänner1 alt. han tagit 
mellan :>0 och :1a län på både 
banker och kreditbolag. Över
allt har han lämnat oriktiga 
uppgifter om inkomst, äferbe-
falningsiriö.ilighet och om vart 
pengarna skutte gä. 

Enligt uppgift till Expressen 
spenderade mannen de första 
lånen i Sverige. För 150 000 
kronor uppnådde han sciento-
logernas kurss tadium Clear. 

I snitt gick kursnotan däref
ter på 60 000 kronor i måna

den. Det mes ta av miljonlänen 
levde mannen upp på sciento-
loghögkvarteret Flag i Florida. 

Bara na t t sömnen kostade 
honom 60 000 kronor i måna
den. 

Svindyra knrser 
30-äringen säger att han var 

övertygad om att han skulle 
kunna betala tillbaka jä t te lå
nen. 

Eftersom han nätt en av 
scientologernas allra högsta 
kursstadier , OT7 , skulle han 
enkel t kunna värva nya med
lemmar till scientologikyrkan. 
Han skulle bara följa sciento-
logikyrkans interna system — 
att sälja de svindyra scienlolo-
gikurserna till nykomlingar. 

Tors ten Jonason r äkna r 
med att väcka åtal mot den 
30-hrige seientologen om 14 
dagar. Fler gripariden av 
scientologer kan bli aktuella 
innan dess. 

Samtidigt driver överåkla
gare Frie Östberg pä s ta t s -
åklagarmyndigheten för spe
ciella mal ytterl igare en för
undersökning mot scientolo
ger som miss tänks för ocker. 
Hittills har en 33-ärig sciento
log förhörts. 

Foto: ULF RYD 
Pé scientologikyrkans Stockholmsadress pä Kammakargatan 
började den nu häktade 30-årige mannens scientologbana. Pa 
två år har han dragit på sig skulder på 3,5 miljoner kronor 

L ö r d a g e n d e n 2\ s e p t e m b e r 1988 



KHA7*I!:0HS (Expressen), Komruinerna betaiar 14 000 
kronor — per dag — tifl Stig Björk för att han ska 
v.uda »leras drogmissbrukare pä sitt och Scientologi-
kyrkans privata värdhem. 

Själv ar Hjörk nol l taxerwe och jagas av kronofog
den (ör sina egna och vårdhemmets stora skatteskul
der. 

Li.ri ,',fvr(.lsen i Härnösand 
har . ;!••• ra ör försökt stoppa 
verks{,mKtV'-*M vid Björks 
.'ariihcrn. Kalhsiögärden utan-
I'_T Kryrr.lor^ 

I 'Ti i upport tar l:insstyrcl-
sciv. : ;-i.tst"»n in upp flrr.i 
'r?i.s;..;^'>)^ilnrifj''n, 

• Dr•>;;miss!ituk och kr imina-
litci L' a <ia löreknmmil bland 
vär<!t:u:ur.ui pa Fnlasjögarcjen. 

• J';f-nn;i n i iir nnderbelald. 
["ii i.i -.jir <:bcla kvar näjjon 
läriifv i v 

• Björk har håra u:u'iiin garn (a 
missbrukare som personal — i 
•lätft-a fidl i-"0,ti i l " d« fatt 
jlertaH. 

• Ingen ordnad bokföring U\~ 
re Kommer i den stiftelse som 
driver FalusjÖgärden. 
• 1 ett tall var 70 000 krom r 
spårlöst försvunna frän Fäfa-
sjöcardens bankkonto. 
• 'i;»rden har haft tillstand att 
ha nögst tolv vårdtagare ät 
tfånpen. I själva verket har 
v-tändigt minst ett 2fl-tnl värd-
tiignre bott på värdhemmet. 

• Deras bostäder har varit un
der all kritik. De har arbetat 
gratis på gården samtidigt 
som Stig Björk kunnat kvit
tera ut 700 kronor per vård ta-
gare och dag av de kommuner 
som skickat dit dem. 

"Det värsta jag 
nagonsin sett" 

Socialchefen i Kramfors 
kommun, Hans Fredin, säger: 

— Det har är en soppa utan 
like. FAlasjögården har varit 
oerhört misskött i alla år. 

— Missförhållandena där är 
de värsta jag någonsin sett pa 
ett vårdhem. 

Socialkontoret har vid flera 
inspektioner begärt att fä se 
Fölasjögårdcns pepper — 
journaler och räkenskaps
handlingar. 

— Men varje |!ang vi frägat 
har papperen alltid "varit na-
gon annanstans ' ' , säger Hans 
Fredin. 

Sommaren 1987 förbjöd 
länsstyrelsen Björk att fort
sätta med verksamheten. 

Da överklagade han Ull 
kammarrät ten i Sundsvall. In
för domstolsförhandlingen åt
gärdade Björk de värsta bris
terna. 

Han vann i kammarrät ten 
— trots livliga protester från 
socialstyrelsen, länsstyrelsen 
och Kramfors kommun. 

250 000 kronor 
i e g n a skulder 

Kronofogden har flera 
gånger försökt mata ut till-
g&ngac av Stig Hjörk. Han 
personligen har 250 000 kronor 
i skatteskulder. 

Den stiftelse som driver Fft-
IttV.tgården har skatteskulder 
pa 60 000 kronor. 

Själv kör Stig Björk om
kring i en Mercedes. Han har 
ägt flera fastigheter i Kram-
forstrakten. Nyligen har han 
köpt ett större jordbruk, med 
skog, Nyland, 

De som bor pä F&lasjögår-
den arbetar gratis med sköt
seln av gärdens djur — kor, 
grisar, far och höns. 

Stig Björk har flugit flitigt 
över Atlanten, till Scientologi-
kyrkans högkvarter i Los An-
geles. 

Dar har han utbildats av 
s> ientotogerna. Det är Scien-
tologikyrkan som backar upp 
den länkrörelse för missbru
kare, Narconon, som står bak
om Ffilasjögården. 

Luga krav pa 
utbildning 

r.rttim Åke Setregas, b yrad t-
ref.tor vid socialstyrelsen, kan 
vem &om helst s tarta et t vård
hem för missbrukare. Det 
ställs inga krav pa utbildning 
eller erfarenhet av missbruks-
värd. 

— Faktum är ntt kraven pA 
brandskyddet och lokalernas 
skick ur strängare än kraven 
pä de människor som driver 
verksamheten, säger han. 

— Det ar ren lögn att Fålasjögården skulle ha betalat 
mina privata utgifter, sagor Stig Björk. Socialchefen i 
Kramfors, Hans Fredin (lilla bilden), har försökt stoppa 
gårdens verksamhet. — Missförhållandena där är de 
värsta jag någonsin sett på ott vårdhem, sägpr han. 

Foto: LOTTE FERNVALL 



h a n s 'Värdhem''? 

gick direkt till 

Av ROBERT ÖSTFMUNl) 
K R A M F O R S ( E x p r e s s e n ) . F ö r s t fick A r n e d i p l o m av 
l e d n i n g e n fö r S c i e n t o l o g i k y r k a n för s i n i n s a t s s o m 
b i t r ä d a n d e f ö r e s t å n d a r e för F a l a s j ö ^ A r d c n . 

S e d a n b ö r j a d e h a n b e t a l a g å r d e n s s k a t t e s k u l d e r i 
s t ä l l e t för a t t s k i c k a p e n g a r n a ti l l k y r k a n . 

D å fick h a n s p a r k e n o c h h a m n a d e n a scicntol<>«iri ;-
r e l s e n s " s v a r t a l i s t a " . 

I dag har Arne två miljoner 
kronor i skulder. Han har bor
gat för lan åt Stig Björk, Fftla-
sjögården och flera medlem
mar i Scientologikyrkan. 

— När jag hamnade pn 
svarta listan slutade plötsligt 
alla som jag borgat för tt be
tala sinu lon, berättar Arne. 

Fa vaggen i et t rum pä Få-
lasjögården hänger ett diplom 
med Arnes namn. Det är ett 
erkännande från Scientologi
kyrkan för hans insatser som 
föreståndare på gården. 

1 ett annat rum pä gården 
hänger "svarta listan". Ett tio
tal namn pft personer som an
ses motarbeta se ientologi rö
relsen finns på listan — där
ibland Arnes. 

Alla medlemmar i Narconon 
och Scientologikyrkan för
bjuds att ens tala med de 
svartlistade. 

"Bet handlar 
bara om pengar9" 
När Arne hamnade pft svar

ta listan blev han utsatt för 
både brev- och telefonterror. 

Han vågar inte ha någon 
telefon i bostaden. Han har 
huft sitt personnummer skyd
dat i alla myndighetsregister. 

— Hela den här verksamhe
ten är bara en fråga om peng
ar, förbannade pengar, säger 
han och hävdar att Få I as jo-
gården stAtt för Stig Björks 
personliga utlägg. 

— Fålasjögården har betalat 
flera resor åt Björk till USA. 
Gården fic^ även betala en ny 
Volvo 245 Turbo och en ameri
kansk lätt lastbil som han 
körde omkring i. 

Enligt Arne ägde Stig Björk 
Fålasjögårde" personligen, 
men hyrde ut den åt stiftelsen 
Narconon for 20000 kronor — 
i månaden. 

— En stor del av de vårdav
gifter kommunerna betalat till 
F&lasjögården har också gått 
direkt till scientologikyrkans 

bankkonto i Schweiz, Jaj ; har 
själv beordrat överföringar liil 
Schweiz frän Fålusjö;;.irden. 
berättar Arne. 

När Arne försökte be la l j 
skatler och skulder till leve
rantörer för a t! vrrksiimhelrit 
skulle kunna fortsätt1», ansågs 
han motarbeta Nnrconon och 
fick sparken. 

Han nekar till 
alla anklagelserr 
— Han är en jäkta lögnare, 

säger Stig Björk om Arne. 
• Varför skulle han ljuga om 
det här? 

— Ja, herregud! En männi
ska som jag var tvungen att 
sparka för at t han jiddrat med 
pengar, varit berusad i jobbet 
och inblandad i s lagsmål . . . 
• Hnn har ju fåll diplom (Ur 
s ina fina insatser. 

— Han har inte fått något 
diplom. Det kan jag inte tro. 
• Det hfinger ju på en vägs P* 
Fålasjögårde n. 

— Det har jag i . issat i så 
fall. Men även om han gjort 
mycket bra for gården så spå
rade det ur helt på slutet. 

Stig Björk säger att varenda 
faktura finns bokförd på Få la
sjögården och att revisorer 
och skattemyndigheten grans
kat huns bokföring utan att hu 
någon anmärkning. 

— Däremot har min levisor 
sagt att jag är en idiot som 
tagit för lite betalt av kommu
nerna. 

- - J a g fick låna i bo*\k föi 
att kunna betala el- och tele
fonräkningar. När jng reste 
till USA tog jag ett personligt 
banklån. 

Stig Björk säger att myn
digheterna är avundsjuka )Vi 
honom för utt han lyckats dar 
myndigheterna själva miss
lyckats. 

— Vi har kört hej vilt «x-h 
gjort en jäkla bra insats för 
samhället. Jag trodd.* det var 
bra atl hjälpa människor. 

Dan anda mtnntur dan ro/T» missbrukarna Ingemar Andarsson (t hj tillåts läsa på Fålasiögården 
ar författad av Sckmtotogikyrkans grundar*, L Bon Hubbard. 

Arne arbetade som biträdande föreståndare för Fålasiögården 
Tills han började betala gårdens skatteskulder, i stället för att 
skicka pengarna till kyrkan. Dä fick han sparken och blev 
svartlistad. 



Måndagen den 18 april 1994 

—Vi blev lu rade 
av scientologerna 

Au CHARLOTTE von PROSCHWITZ 
och ANDERS WALBERG 

Svenska folket har betalat in hundratusen
tals kronor till RDS i kampen för drogfrihet. 

Riksorganisationen för ett drogfritt Sveri
ge, RDS, har tillåtits samla in pengar via ett 
kontrollerat 90-konto. Expressen kan i dag 
avslöja att RDS plöjer ner de skänkta peng
arna i verksamheter som hör till scientologi-

. sekten. 

Det jobbas febrilt på 
Andra Långgatan 21 i 
Göteborg. 

Sex säljare värvar 
medlemmar och kränger 
dekaler, brevmärken och 
vykort. 

Men bakom fasaden 
döljer RDS en hå r t disci
plinerad scientologgrupp 
med order at t sprida 
sektens budskap. 

Scientologernas 
böcker överallt 

Journal is ten Anders 
Walberg tog jobb på 
RDS i e t ta veckor. Han 
fann böcker av scientolo-
gisektens grundare 
L ROM l lubbnrd överallt 
pä det slitna kontoret. 

l';i väggurna runt de 
driftiga säljarna bokför
dos deras resul tat i sci-
entologcrnas typiska för-
säljningskurvor. 

- De ljög nm allt hela 
tiden, säge Anders Wal
berg. 

Bland anna t hävdar 
RDS ordförande Åsa Au
gustson at t organisatio
nen ä r opolitisk och a t t 
dess enda uppgift är a t t 
bekämpa drogmissbruk. 

- Åsa är en specialtra-
nad scientolog, säger An
nette Larsson, som själv 
är avhoppare från scien-
tologerna. 

- Hennes huvudupp
gift a r a t t värva nya 
medlemmar till sekten. 
Scientologerna har full
ständig kontroll över 
RDS och rapporte
rar hela t iden vida
re till högre in
stans. 

Avhoppade sci-
entologer berät tar 
också a t t en av Åsa 
Augustsons uppgif
ter ä r a t t skicka 
RDS kundregis ter 
vidare till sciento-
logemas huvud
kontor i USA, De 
som skänk t pengar 
till RDS kan ham
na i det centrala 
scien tologarkivet. 

Själv förnekar 
Åsa Augustson sci-
entologikoppHngen. 

- Vårt mål ar att 
samla in pengar 
till drogbf dämp
ning, Bäger hon. 

- Hjälpen sker i form 
• av ekonomiska bidrag 
till utbildning, avgift-
ning, information i sko
lor och så vidare. At t j ag 
själv ä r scientolog bety
der inte a t t det finns nå
gon koppling. 

Flera avhoppade sci-
entologer avfärdar Asas 
ut ta lande. 
• När RDS bildades satt 
sex scientologer i styrel
sen. 
• RDS störs ta bidragsta-
gare ä r scientologisek-
tens behandlingshem 
för narkomaner, Narco-
non, dar bland andra 
Åsa Augustsons sambo 
Michael Nielsen, 33, job
bar . 

De som jobbat på 
RDS berä t ta r a t t Åsa 
Augustson drar in upp
skattningsvis 50 000 
kronor till organisatio
nen varje vecka. 

Socialchefen i Väners
borg, Lars-Göran Berg, 
har s tuderat RDS och 
Narconons koppling
ar i en utredning. 

- De tillhör scien-
tologikyrkans eget 
multinationella im
perium, säger Lars- j 
Göran Berg. 

- De skapar beroen
de mellan kunder och 
rörelsen. De dyker 
upp i olika former för 
a t t lura folk a t t arbeta 
kommersiellt inom nå
got de inte fattar vid
den av. 

[ • • 9 0 - k o n t o t Ar ing
en garanti för att 
RDS insamlade 
pengar går till kam
pen för ett drogfritt 

Sverige. 
Stiftelsen för insamlingskontroll, 

S R fir orolig efter Expressens larm 
om att pengar går till scientologisek-
ten. 

Varje år drar 90-kontona in 1,3 mil
jarder kronor. 

250 organisationer i r anslutna. Det 

enda som krävs år att en auktoriserad 
revisor ska godkänna revisionsberät
telsen. Men det garanterar ingenting. 

- RDS bokföring år ju under all kri
tik, hävdar bokförinqsexperten Kurt 
Syren, lektor på Göteborgs universitet 
och civilekonom, som gått igenom 
RDS bokföring f>å Expressens upp
drag. 

- Det är omöjligt att se vart pengar
na tar vägen. Jag hade aldrig godkänt 
det här. Jag har svårt att förstå hur re-
visorn kunnat låta detta passera. 

Harifran styrs 
varktamhatan. På Andra Lång
gatan 21 I Götaborg har RDS, 
Rlksforganiaatlonan för att 
drogfritt Svariga, titt högkvar
tar. 5O 000 kronor i vaekan sam
la* In från allmånhatan. Myekat 
av pengarna går till scientolo-
garna . 

Artisterna: Att jobba mot droger täter ju fint 
Av CHARLOTTE von PROSCHWITZ och ANDERS WALBERG 

- VI blev blåsta av scientologerna. 
Artisterna Tomas von Brömssen, Sonya Hedenbratt och 

Laila Westersund skulle vara med i en affischkampanj för 
RDS på Göteborgs Spårvägar. 

Scientologerna lurade också in sig på Uddevallas sko
lor, i Melleruds kommun och på arbetsförmedlingen. 

Riksorganisationen för e t t . 
drogfritt Sverige, RDS, talar inte 
om kopplingen till scientologer
na nä r den raggar nya medlem
mar och kunder. 

- Att jobba mot droger l i ter ju 
fint, säger sångerskan Sonya 
Hedenbratt. 

- Men inte med scientologer
na. Dem vill man ju inte ha barn 
med. De har ju gjort sa mycket 

dåligt i och med hjärntvätten av 
alla ungdomar. 

Uppringd i f jo l 
I september förra året blev So

nya Hedenbratt uppringd av en 
anställd på RDS, Michael Hede
rås. Han ville att hon skulle 
ställa upp på en affischkampanj 
for dem. 

Bubblan sprack först när RDS 

Michael Hederås själv, nom allt
så i n t e är scientolog, upptäckte 
kopplingen till sekten. Han var
nade Tomas von Brömssen, Son
ya Hedenbratt och Laila Wester-
sund för kampanjen. 

- Jag hoppade av direkt. I så

dana tveksamma sam
manhang vill man ju inte 
vara med. säger Laila 
Westersund. 

RDS ly.kadei även få 
alu-anställda till sitt för
fogande. Melleruds kom
mun ställde upp med en 
gratis lokal till RDS. 

Men socialchefen i Vä
nersborg, Lars-Göran 
Berg, fick en chock när 

han läste om det i lokalpressen. 
- J a g ringde Melleruds kom

mun och arbetsförmedlingen och 
rådde dem att vara försiktiga. 

Berg upptäckta också hur fle
ra skolor i Uddevalla var nära 
att infiltreras av RDS. 

Lalia Westersund, Tomas 
von Brömssen och Sonya Haedenbratt. 

Mikael-a Nielsen* och* Asa Au~ 
gustsson* samladeV in*- pengatz 
sonfgickt tilltscientologematt 


