
48. Förlikning 

Efter att Sparbanken visat intresse för att ingå förlikning och efter att referenten i Svea 

hovrätt frågat mig om inte parterna kunde förlikas började jag se ljuset i tunneln. Jag 

såg bilans fall hejdas. Referenten kontaktade ombuden för System 3R International AB. 

Kvartetten där producerade snabbt ett förslag till förlikningsavtal utan några som helst 

diskussioner med mig eller mina ombud, bilaga 88. 

Sparbankens ombud Claes Broman var en advokat av den jordnära typen som hade 

glimten i ögat men också en räv bakom varje öra. Hellre mötte jag denna 

personlighetstyp än advokaterna Hans Bagner och Olle Flygt från Vinges med sin höga 

svansföring. Ombudens förslag avvisade jag skriftlig via mina ombud, bilaga 89. 

Sparbanken satte upp som villkor för en förlikning med ett ekonomiskt innehåll för mig 

att det samtidigt träffades en förlikning med International i patentmålet. Trots att 

Sparbanken hade vilseletts till orealistiska nedskrivningar av lån, var de beredda att ta 

ytterligare kostnader för sin del i hela härvan. 

Claes Broman som hade innehållit Sparbankens värdering insåg förmodligen att det 

inte hade varit rätt, nu när det hade framkommit att International hade bluffat sig 

igenom hela sitt försvar och åberopat omfattande falsk bevisning. 

I min skadeståndstalan mot Sparbanken hade jag yrkat en ersättning på 64 Mkr. Då 

hade jag haft uppfattningen att Sparbanken skulle ha sålt företaget till nya ägare utan 

någon som helst laglig rätt. Jag hade inte lämnat fullmakt till någon part att förhandla 

om min egendom. Ej heller var det tagen någon pant i anspråk. 

Nu visade det sig att Håkan Nordquist hade ljugit även om detta i sina brev till mig. 

Han påstod att han och Företagskapital hade förvärvat företaget System 3R International 

AB av banken, alternativt bankerna. När väl fakta kom på bordet hade Sparbanken inte 

sålt en enda aktie eller träffat något köpeavtal med nya ägare till dotterbolaget System 

3R International AB. 

Sparbanken hade däremot rekryterat en före detta byggdirektör, Lars-Ove Håkansson, 

till "bankdirektör", utan att denne vare sig kände till eller respekterade 

banklagstiftningen. Bluffmakaren Håkan Nordquist fann denne okunnige "bankdirektör" 

och de träffade ett hemligt avtal bakom ryggen på mig. Det avtalet kom till min 

kännedom genom Sparbankens Bankledning i ett brev till mig den 15 november 1994, se 

avsnitt 25 bilaga 12. 

All bevisning som hade kommit fram efter stämningen resulterade i att jag och Claes B 

kunde föra en saklig diskussion grundad på fakta och enas om en ersättning på X Mkr. 

Däremot visade den "giftiga kvartetten" från International inte någon som helst vilja 

till eftergifter. De kunde sträcka sig till att skriva av rättegångskostnaden på ca 3 Mkr. 

Claes uppmanade International att också ersätta mig ekonomiskt, eftersom det förelåg 

bevis som styrkte att mitt hundraprocentigt ägda System 3R Holding AB ägde de 
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immateriella rättigheterna. Dessutom hade det framkommit att Håkan Nordquist hade 

upprättat en falsk värdering. Den hade utnyttjats i förhandlingar med bankerna för att 

pressa dessa till omfattande eftergifter och resulterat i en negativ inställning till mig som 

ägare. 

Jag överlät till mina ombud att föra förlikningsdiskussionerna med den "giftiga 

kvartetten". Jag ville inte ha något som helst samröre med dem efter deras falska 

processföring i tingsrätten och deras fula utpressning via Kronofogden. De ville förstås 

inte erkänna något, trots vad som hade framkommit genom Håkan 

Nordquists/Internationals falskspel i tvisten med Skattemyndigheten. 

Förhandlingarna resulterade inte i några som helst ytterligare eftergifter eller 

ersättningar, trots uppmaningar från Sparbankens Claes Broman. Vi hade här parter som 

bevisligen stulit ett igång varande globalt företag, med ett marknadsvärde på ca 175 

Mkr, men som inte ville göra rätt för sig. 

Det förslag som slutligen kom fram, och faxades till mig, hade inte förändrats till det 

bättre från det ursprungliga avvisade förslaget. Jag avvisade även detta förslag skriftligt 

via mina ombud, med förklaring varför, bilaga 90. Det gavs inget annat alternativ än att 

underteckna avtalet, som är skyddat av sekretess. 

Att föra målet vidare till överprövning i Hovrätten var inte längre möjligt då "den giftiga 

kvartetten" hade blockerat alla ekonomiska resurser. De hotade med personlig konkurs 

med draghjälp från Kronofogden. Den "giftiga kvartetten" följde bokstavligen proceduren 

enligt "Kill the Inventor" som finns att studera på Internet, bilaga 91. 

Båda förlikningsavtalen undertecknades samtidigt i närvaro av Claes Broman och mina 

ombud på Settervalls Advokatbyrå. Jag vägrade att underteckna avtalet i närvaro av 

någon från den "giftiga kvartetten". Jag kunde inte acceptera att den positiva atmosfär 

som fanns runt uppgörelsen med Sparbanken under ledning av Claes också skulle 

förgiftas.  

Claes dukade upp champagne när avtalen var undertecknade. Jag krävde med 

bestämdhet att Hans Bagner, Olle Flygt och Håkan Nordquist inte skulle bjudas in till 

denna ceremoni. Hans Dirtoft var ej närvarande. Ville Claes fira med den "giftiga 

kvartetten" fick det ske på annan plats, på behörigt avstånd från mig. 

Jag tvingades underteckna avtalet med International under utpressning om konkurs, 

precis som med avtalen från den 3 december 1993. Under inga omständigheter kunde 

jag frivilligt förlika mig med lögnare och bedragare. Att låta dem medverka i en 

avtalsceremoni som avslutades med champagne skulle vara samma sak som att prisa 

dem som stulit mitt livsverk System 3R. 

Att skapa och bygga upp ett globalt företag ställer höga krav på moral, etik och 

samhällsansvar, krav som jag anser mig motsvara. Den "giftiga kvartetten" saknade allt 

detta och hör inte hemma i min värderingssfär. Inte förrän Håkan Nordquist, 

Företagskapital AB och Stiftelsen Småföretagarfonden tar sitt ansvar och rättar till vad 

som gått fel i "System 3R-affären" är jag öppen för konstruktiva diskussioner om en 

slutlig lösning 

Förlikningsavtalet med Sparbanken har jag följt och ärat sedan det undertecknades. 

Jag har all anledning att känna tacksamhet mot Claes Broman och Bankledningen i 

Sparbanken. Det gick trots allt att nå ett värdigt slut som båda parter kunde leva med. 

Se bilaga 2,  utdrag förlikningsavtal 

Avtalet med International blev allt annat än ett förlikningsavtal och är för mig inte 

pappret värt. Efter undertecknandet har det framkommit ännu fler omständigheter som 

styrker att hela "System 3R-affären" är en bluff från början till slut. Det finns inga som 

helst köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal som gäller förvärvet av aktierna i System 3R 

Holding AB. 

Håkan Nordquist träffade en muntlig överenskommelse med mitt ombud Percy Bratt om 

att i kommande årsredovisning införa en not som han signerade. Inte ens denna enkla 

överenskommelse höll han, se bilaga 92. Men det kom inte som någon överraskning. 

Håkan har valspråket "In this life nobody feels committed to oral agreements!", bilaga 

93. I detta fall gör det varken till eller ifrån, alla de dokument han själv producerat 

avslöjar i skrift den organiserade stölden. 
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