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Betr: Rättegångsfel 
Jag har med hovrättens brev daterat den 6 okt. 1998 tacksamt mottagit 
motpartens inlagor ab 18 och 20 av den 15 resp. 20 juni 1998 som jag finner 
vara av yttersta vikt för mitt ärende. 
Mot bakgrund av att dessa kommit mig tillhanda först nu måste jag själv med 
denna inlaga omgående bemöta motpartens inlagor då mina ombud av tidsskäl 
icke kan bistå mig. 
I ab 20 pkt 2.2.1 hävdar svarande att tingsrätten - ”utförligt behandlat och 
grundat sitt domslut på just frågan om Ramsbro efter förvärvet låtit rättigheterna 
återgå eller inte.” 
Utöver att tingsrätten underlåtit att pröva frågan i målet, nämligen om jag hade 
bättre rätt än International, har tingsrättens dessutom underlåtit att redovisa och 
pröva i målet åberopad relevant bevisning, som klart utvisar att samtliga berörda 
under hösten 1993 och i vart fall t.o.m. nov. 1994 var överens om att jag 
personligen ägde de immateriella rättigheterna. 
Tingsrätten har i sina domskäl angivet följande angående betydelsen av den 
skriftliga bevisningen, se domen sida 34 och 35. 
”Vid prövning måste beaktas att de personer som hörts, i olika grad har kopplingar till parterna. Även den 
relativt långa tid som förflutet sedan hösten 1993 påverkar tillförlitligheten av de hördas uppgifter, vilket kan 
förklara de motstridiga faktauppgifter som lämnats vid förhören. Detta medför att innehållet i det omfattande 
skriftliga materialet får stor betydelse. Innehållet i handlingarna har inte ifrågasatts av någondera parten. Parterna 
är dock oense om de slutsatser som kan och skall dras av innehållet.” 
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Nedan följer en redovisning, vilken visar att tingsrätten trots sin deklaration icke 

fäst något avseende vid den omfattande åberopade skriftliga bevisningen utan 

rycker loss en isolerad mening ur sitt sammanhang, ab 19 sida 2,  

”Efter det senaste mötet följer jag era instruktioner och annullerar köpeavtalet för patent och varumärken.” 

Denna isolerade mening har tingsrätten använt som avgörande omständighet för 

domslutet utan att tingsrätten vare sig redovisar eller prövar alla de 

omständigheter och all den av mig åberopade relevanta bevisning, som klart 

visar att jag ägde de immateriella rättigheterna t. ex. den 3 dec. 1993.  

Om tingsrätten enligt sin skyldighet redovisat och prövat angivna 

omständigheter och åberopad bevisning i domen, skulle tingsrätten icke ha haft 

någon möjlighet att komma till sitt domslut. 

Jag hade före den 5 oktober 1993 begärt möte med Sparbankens ledning med 

anledning av att jag hade träffat en uppgörelse om delägarskap avseende bolaget 

International med Håkan Nordquist och Företagskapital, se åberopade ab 101 

och ab 272.  

Jag ansåg det därför vara nödvändigt att muntligen introducera ägarförändringen 

för Sparbanken inte minst med anledning av det existerade ett avtal med 

Sparbanken om ägarspridning, se åberopade ab-125. 

Sparbankens representanter Lars Eklund och Lars-Erik Kvist ställde sig vid 

sammanträdet den 5 okt. 1993 positiva till ägarförändringen. Sparbankens 

representanter försäkrade mig som ägare av moderbolaget System 3R Holding 

AB att jag var fri att träffa en sådan uppgörelse och hade full ägarkontroll över 

min företagsgrupp.  

Sparbankens muntliga bekräftelse föranledde mig den 6 okt. 1993 att tillställa 

Sparbanken brevet, ab-19. Sparbanken bekräftade den 11 oktober 1993 mitt 

brev, ab 19, och försäkrade på nytt att Sparbanken icke gjort intrång på mina 

rättigheter, enligt citat ab 308 bilaga 7. 
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”Sparbanken Sverige har mottagit Ert brev av den 6:e dennes. 

--- 

Det är väsentligt att påpeka att Sparbanken och SveaTornet inte vare sig syftat till eller vidtagit åtgärder som 
inneburet ett intrång i ägarens rättigheter.” 
  
I sin bekräftelse hemlighåller dock Sparbanken att den redan brutit mot denna 

sin försäkran och - utan min vetskap och utan att vara ägare - erbjudit Håkan 

Nordquist och Företagskapital att förvärva Holdings aktier i International för en 

(1) krona under förutsättning att Sparbanken fick rätt att bli delägare i det av mig 

till Sparbanken pantsatta bolaget.  

Håkan Nordquist och Företagskapital har till Sparbanken bekräftat dess 

erbjudande den 12 okt. 1993 i en hemlig handling som jag fick taga del av först 

den 22 aug. 1997 efter beslut om edition i Svea hovrätt mot Sparbanken, se 

åberopade ab 267 bilaga 10 sida 5, vari framförs bl.a. följande av Håkan 

Nordquist och Företagskapital. 

”Vi har noterat att banken föreslår att vi förvärvar 90% av aktierna i koncernen för symboliska 1 kr och själva 
gör en nyemission om 20 MSEK. Även om vi anser att soliditeten skulle bli väl låg är vi inte negativt inställd. 
Förslag att banken skulle erhålla en rätt att längre fram bli delägare genom ytterligare en nyemission har vi 
principiellt inget emot.” 
 
En förutsättning för att jag skulle överföra ägandet till patent och varumärken 

från mig personligen till International var att Sparbanken respekterade sina 

utfästelser och mina villkor d.v.s. dels vad Sparbanken framfört i offert den 10 

april 1992, ab 125, dels att Sparbanken den 5 och 11 okt. 1993 försäkrade mig 

att respektera att jag var ägare och styrelsemedlem, dels att Sparbanken sålunda 

godtog en för mig acceptabel lösning av kredit- och delägarfrågan. 

Då Sparbanken i hemlighet har brutit mot villkoren i såväl avtal, ab 125, som 

den muntliga (5 okt. 1993) och skriftliga (11 okt. 1993) försäkran till mig som 

var såväl ägare av Holding och styrelseledamot i såväl Holding som  

International har jag självfallet icke genom mötet den 5 okt. 1993 eller brevet 

den 6 okt. 1993 annullerat förvärvsavtalet ab 6. Vad som skulle kunna komma 
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att ske under vissa givna förutsättningar var att jag överlät patenten till 

International.   

Tingsrättens konklusion att brevet den 6 oktober, ab 19, utgör en 

”viljeförklaring” är felaktig och saknar dessutom relevans. Det väsentliga är att 

Börje Ramsbro enligt skriftligt avtal och enligt tingsrättens uppfattning förvärvat 

patent och varumärken den 18 juni 1993, enligt ab 6, och att jag icke lämnat 

någon ”viljeförklaring”, vare sig skriftligen eller muntligen, till Holding om att 

jag skulle överlåta patent och varumärken till Holding.  

Se citat ur domslutet, enligt vilket jag icke har lämnat någon viljeförklaring till 

Holding så vitt nu är ifråga. 
”Med hänsyn till de starka krav Sparbanken sedan augusti framfört till Börje Ramsbro om att han skulle 
återlämna rättigheterna, måste Börje Ramsbros brev från den 6 oktober 1993 vara avsett att till Sparbanken 
meddela att rättigheterna återgått till Holding. Ordalydelsen- ”annullerar köpeavtalet för patent och varumärken” 
– kan inte tolkas på något annat sätt än som en viljeförklaring från Börje Ramsbro att rättigheterna återgår till 
Holding.” 
 
Det skall sålunda understrykas att Sparbanken icke är part i förvärvsavtal, ab 6, 

utan Holding varför en viljeförklaring skulle riktats till denna part för att 

rättsverkan skulle uppnås. 

Som bevis för domslutet åberopar tingsrätten även ett fax från Håkan Nordquist 

och Företagskapital den 8 november 1993 till Sparbanken, ab 142, se citat. 
”Rättigheterna har därefter behandlats vid flera tillfällen. Tingsrätten anser därvid följande bevisat. I ett fax från 
Håkan Nordquist och Företagskapital den 8 november 1993 till Sparbanken redovisades utgångspunkten före en 
rekonstruktion av 3R-koncernen. Bl.a. angavs som en förutsättning att rättigheterna ”vilka för närvarande tillhör 
Holding” utan vederlag överföres till International.” 
  
Jag fick kännedom om denna handling först den 29 nov. 1996, se ab 136, som 

åberopats, och såväl motparten som tingsrätten är medvetna om att handlingen 

hemlighållits för mig. Jag kände således inte till innehållet i ab 142 i nov. 1993, 

vilket visar det orimliga i att tingsrätten grundar sin dom på att jag skulle ha känt 

till någonting som hemlighölls för mig till den 29 nov. 1996.  

Rättigheterna har däremot i andra sammanhang efter den 6 okt. 1993 behandlats 

vid flera tillfällen och i motsats till tingsrättens slutsats har bl. a. svarandens 

representant i International, Håkan Nordquist, upprepat bestyrkt att jag vid 
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samtliga tillfällen enligt nedan efter den 6 oktober 1993 är ägare till de 

immateriella rättigheterna enligt förvärvsavtal ab 6. Således har Håkan 

Nordquist bl.a. den 3 dec. 1993 och i vart t.o.m. nov. 1994 icke tolkat brev, ab 

19, som någon annullering trots att han enligt egen uppgift skulle haft tillgång 

till brevet sedan den 13 okt. 1993. 

Åberopad skriftlig bevisning enligt nedan har tingsrätten valt att blunda för till 

gagn för svarande varvid tingsrätten även i detta avseende gjort grova 

rättegångsfel till nackdel för kärande. 

1. 1993-11-19, brev från Håkan Nordquist och Företagskapital AB, ab 79 
pkt 6. 
I detta hos tingsrätten av mig åberopade fax är det entydigt fastslaget att jag 

är ägaren till patent och varumärken bl.a. per den 19 nov. 1993 och icke 

Holding, se citat.  

 ”Ramsbro medverkar till att kostnadsfritt överlåta samtliga immateriella rättigheter såsom produkter, 
patent, firma 3R samt koncept inarbetade och använda inom koncernen System 3R. Eventuell firma eller 
varumärken som Ramsbro vill använda skall godkännas av System 3R International AB.” 
 
Avtalsförslaget som är ställt till mig personligen och som åberopats har icke 
av tingsrätten redovisats och bedömts i domskälen.  
 

2. 1993-12-03. Öppet avtal ”letter of intent”, ab 7 §6.  
Åberopat avtal har Håkan Nordquist, Företagskapital och Sparbanken 

ensidigt formulerat utan några föregående diskussioner med mig och har 

därefter via fax och under konkurshot tvingat mig att underteckna detsamma, 

se ab 131.  

International har till skattemyndigheten bekräftat att detta avtal endast är en 

interimistisk lösning och därmed icke någon slutlig och bindande uppgörelse, 

se bilaga 1 sida 2.  

”Den valda lösningen som utmynnar i avtalet den 3 december är en interimistisk lösning” 

Av avtalets §6 framgår det entydigt att Håkan Nordquist, Företagskapital och 

jag var eniga om att jag ägde aktuella patent och varumärken den 3 dec. 1993 
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och icke Holding. Detta förhållande styrks också av samtliga i målet förhörda 

vittnen vilket åberopas, se ab 7 §6. 
”BR överlåter till System 3R International AB samtliga immateriella rättigheter såsom produkter, patent, 
firma 3R, varumärken samt koncept inarbetade och använda inom koncernen System 3R vilka BR fn 
innehar. Eventuell firma eller varumärken utöver 5D koncept som BR vill använda, och som ingår i 
koncernen 3R skall godkännas av System 3R International AB.” 
 

3. 1994-01-24. Brev från International till AB Industrikredit, ab 43 pkt c) 
Åberopat brev från International är undertecknat av Håkan Nordquist och 

bekräftar att jag ägde patent och varumärken den 3 dec. 1993 och icke 

Holding. 
”Mot en konkurs står: 

a) ”Patenträtterna hade legat hos Börje Ramsbro utanför konkursboet.” 
 

4. 1994-09-08. Brev från International till Skatteförvaltningen, ab 204 
bilaga 6 pkt 2. 
Åberopat brev är undertecknat av Håkan Nordquist och bekräftar att jag även 

t.ex. den 3 dec. 1993 ägde patent och varumärken och icke Holding. 

”B. Ramsbro överlät till bolaget de immateriella rättigheter och patent, vilka han personligen innehade. B 
Ramsbro’s prestation var även att lämna en köpoption till Sparbanken och att vara lojal mot företaget. 
Härigenom förhindrades en konkurs och goodwill-värden bevarades inom företaget, som kom detta till 
godo. 
Ersättning till Ramsbro är alltså vederlag för patent och lämnad option och inte en avgångsersättning.” 
 
Citatet från rubricerat brev gäller det öppna avtal 3 dec. 1993, ab 7, mellan 
mig personligen och Håkan Nordquist och Företagskapital.   

 
5. 1994-11-10. Brev från International till Börje Ramsbros ombud, ab 281. 

Håkan Nordquist har i rubricerat brev till mitt ombud, Kauttmanns Juridiska 

Byrå, bekräftat att jag den 3 dec. 1993 ägde patent  och varumärken och icke 

Holding, se citat. 
”Refererande till Ert brev av 1994-11-04, ber vi Er ha vänligheten att precisera vilka produkt-, varumärken- 
och övriga immateriella rättigheter ni anser att vårt bolag obehörigen utnyttjat. Enligt vår noteringar har 
personen Börje Ramsbro uttryckligen avstått från och till System 3R överlåtit de rättigheter han haft, vilka 
fallit inom bolagets verksamhet. 
Avtal från 3/12/93 bifogas för Er kännedom.” 
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6. 1994-11-20. Brev från International till Börje Ramsbros ombud, ab 65 
pkt 1. 
Håkan Nordquist har i rubricerat brev till mitt ombud, Kauttmanns Juridiska 

Byrå, bekräftat att jag den 3 dec. 1993 ägde patent och varumärken och icke 

Holding, se citat. 
”För ordningens skull vill vi påpeka följande: 

1. I avtalet av 1993-12-03, §6 har Dir. B Ramsbro uttryckligen överlåtit till System 3R International AB 
samtliga immateriella rättigheter såsom produkter, patent, firma 3R inom System 3R’s 
verksamhetsområde som han då hade.” 

 
7. 1994-11-22. Brev från International till Börje Ramsbros ombud, ab 112. 

Håkan Nordquist har åberopat i brev till mitt ombud, Kauttmanns Juridiska 

Byrå, bekräftat att jag den 3 dec. 1993 ägde patent  och varumärken och icke 

Holding, se citat. 

”Betr: B Ramsbro 

Härmed bekräftas emottagandet av ett förvärvsavtal mellan System 3R Holding AB och B Ramsbro, daterat 
18/6/93, vars eventuella existens jag för ordningens skull vill påpeka aldrig har och ej kan vitsorda. 

Jag ber samtidigt att åter få rikta er uppmärksamhet på avtal ingånget den 3 december 1993 mellan B 
Ramsbro å ena sidan och Företagskapital samt H Nordquist å den andra, vari B Ramsbro under § 6 
uttryckligen till System 3R-gruppen har avstått från samtliga immateriella rättigheter inom System 3R-
gruppens verksamhetsområde, således även de som skulle kunna omfattas av det avtal av 18/6/93 ni 
åberopar för det fall detta avtal verkligen gällde.” 
 

8. Vittnesförhör med Sparbankens internjurist Lennart Järvengren, bilaga 
2. 
Internationals vittne och Sparbankens jurist Lennart Järvengren som hade 

kännedom om brevet, ab 19, ställt till Sparbanken har icke påstått att detta 

brev skulle utgöra någon annullering gentemot Holding, vilket framgår av 

avskrift från vittnesförhöret enligt nedan avseende tillkomsten av det öppna 3 

dec. 1993 avtalet, ab 7 §6, vilket åberopas, se citat ur vittnesavskrift. 

”Pkt 472 

J: Då sa jag till Håkan Nordquist att det var viktigt att man såg till att Börje Ramsbro verkligen en gång för 
all avstod från dom där patenträttigheterna som han under hela hösten hade lekt katt och råtta med, upplevde 
jag det som. Och varför jag ansåg att det var viktigt det just därför återigen att jag förväntade mig att 
Ramsbro skulle ta alla möjligheter att obstruera med dom där patenträttigheterna. Det kändes så. Så därför 
ville jag det skulle skrivas.” 
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Sparbankens representant Lennart Järvengren uppmanar således – enligt 

förhöret med honom hos tingsrätten - svarandens ställföreträdare Håkan 

Nordquist att formulera avtalstexten så att det klart framgår bl.a. att jag den 3 

dec. 1993  äger de immateriella rättigheterna och icke Holding. Denna 

uppmaning från Sparbankens representant Lennart Järvengren innebär att det 

icke hade skett någon annullering, vare sig den  6 okt. 1993 genom ab 19 

eller vid annan tidpunkt.  

Lennert Järvengrens uppmaning leder till att Håkan Nordquist och 

Företagskapital formulerar § 6 enligt Sparbankens/Lennart Järvengrens 

önskemål i det öppna avtalet, ab 7, och klart fastslår att det är jag som den 3 

dec. 1993 äger de omtvistade immateriella rättigheterna och icke Holding. 

Trots att såväl Sparbanken/Lennart Järvengren och Håkan Nordquist och 

Företagskapital påstår att de kände till ab 19, bekräftar de uttryckligen att jag 

äger patent och varumärken, enligt ab 6, den 3 dec. 1993 enligt ab 7 § 6. 

Hade de varit av annan uppfattning skulle de åberopat ab 19 och den  

påstådda annulleringen och givit § 6 i ab 7 en helt annan utformning. 

Samtliga hörda vittnen som hörts angeånde § 6, ab 7, anför att jag ägde de 

immateriella rättigheterna den 3 dec. 1993 enligt avtalets egen formulering, 

vilket åberopas. Inte heller detta redovisar eller behandlas av tingsrätten i  

deras dom. 

9. Efterkonstruerade bestridandegrunder  

Svarandes 2:a bestridandegrund, d.v.s. annullering, är i sin helhet en 

efterhandskonstruktion som tillkommit i det trångmål svaranden försatt sig 

själv i genom svarandens tvist med skattemyndigheten om rätten till ett 

förlustavdrag, se vidare inlaga daterad 98-05-11. Följande redovisning 

styrker efterhandskonstruktionen. 
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Fram till i vart fall den 22 nov. 1994 var svaranden, International och dess 

ställföreträdare, av den uppfattningen att förvärv av de immateriella 

rättigheterna hade skett genom förvärv direkt från mig personligen enligt 

punkt 1-8 ovan. Därefter har International hamnat i tvist dels med mig om 

ägandet av de immateriella rättigheterna dels med skattemyndigheten om 

rätten till förlustavdrag. Om International skulle ha gjort det av International 

påstådda förvärvet direkt från mig skulle International icke kunnat hävda 

rätten till förlustavdraget hos länsrätten.  

När skattemyndigheten avvisade rätten till förlustavdraget under slutet 1994, 

och då International gjort gällande förvärv från mig personligen dels 

gentemot mig och dels gentemot skattemyndigheten tvingades International 

att konstruera ett grundlöst påstående om att jag i oktober 1993 skulle ha 

framfört en till Holding riktad viljeförklaring om annullering.  

International har i tvisten med skattemyndigheten förtigit 1:a och 3:e 

bestridandegrunderna, vilka skulle omöjliggjort skatteplaneringen då de 

immateriella rättigheterna enligt punkt 1-8 ägdes av mig eller International 

under 1993.  

Håkan Nordquist och International konstruerade 2:a och 4:e 

bestridandegrunderna för att möjliggöra en ”skenförsäljning” av mina 

immateriella rättigheter från Holding till International och därefter lämna ett 

koncernbidrag från Holding till International för att i International skapa 

förutsättningar för utnyttjande av förlustavdraget. 

Företagskapitals VD, Hans Dirtoft, och tillika styrelsemedlem i Internationals 

styrelse träffade jag den 26 mars 1998 med anledning av den avslöjade 

tvetalan. Vid detta möte bekräftade Hans Dirtoft att Håkan Nordquist 

konstruerat en metod för att utnyttja förlustavdraget, bilaga 3. 

”Skattemässigt så är det naturligtvis intressant att man utnyttjar dessa förluster, det är väl inget konstigt . Det 
gör ju varenda bolag inte minst dom stora bolagen. Då hittade Håkan Nordquist en metod. 
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Håkan Nordquist är som du vet rätt skatteorienterad. Han vill minimera skatten inom reglernas och lagens 
alla råmärken och då gjordes det en viss konstruktion …...”  
Konstruktionen satte sina spår även i tvisten med mig i tingsrätten genom den 
påstådda annulleringen. 
 

Sammanfattning 
Icke i något avseende finns det i ovannämnda skriftliga bevisning och 
vittnesförhör stöd för tingsrättens domslut att mitt brev till Sparbanken den 6 
oktober 1993, ab 19, har uppfattats som annullering av Håkan Nordquist, 
Företagskapital, och Sparbanken/Lennart Järvengren före den 3 dec. 1993. 
Tingsrättens rättegångsfel är uppenbart inte minst med hänsyn till att tingsrätten 
inte ens följer sin egen uppfattning att den skriftliga bevisningen skulle få stor 
betydelse i domslutet. Stor betydelse torde endast betyda att all relevant skriftlig 
bevisning måste prövas, vilket icke har skett. 
Under åberopande av vad jag anfört vidhåller jag mina hos hovrätten framställda 
yrkanden. 
 
Stockholm som ovan 
 
Börje Ramsbro 
.  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bilagor:  1. Brev till Skatteförvaltningen, 95-01-17 

2. Avskrift av vittnesförhör med Lennart Järvengren, sida 1 och 22 

 3. Brev till skatteförvaltningen, 98-05-29  


