
Primus Inter Pares avseende årstider… WALHALLEN EUROPADETEKTIV AB / 
DETEKTIVBYRÅ 
      
Bäste Näringslivsintressent!   15 juni 2011 
 
Högsommaren stundar och vi har just lämnat perioden mellan hägg och syren bakom oss. 
Många föredrar tidig vår, andra åter hösten, som en mogen, dock ej fallen, kvinna, eller för 
att citera A. Strindberg: ”Hösten är vad dårarna kallar vår”. Non est disputandem de gustibus. 
 

Höst 
 
Walhallen Europadetektiv arbetar f n med bevisföring där vi uppmärksammat styrelsen i en 
svensk multinationell tjänstekoncern på det faktum att ledningen i ett av deras dotterbolag 
utomlands sysslar med ”moonshining”, d v s regelbundet arbetar irreguljärt/för egen räkning 
på kvällar och helger, användandes bolagets transportfordon och arbetskläder. 
 

Moonshining? 
 
Andra pågående ekonomiska detektivuppdrag (detegere betyder upptäcka på latin) rör 
bevisföring i en svenskpolsk domstolsprocess på ministernivå, en svinnutredning för en 
nordamerikansk läderkoncern med förgreningar i Centraleuropa, två 
koncernbokslutsprocesser med en oklar och stridig internprissättning, en konkurrentanalys 
för en svensk metallkoncern inför en förestående utlandsetablering m. fl spännande fall och 
utmaningar på ingång. 
 



 
Anna G. 
 
Under perioden augusti 2008 till juni 2010 arbetade vi med förordnande av Alingsås tingsrätt 
och med medel beviljade av Överförmyndarnämnden utredandes fallet Anna Girycz. Anna 
G., född på då okänd ort 1911, kom från Tyskland som frisläppt tvångsrekryterad 
fabriksarbeterska till Sverige 1945. Bosatt i Alingsås avled hon i december 2007 
efterlämnandes endast ett sjusiffrigt belopp på banken, 3,205 kilogram guldsmycken samt 11 
fotografier och två kvitton på rekommenderade brev avsända till CCCP (uttalas ess ess ess 
err-SSSR), d v s Sovjetunionen. 
 

Rusiska 



 
Vi identifierade och kontaktade, via telefon och internet, 117 personer med samma 
släktnamn boendes på orter från Moskva till Chicago, och detta naturligtvis utan att avslöja 
vårt motiv. Ingen ville kännas vid ”vår Anna”, ett tabula rasa, och/eller som det står på 
Descartes gravsten, ”den som dolde sig bra, levde bra”. Under och efter 4 långa arbetsresor 
som sträckte sig från Moskva via Kiev till Odessa samt slutligen Lvov (Lemberg) i dåvarande 
polska Galizien fann vi, efter mycket grävande i sovjetiska arkiv, vad vi sökte: en enda 
kvarlevande systerdotterdotterdotter till Anna, Pani Natalia. 
 

 
Claes Ekman tidigt i ex-CCCP med Walhallens första ryska detektivteam, ”Moy Krysha”. 
 
Anna hade alltså, medan Wehrmacht med sin ”Wille zur Macht” och sina pansarklor grävde 
sig fram över den ukrainska svarta jorden på sommaren 1941, blivit tvångsrekryterad till IG 
Farben utanför Schweinfurt, endast några kilometer från den fabrik där en välkänd 
västsvensk industrigrupp också mottog sina ”Ostarbeiter”. Dessa människor bar sin samtid 
inom sig, liksom vågorna bär hela havet, eller kort och tyskt – Zeitgeist, tidsandan, svår att 
förstå idag. ”Det förgångna brottsliga kan bara berättas som det verkligen är, inte som det 
var”. 
 

Svenska volontärer med Wehrmacht i Ukraina 1941. 
 
Nordöstra Europas historia är mångfacetterad och vid ett par komplicerade svenskfinska 
skilsmässofall ställde jag frågan till vår i Finland associerade agent Poiku S., varför de kallar 



Sverige för Routsi som också betyder Ryssland. Han blev mig inte svaret länge skyldig: ”det 
är samma nation, samma folk”, svarade han kvickt och en urfinne med historiaintresse borde 
veta. Att förekomna stridigheter ej endast handlat om ”dominium maris Baltici” hade i allt 
väsentligt undgått min bedömning. 
 

Svensk seger vid Narva. 
 
Att Drottning Kristina i många av sina vredesutbrott ”nog skulle kunskapa och kristna de 
svenska bönderna och skogshuggarna bortom Finland” har vi väl alla läst om, men….. 
 

Drottning Kristina 
 
Under resans gång med fallet Anna G. besökte jag Kiev mången gång, denna vackra stad på 
sju kullar som för 1100 år sedan lydde under svensk (vikingsk-rusisk) överhöghet.  
 
Staden, Kiev eller Könagård i Gårdarike, var dåtidens i särklass största svenskstyrda stad, 
centrum i rusernas rike (rus härstammar ytterst från ortsnamnet Roslagen, alternativt 
landsbygd på latin, t ex rus in urbe-landsbygd i stad, vilket alltså inte motsäger kopplingen i 
sig). Medan danska och norska vikingar seglade till England, Irland, Normandie, Grönland 
och Vinland begav sig våra  anfäder österut, besegrade tundran och gjorde affärer i 
Miklagård (Konstantinopel). Kiev var under hundratals år huvudstad för ruserna och kanske 
odlade man sitt utanförskap som en glödande gemenskap tills de moskovitiska ruserna 
gjorde sig gällande gentemot l’ancien regime. 
 

Kiev 
 
Att det inte är eller har varit politiskt opportunt, vare sig i Sverige eller Ryssland, att bekräfta 
släktskapet mellan nationerna torde ej förvåna. Detta särskilt inte efter östbedrifter utförda av 



Karl Xll, Napoleon m. fl eller en mångårig förhärskande hollywoodpropaganda. Att det 
svenska blodsbandet sträcker sig från Göteborg i väster till Vladivostok i öster, från 
Arkhangelsk i norr till Odessa och Sevastopol i söder 
torde dock vara ställt utom allt tvivel - en geografisk utsträckning som överträffar alla andra 
folks, ändock ej beaktat Rysslands försäljningen av Alaska till USA 1867 för $ 7,2 miljoner. 
 

Tre Kronor 
 
Ägnat att förvåna är dock att generationer av svenska skolelever aldrig fått lära sig vad 
kronorna i vårt riksvapen representerar. Kanske beror det på att en av de tre kronorna fallit 
bort? En annan krona representerar, vilket betyder farlig kust på latin, Scania. 
 

Skåne Scania 
 
Den som kan svaret på vad de tre kronorna, t ex på vårt ishockeylag Tre Kronor, eller på 
Konungens brevpapper, betyder kan maila detta svar till Fräulein Berger på 
 
berlin@europadetektiv.com 
 
och erhåller som motprestation, frakt- och helt kostnadsfritt, en DVD-film om polsk 
poliskorruption, en mycket sevärd, kuslig och dramatiserad dokumentär. Medföljer på DVD-n 
gör också ett genuint/reellt mordhot från en känd polsk maffialedare, riktat till en av våra 
detektiver, vars innehåll utgör bevis i en pågående rättegång i Warsawa. 
 

mailto:berlin@europadetektiv.com


Polski Banda 
 
Boken Förnuft och Förräderi i Slavien utkommer på Pfeiffer Verlag i december 2012, och 
kan förhandsbeställas av ovan nämnda Frl. Berger på hennes mailadress till ett pris av € 
38:00. Bokens upplaga är begränsad till endast 4.000 exemplar och kommer att redogöra för 
svensk handels utveckling i österled under de senaste 1.000 åren, inte minst Hansan vars 
andel av världshandeln periodvis översteg 60 procent, rusernas rike och deras äventyr samt 
inte minst en närmare rekonstruktion, så långt det är möjligt, av fallet Anna G. 
 
Ödmjukhet är att icke jämföra sig men varje verksamhet har sin opposition, varje 
människa som handlar sina rivaler och tyvärr också var och en sin motståndare. 
Orättvisa/rättsröta någonstans är också ett hot mot rättvisa överallt. 
 

Rivaler 
 
Ni är välkomna att besöka oss på: www.walhallen.com samt www.walhallen.net. Vi löser 
goda fall effektivt - med omdöme, respekt, erfarenhet och förhoppningsvis kunskap samt ett 
glatt sinnelag, ”ety, goda människor och ting äro svåra att stoppa” som Ivar-Lo Johansson 
skrev. 
 
On the roughest roads you’ll find the most interesting people. 
 

http://www.walhallen.com/
http://www.walhallen.net/


 
 
Väl mött.      
 
Claes Ekman 


