BROTTET
På grund av att jag idag fick frågan om vilket brott jag är dömd för, har detta dokument tagits fram.
Jag ville från början vara anonym för att slippa frågor om nedanstående ”Brott” och p.g.a. det faktum
att mitt namn kan användas av illvilliga personer som har förutfattade meningar om mig bara på
grund av namnet, vilket gjordes av just precis sådana personer i svenska saudi-projektet dit jag
felaktigt rekryterades till 1992. Se mitt Curriculum Vitae

Historien bakom detta ”brott” är följande:
Jag råkade köra min husbil i 90 km/tim på en raksträcka utan trafik och bebyggelse på en 80 km/tim
väg.
Noteras bör att jag vanligtvis håller hastighetsbegränsningar och ofta blir omkörd av t.o.m. lastbilar.
Efter att redogjort för Polismyndigheten att detta var en engångs fartöverträdelse och vädjat till att
man skulle stryka bötesföreläggandet på 1500 kr i och med att det var en engångsföreteelse, jag inte
medvetet körde för fort, att jag tidigare fått tillbaka felaktigt betalda tullavgifter då jag deklarerat för
mycket tullpliktiga varor och det vid uppackningen hemma visade sig att så inte var fallet.
Trots min vädjan enligt ovan och min uttryckliga önskan om att inte få någon prick för fortkörning
drev Åklagarmyndigheten ärendet vidare till domstol utan att varna mig för annan påföljd än att jag
riskerade att få betala böterna på 1500kr.
Jag tyckte då att jag med mitt fall kunde visa hur rättsväsendet misshushållar med skattebetalarnas
pengar genom att lägga ner så mycket tid på att driva in 1500 kr i böter för en bagatellartad engångs
trafikförseelse utan någon som helst risk för vare sig person- eller materiell skada. Man silar mygg
och sväljer elefanter.
Att jag skulle hamna i ett brottsregister fanns bara inte på kartan!

Skärhamn 26 april 2021
Sven von Zweigbergk
PS: Jag blev medveten om min ”brottslighet” när min ena dotter frågade mig:
”Pappa, vad har du gjort för brottsligt, det står ju i MrKoll”

