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Fyra irs fflngelsef6r knarkrecept
Tre mf,n har d6mts till flera irs flngelse f6r att ha f6rberett tillrrerkning
av
amfetamin.
I gdr mindag frill domeni det uppmerksammade
meletddr sju manSefi
Staladefrir
att ha planeratatt tillverkaamfetamin.Huvudmflnnen
fick fem och ett halvt,
fyra och tre och ett halv 6nsf5ngelse.Det fyrririgaff,ngelsestraffet
fick den
35-6rigekemistsomtilthandahi$ilreoepten.Ovrigafyra inblandade
d6mdes
rill
kortarestraff eller bxiter,
Tingsrfittenunderkfrrdeflera av italspunktemaeftersomrfittenanseratt det
inte gir att bevisaatt mfrnnenfdrsdktatt tillverkasA mycketamfetaminsom
iklagarengjortgiillande:150kilo.Brottsrubriceringen
blevdfirftir
narkotikabrottoch fdrsdktill grovt narkotikabrott.
Enligrttingsrdtten6r det inte bevisatatt mer 6n cirka300 gram amfetaminhar
tillvedcats.
Detfannsdockkemikaliersom rickte till cirka80 kilo amfetamin.
Tingsrfrtten
En del skulleanvilndasf6r att g6raimnet deuterioamfetamin.
anser
inteatt det kan klassassom narkotika.
Den23 augusti1997grepsen 4$6rig manrnisstdnktfdr vdldtikt pd sin
flichrrdn.
I hansbostadhittadepotisendiverseutrustning,kemikalieroch ett receptpd
hur mangdr amfetamin.Ma mannenstelefonbokhittadepolisenfler av de
inblandadepersonema.
Studieri USA
En vlktig pemoni h5rvandr en 35-5rigman som beskrivssom en "skoladoch
mycketkunnigkemist".Han har sfiuderati USA,men missbrukatdroger
sedanhan
var 17 Ar och lyckadesintefullfdljasinastudierpi kemilinjenvid Kungliga
tekniskahdgskolan,KTH.3$iringen har blandannatfOrsettde dvriga
mdnnenmed
et receptpi hur mangdr amfetamin.Detvar ett sdttftir honomatt sjf,lvfi
tiflging till drogen.
En 4{-iring som fick vitlkorligdom hardoktoreratoch forskati mikrobiologi
dfir blandannattvi terminerskemisludieringick.Fleraav mdnnenhar
tillsammansbes6ktbibliotekenpi Stockholmsuniversitet,fffH och Kungfiga
biblioteket,f6r att dir kopieramaterialur olika kemibdcker.
Varkeniklagare som fOrwarsadvokater
har gitt att ni f6r en kommentar.
Gopyngh* SvenskaDagbladet
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Knarkreceptbak lyckta dfirrar
Inf6rriskenav dt en rettegingom tillverkningav narkotikasamtidigtska bli
yrkariklagarenatt receptavsnitten
en skolaf6r kemitalanger
ska behandlas
bakomlycktad6nar.Huvudf6rhandlingen
om dettadet hittillsstdrcta
avsldjade
f6rc6ketatt tillverkaamfetamini Sverigeinledsvid Stockholms
tingsrfitti dag
och pigir en minad.
sju personer
BitrddandechefsiklagareStefanLundbergitalade pi tisOagen
fdr
olikagradav inblandningi hdrvan,vilkenSvDtidigareutfdrligft
skildrat.
har utredamabeddmtatt liganhunnittillverka
Genom"bakldngesrdkning"
cirka
15 kilo,men pitraffaOekemikalierskullerdckatill 200 kito.Hjf,manbakom
vid tekniskhcigskola
detta6r en fdredettakemistudent
som sj6lvvarit
missbrukare
och ocksdtidigarerilfis f6r framstdllning
av narkotika.
delama,hemligstdmplade
i fdrundersdkningen,
De av iklagarenkfrnsligaste
handlarom kemistensexprimenterande
fdr att fi fram ett nyttamfetamin
som inte
skulleomfattasav den wenska narkotikalagen
ochdirmed intevara
fdrbjuden.
Ntgra av advokatemaprotesterar
i milet tritts
mot id6natt receptdelarna
bakom
stdngdaddnar.
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POLSKAMFETAMINLIGA
K6PTERAVARORI NORGE
oslo $T-NTB)
En polsknarlcotikaliga
har kdptrimaterialfrir produktionav
200 kilo amfetamini Norge,uppgerNorskTV. Rivaromakan kcipas
hettlegatti Norge,eflersomNorgeinte har nigot exportfdrbud
frir kemikalier
som kan anvindasfdr narkotikaframstillning.
Detvar i augustisom en polskkemi$ grepsav tulleni
Kristansand
ndr hanskulleta fiirjantill Danmark.Polackenhade
kommittill hamnstaden
sammamorgonoch besdktSandnes.
Tullenhittade"en del" kemikaliersom misstflnksha k6ptsfdr
narkotikaproduktion.
Det finns som sagt ingetexportfdrbudmendeklarationsplikt
rdder.Efiersommanneninte hadedeklareratatt han hadevaroma
med sig grepshan. Han sl6pptesdoc* sedanhan fitt l6mnaifrin
sig kemikaliemaoch kunderli resahem igen.
Kemikaliemahadek6ptshosen norskgrossisti Sandnesfdr
15 000 kronor.Polisenmisstdnkerdockintedennefdr
inblandning.
Efterdet f6rstarnisslyckadetgjode liganett nytt fdrsdk.Men
dennaging h6ll bide norskoch polskpolisr[onen pAligan,
sf,rskiltsedande visat sig att man k6pt kemikalierf6r
produktion
av flerahundrakiloamfetamin.
Polskpolisgick till aktionutanf6rWarszawaoch kundeavsldja
pi tio
ett narkstikalaboratorium
med en produktionskapacitet
kiloamfetaminom dagen.
Den polskapolisenhoppasnu att norskamyndigrheter
snarast
frndrarsina bestimmelsersi att nonskafdretaginte utnyttjas
som riv aruleverant6rerti|| narftotikaproduktion,
Enligtpolskpolishar man barai 6,rbeslagtagit100kilo
fiirdigtamfetaminpd vig till elleri Norge.Det dr mer dn
n6gonsintldigare.
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Citypoliseni Stockholmharsprfrngten omfattandenarkotikaoch bedrigeriliga.
Sju huvudminsitterhfrktadeoch riskerarlingvarigafdngelsestraff
f6r bland
annattillverkning
av amfetamin.
Spaningsarbetet
somfOranledde
hfiktningama
har pigfitt sedan
fdna sommaren.Polisenfanndi i sambandmeden husrannsakan
efier ett anmf,ttvildsbrottstoramdngderkemikalieravseddafcir
tillverkning
av narkotika.
Vid uppfOljning
av fallethittadesytterligaretvi laboratorier
i lokaleri Stockholmmedstoramdngderkemikalier.
- Totaltbeslagtogskemikafiersomskullerdc{ttfdr
av 10O-tals
tillverkning
kiloamfetamin,
berdttarPer-Uno
spanings-och narkotikarotel.
Hdgestam,cheffcirCitypolisens
Parallelltmed narkotikautredningen
f6rdesen
bed169eriutredning.
- Vi fannganskasnartatt utredningama
gick ihop.
Kemikaliemakundesp6rastill olikaskalbolag,berdttar
Higes*am.
dr alfamedelilderssvenskar.Tre av dem 6r
De sju huvudmdnnen
kemister,enbart misst6nkta f6r narkotikabrott.
Samtligasju frr kdndaav polisensedantidigare.
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Varbergsboitalad i stor knarth$rua

VARBERG:En ftiretagare fiin Varberg ir en av siu personer som just
nu figurerar
i en stor knarkriltteging. Gitypolisen i Stockholm springde i htistas
ligan som
tillverkat drygt tio kilo och ftilberedde kokning av 200 kifo amfetamin.
av EBONI(ARLSSON
0340-13920
Den mf,ngdnarkotikasom ligantillverkatoch hadei beredskapatt framst{lla
dr
den stdrstasom nigonsin avslOjatsi Sverige.
- Varbergsfdr:etagaren,
octrldrsdk
som 6r italad f6r gnovtnarkotikabrott
dertill, riskerarett mycketstrflngtfdrgelsestraff,siger bitrddande
chefsiklagareStefanLundberg.

veHtektsatte

polisenpi spiret
Ligansverksamhetgick undernamnetAB Kok och Blis. Den har bedrivits
mycket
professioneltt,
blandannatmed hj6[pav en kemist.
I fdrs6ketatt framstdllaamfetaminingickSvenavanceradeexperimentftir att
framstdllaamfetaminsom skullefalla utanfcirlagstifiningens
klassningav
narkotiskapreparat.
Polisenkom ligan pi spiren efter en viHtektsanmfrlanmot en f6ndljare i
Stockholrn.Mantipsadesom att det pi sammaadresskoledesamfetamin.
Och tipsetvisadesig vara rild($: polisenhittadeutrustning,kemikalieroch
gicktill.
beskrivning
hurtillverkningen
Samtidigthadepolisentips om en sjukpensiondr
somtillverkadedrogenGHB
isin
lf,genhet.Fdrsiiljarenoch sjukpensionirenvisadesig ha tfrta kontakterF6rfalskade
slutanvdndarintyg
Mendet var ndr polisenbtirjadegranskaen gemensarnbekanttiHmflnnen,
en 35Artngsom det verkligenbririadebrinnas. | 3$&ringenslf,genhetpigick
tillverkning
av amfetaminf6r fullt.
Polisenhar kartlagrt
hur mflnnenskaffatfram kemikalieroch maskiner,hur
man
pi blandannatfenyl5ttiksyraoch
fdrfalskatslutanvdndarintyg
6ttiksyraanhydrid
som ingir i tillverkningen.
Varbergsbonmisstinksfdr att ha tagit emotde bestfrlldakemikatiemaoch i
slutetav 1996inlett ett samarbetemedtvi andrai liganom att starta
| fiol viras ansesVarbergsbonvarit med och diskutera
amfetamintillverkning.
en
uttikningav tillverkningen.
Varhrgsbon 6r tidigared6mdf6r grcvt narkotikabrott.
Flertalet
nekartill brott
Sdvittpolisenkunnatbed6mahar han intevarit inblandadi
nar.kotikabrottslighet
i Halland,ddr han bott en relativtkort tid.
Rflttegingeni Stockholminleddesi b6rjanav juni och avslutasi bdrianav
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