Nationella operativa avdelningen
Avdelningen för Internationella frågor
Undertecknad är författare; https://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Holfve
och jag bor utomlands på trappen till Asien.
Jag vill polisanmäla den kinesiske bokhandlaren, Svenska PEN:s
senaste pristagare, Gui Minhai för grovt bedrägeri, och hans kumpaner
samt de som skyddar hans brott i Sverige.
Just nu pågår en donationsinsamling som är uppe i över 5 miljoner där
folk skänker pengar till vad de tror är en förföljd kollega.
https://www.flyingv.cc/projects/24022?fbclid=IwAR1FB2xMPWYD_rBY
gvE1Wlr4T4k8bgfjPWJlnOjBBvLc7igxmpl6MabKNlA
Bakgrund; Jag ville också läsa Gui Minhais produktion och upptäckte
rätt snabbt att det existerar inga böcker. Inget förlag heller, och jag hade
lyssnat på hans dotter som påstått att han har en doktorsexamen ifrån
Göteborgs Universitet.
En kontroll via https://www.avhandlingar.se/om/Gui+Minhai/ visade
att även den är bluff. Jag kontrollerade då direkt med GU och det finns
ingen avlagd doktorsexamen.
Det var således min första - men inte sista - faktakontroll.

Jag har lyssnat på vad den kinesiske ambassadören säger och han har
meddelat att Gui Minhai är kriminell, och han har uppgett att han stack
snabbt från Sverige i början av 1990-talet efter ett omfattande bedrägeri
där han lurade landsmän, och det ledde till att två studenter tog livet av
sig.
Göteborgshistorien

har

jag

inte

kunnat

kontrollera

men

rattfylleridomen i Kina är ostridig och bekräftas av kinesiska PEN:s
ordförande.
Påståenden är gjorda i ett av en ung man, Jojje, som skriver böcker och
som beskrivs hos oss som Kinaexpert, och han har skrivit väldigt mycket
om den kinesiska bokhandlaren.
Det är han som i sina texter beskrivit hur kinesen skriver tio egna
böcker om året, och förlägger mellan 50-100 titlar per år där han är
redaktör och formgivare, och att kinesens förlag, som han ska äga,
förlägger stora delar av allt som kommer ut i Hong-Kong. Jag hittar inte
en enda titel i det förlagsnamnet.
Jag kan garantera med mitt liv att ingen skriver tio egna böcker per år
och formger och är redaktör dessutom till 50-100 titlar till. Det är en
teoretisk omöjlighet.
Olsson slängdes ut ifrån Kina år 2016, och har skrivit bland mycket
annat ”De kidnappade Kinasvenskarna”. Men den är skriven efter det att
han

tvingats

att

lämna

Kina. Ambassadören

har

talat

ut

på

engelska och här är en Googleöversättning och han får frågor om media
och journalister.
Jag har sökt även på Olssons namn på kinesiska, och det gav inte
speciellt mycket men jag hittade en engelsk artikel:

Chinese

embassy

attacks

Swedish

reporter

based

in

Taiwan

The embassy said the article was “full of bias and lies” and described
Olsson’s behaviour as “deceptive and shameful.”
Jag delar ambassadörens uppfattning, fullt ut, avseende Olsson och det
är ju så i dessa länder att du inte får VISA om du är en snedseglare. Det
är inget konstigt alls.
Senaste

bravaden:

https://samnytt.se/atalad-svensk-diplomat-

beskrivs-som-livsfarlig-narcissist/
"Nya uppgifter gällande Anna Lindstedt, den nu åtalade tidigare
svenska ambassadören i Peking, rapporteras på bloggen InBeijing.
Frilansjournalisten Jojje Olsson skriver bland annat att Lindstedt i media
ofta beskrivs som ”ambitiös”, ”begåvad” och ”erfaren” medan flera av
hans källor anser att ”livsfarlig narcissist” är en mer korrekt beskrivning."
Jag studsade därför att man beskriver inte människor i personliga
ordalag, eller ger dem psyk-diagnoser, vi gör. Jag har sökt på Anna L:s
namn+begåvad, ambitiös osv. på kinesiska; och det är inte speciellt
många träffar och ingen text talar om hur hon skulle vara. Man uttrycker
sig inte så i Asien, jag har vistats i Asien i snart tio år.
Och Olsson har svarat i svensk press varför han inte fick VISA: Olsson:
Därför går Kinas ambassadör till attack mot mig och han påstår att
bokhandlaren suttit fängslad i 1000 dagar utan rättegång. Domen föll
2003. Det är nys.
Författarförbundet, Förläggarföreningen uppger liksom media att den
kinesiske bokhandlaren kastats i fängelse utan en dom år 2015. Jag har
kollat med kinesiska PEN och de bekräftar att han började avtjäna ett 2-

årigt fängelsestraff för rattfylleri vars dom föll år 2003. I samband med
den dog en studentska som han körde ihjäl. Han stack ifrån straffet.
Jag har faktagranskat Olsson många gånger, och det slår aldrig fel att
han ljuger rakt upp och ner. Killen känns som en renodlad mytoman och
bedragare.
Det är ifrån hans texter svensk press verkar ha hämtat sina
uppfattningar, och ambassadören verkar inte bli trodd alls vilket är
anmärkningsvärt eftersom en icke kriminell asiat i princip inte kan ljuga
pga karmatänkandet.
Jag

har

faktagranskat

en

sida

som

Författarförbundet

har

producerat och den innehåller en lista som ska föreställa bokhandlarens
böcker.
Detta är således förbundets syn på saken:
二十世纪西方文化史掠影. Ahai 阿海, 1964-. Beijing: Beijing shifan
xueyuan chubanshe 北京师范学院出版社, 1991.
Söker jag den på nätet hittar jag en snarlik titel utgiven 1988

Och denna text om någon text producerad tio år tidigare:

Feudalism in Chinese Marxist Historiography. Copenhagen, Denmark:
Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), 1992. Minhai Gui. (Tillgänglig på
PDF)
Söker jag via book.douban.com så hittar jag detta häfte som jag har sett
förr, och som också finns angivet på Amazon men som uppges vara slut i
lager.

”Boken” nedan hittar jag enbart som sökträff via Google hos just
Författarförbundet, och en illa byggd site kallad Free Gui… där du
uppmanas att kämpa och donera.
日耳曼文明之源: 北欧神话 / Ri’erman wenming zhi yuan: Bei-Ou shenhua.
By 桂敏 海, Minhai Gui. Shenyang: Liaoning daxue chubanshe 辽宁大学出版
社, 1996.
Denna titel finns inte alls i book.douban.com.
Förbundet skriver vidare:
我愛中國的豬頭肉: 阿海隨筆 / Wo ai Zhongguo de zhutourou: Ahai sui bi
[I love Chinese pig-head meat: Essays by Ahai]. Ahai 阿海. 文化藝術出版社
, Hong Kong: Wenhua yishu chubanshe, 2007.
Det är samma med den titeln att den kan bara återses på
Författarförbundets sida, och på donera-och-kämpa-sidan och för övrigt
får jag bara sådana här träffar:

Jag har skrivit till Förläggarföreningens ordförande Gedin två gånger
men hon vägrar svara på tilltal. Kopia har gått till Författarförbundets
jurister.
En i Författarförbundets styrelse är informerad på samma sätt men det
ligger förmodligen så mycket prestige i detta att de inte kan ta in att de
är lurade. Ingen ovanlig brottsofferreaktion. Jag har ett förflutet som
lekmannadomare i Stockholms Tingsrätt på 70-80-talet.

Förläggarföreningen
Jag sände ett e-brev den 25 november men har inte fått svar varför jag
sänder igen. Jag ställde frågan vad du / Förläggarföreningen har läst av
Minhai

eftersom

jag

inte

hittar

en

enda

bok.

SFF har en bibliografi som med stor sannolikhet hämtats från en
hemsida

producerad

av

bedragarna.

Då jag söker på titlarna fick jag bara träffar på SFF:s sida och på
bedragarnas egen sida. Ett angivet tunt häfte ifrån 90-talet, som också
finns på Amazon, hittar jag och vad jag kan se är det häftet det enda han
har

producerat.

Det har ofta uppgetts att Minhai skaffade sig en doktorsavhandling, då
han bodde i Göteborg, men söker du via www.avhandlingar.se existerar
det ingen i hans namn. Påståendet kan nog ha uppstått via dotterns
radioprogram "Sommar" men sant är det inte, och jag har dubbelkollat
med

universitetet.

Jag såg ditt tal via Expressen och jag blir förundrad därför att jag hittar
bara detta häfte från 1992 och priset ska gå till en förföljd författare. Det
har figurerat några nyskrivna dikter författade i fängelset, och jag gissar
att

de

är

lika

förfalskade

som

allt

annat.

Det har sagts att han gett ut böcker under pseudonymer, för att han
skulle vara förföljd, varför jag inte kan spåra dem, men de ska vara
utgivna på ett förlag han äger; Mighty Current som också gav ut 50–100
titlar om året. Finns inga titlar alls i det förlagsnamnet vad jag har kunnat
hitta. Jag har väl lagt ner fem timmar på att försöka hitta hans böcker
och förlag.

Förlaget finns inte listat i Hong Kong och inte i Publicher Global.
Förlaget har påståtts ge ut 1/3 av alla böcker som existerar i Hong-Kong….
men jag får inte fatt i en enda titel och jag har sökt också via
book.douban.com.
Förlagsnamnet ser ut så här på kinesiska; 強大的電流 och jag sökte på
det, och valde bilder och där är inga bokomslag eller någon bild som
hänger samman med förlagsverksamhet.
BBC känner till att han är bokhandlare men för övrigt tycks all
västmedia ha svalt allt okontrollerat. Jag kan inte hitta att han skulle vara
författare. Han och hans kumpaner i Hong Kong har snarare riggat upp
illusioner för att få in pengar.
Det har uppgetts att han skrev tio böcker om året själv, och sen har
han varit redaktör, formgivare, etcetera för mellan 50–100 titlar om året,
och det hör vi ju båda är omöjligt.
Han satt av två års fängelse för ett rattfylleri där en student blev dödad,
och han ska ha begått brott i Göteborg tidigt 90-tal, kostade två
människor till livet, och han lämnade fru och barn snabbt. Låt oss säga
att delar av det skulle kunna vara propaganda och ont förtal men det finns
fortfarande inga titlar i det förlagsnamn han svänger sig med.
Bei Ling, ordförande för den oberoende kinesiska PEN- föreningen, har
bekräftat rattfylleridomen varför den är ostridig. Han dömdes 2003 till två
år men smet ifrån straffet men greps 2015, och satt alltså av två år, vilket
är billigt i mina ögon eftersom en studentska dog. Han är alltså inte kastad
i något fängelse utan en dom.
Ambassaden har också meddelat detta flera gånger att mannen är djupt
kriminell, och att det är ett misstag att prisa denne kriminelle man. Men

ingen verkar ens lyssna på vad ambassadören säger eller ens fråga vad
han menar med att vi begår ett misstag.
Jag har utrett bokhandeln i Hong Kong, och den gick uruselt därför att
folk vill ha romantik, och de sålde mycket skandal-sex som är olagligt i
alla länder utom i Sverige, som är det enda landet i hela världen där du
kan förtala folk rätt fritt, och den gick omkull och stängdes av ekonomiska
skäl, vad jag fick fram.
Men nu går affärerna lysande eftersom en kollega har tagit in en miljon i
donationer plus att bokhandlaren själv har fått två priser för att han
påstås vara en förföljd kollega. Äkta förföljda kollegor är således lurade
på inte mindre än två priser.

