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Domen i båda målen är svagt underbyggd. Domaren, Hampus Lilja, refererar till Föräldrabalken     
1 kap. Presumtionen är att fadern till ett barn är den man modern är gift med. I detta sammanhang 
vill jag påpeka att jag är biologisk far till minst 200 barn. De har tillkommit via artificiell 
befruktning. Min stulna sperma har inseminerats på de aktuella mödrarna. Föräldrabalken 1 kap. 
blir malplacerad i sammanhanget. Jag har presenterat genetisk bevisning i form av fotografiskt 
material. Hampus Lilja kommenterar inte med ett enda ord denna bevisning. Godtycke råder. Det är 
otillfredsställande. Jag påstår att Liisa Westerlund och jag är halvsyskon. Detta förhållande har 
omöjliggjort produktion av barn.  Fotografierna i sig bevisar inget beträffande mitt eventuella 
faderskap till FW (född 1989) och TW (född 1982). Ett biologiskt faderskap kan föreligga. Mitt 
antagande är då att de barn som framfötts av Liisa Westerlund bytts ut på sjukhuset mot två andra 
barn som jag är biologisk far till. De kvinnor som framfött dessa barn har då inseminerats med min 
stulna sperma. Hypotetiskt föreligger grov brottslighet i ett sådant scenario. Ett faderskapstest och 
ett moderskapstest (DNA) skulle avslöja denna omständighet. Min hypotes är att brotten är 
preskriberade. Fortsättningsvis yrkar jag på att följande personer ska föreläggas provtagning 
(DNA): Per Westerlund, Liisa Westerlund, FW och TW. Syftet är att klarlägga eventuellt faderskap 
för Per Westerlund samt eventuellt moderskap för Liisa Westerlund. Jag har tidigare erbjudit FW 
och TW att ställa upp på ett frivilligt faderskapstest. De har avböjt erbjudandet. De har inte presterat
någon genetisk bevisning i målet. Om de verkligen vill bevisa att jag är deras biologiske fader så 
borde det vara en enkel sak för dem att ställa upp på ett faderskapstest. Deras trovärdighet är ihålig. 

Den 13:e december 1989 framfödde Liisa ett barn. Oväntat meddelade Liisa mig tidigt på morgonen
den 13:e att barnet var ”på väg”. Jag skjutsade då Liisa till Nacka Sjukhus. Därefter återvände jag 
till bostaden för att ta hand om vår son. Under eftermiddagen, uppskattningsvis vid 15-tiden, ringde 
Liisa mig och meddelade att att hon skulle flyttas till Karolinska Sjukhuset. Anledningen var att 
komplikationer tillstött. Nacka Sjukhus saknade resurser för att ta hand om dessa. Senare under 
kvällen förlöstes barnet på Karolinska. Jag var då närvarande. Mitt antagande är att detta barn 
utväxlades mot Freja.  Barnet föddes, enligt uppgift från Liisa, en månad för tidigt. Befruktningarna
av Liisa samt den kvinna som framfödde Freja hade koordinerats. Den tidiga födseln av Freja 
medförde en tvingande förlossning på Liisa. 

Varför denna komplicerade väg för att producera ett barn som jag skulle registreras som far till?
Svaret finns i mitt rojalistiska DNA. New World Order (NWO) (beskrivs i min blogg) har tidigt 
utsett mig som lämplig leverantör av sperma. Minst fem av de partners som jag haft har stulit min 
sperma. De första tillgreppen har skett i mitten av 60-talet. De har pågått under minst 35 år. I 
nuläget bedömer jag att minst 200 barn har producerats. Jehovas Vittnen har hanterat inseminering. 
 
Politisk bakgrund och genetik
Den 3:e mars 1940 sprängdes den kommunistiska dagstidningen Norrskensflamman. Fem personer 
omkom vid attentatet. Jag beskriver denna händelse utförligt i min blogg:
www.legalscandal.info
Min far, Sixten Westerlund, var en av de personer som bidrog till att brottet kunde uppklaras. 
Attentatsmännen visade sig vara knutna till svensk polis och militär. Sixten kom på så sätt att 
hamna på ”svarta listan” hos dessa. Efterspelet har präglats av våld. Jag beskriver det som en 
Vendetta.

I maj 1940 attackerade de tyska nazisterna den norska staden Bodö. I ett bombanfall utplånades 



stora delar av stadskärnan. Min blivande mor, Johanne Arnesen, arbetade i staden vid denna 
tidpunkt. Under hösten 1940 anlände hon som flykting till Arjeplog, Norrbotten. Där träffade hon 
Sixten. De gifte sig 1941. Via släktforskning har jag funnit att de är halvsyskon. Deras biologiske 
far är Gustaf VI Adolf. Mödrarna har inseminerats.

          Sixten Westerlund                         Gustaf VI Adolf                           Johanne Westerlund

Sixten är född 1913 och Johanne 1912. Deras släktskap omöjliggjorde produktion av barn. De valde
då att adoptera två barn; min syster Eva samt undertecknad. Genom hela denna ”historia” har 
representanter för Jehovas Vittnen fungerat som länkar vid insemination samt adoptioner. När 
Sixten och Johanne aktualiserade adoption efter sitt giftermål fanns Sixten på ”svarta listan”. Hans 
relation till det svenska etablissemanget var det sämsta möjliga. Sixten har för mig utpekat Prins 
Gustaf Adolf som en av konspiratörerna vid attentatet mot Norrskensflamman. Mitt antagande är att
den svenska kungafamiljen ville göra ett försök att blidka Sixten. Han och Johanne erbjöds att 
adoptera ett barn som skulle framfödas av deras halvsyster Drottning Ingrid av Danmark. De 
accepterade detta erbjudande. Eva föddes i juni 1942. Den biologiske fadern är för mig okänd men 
uppges tillhöra Jehovas Vittnen.

    Drottning Ingrid av Danmark                 Eva Westerlund

Sixtens relation till etablissemanget förblev frostigt även efter adoptionen. När han och Johanne 
aktualiserade ytterligare en adoption, efter krigsslutet 1945, så öppnades en chans i augusti 1946. 
Prinsessan Alice av Gloucester tillhörde det brittiska kungahuset. Hon var bisexuell. Hennes 
lesbiska kärlek önskade ett barn. Detta barn framföddes av Alice den 3:e augusti 1946. Jehovas 
Vittnen hade medverkat vid insemination. Ett misstag hade skett. Det visade sig att Alice hade 
inseminerats från Prins Gustaf Adolf. Man beslutade då att bortadoptera barnet. Sixten och Johanne 



tillfrågades och accepterade adoption. Mitt antagande är att de då inte visste att min biologiske far 
var Prins Gustaf Adolf. Sixten kom senare att få kännedom om detta förhållande.

Prinsessan Alice av Gloucester              Per Westerlund                           Prins Gustaf Adolf

I januari 1947 omkom Prins Gustaf Adolf i en ”flygolycka” på Kastrups flygplats. Mina 
efterforskningar visar att det var ett attentat riktat mot Prins Gustaf Adolf. Sixtens relation till 
etablissemanget försämrades. I den pågående Vendettan kom jag i tidig ålder att hamna i 
skottgluggen. Jag var en oönskad person p.g.a. mitt ursprung. Jag har överlevt många mordförsök 
och finns fortfarande på de svenska nazisternas dödslista. Sixten överlevde ett flertal mordförsök, 
det allvarligaste 1965 då vår familj firade jul på Mallorca. Sixten förgiftades i samband med en 
måltid på vårt hotell. Han överlevde tack vare ett rådigt läkaringripande.  

Enligt trovärdiga källor så är Prins Gustaf Adolf min f.d. maka, Liisa Westerlund, biologiske far. 
Liisas mor har inseminerats. Detta innebär att vi är halvsyskon. Detta förhållande har omöjliggjort 
produktion av barn. Liisa har varit medveten om förhållandet sedan början av 80-talet. Jag har nåtts 
av denna information under hösten 2016. 

         Per Westerlund                          Prins Gustaf Adolf                            Liisa Westerlund

                                          Per                                             Liisa
Under de senaste månaderna har jag gjort en uppföljning av de barn som producerats från min 



sperma. Många av dem är ”stjärnor” varför jag enkelt kunnat finna bildmaterial från dem på 
Internet. När jag studerat bildmaterialet har jag hittills upptäckt ca 10 par som är halvsyskon. Av 
detta drar jag slutsatsen att det som drabbat mig är ett system. Det kriminella nätverket Jehovas 
Vittnen är ansvariga för denna omänsklighet.

/Per Westerlund/
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