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HQ:s ordförande måltavla i ”Operation Primrose”
ºFinansmannen Mats Qviberg gav sin råd-
givare Christen Ager-Hanssen i uppdrag  
att infiltrera HQ. Målet var att komma över 

information som kan användas mot både 
HQ och Ekobrottsmyndigheten i rättspro-
cesserna efter HQ-kraschen.

HEMLIGE  
AGENT
MATS QVIBERGS Portugal 

sprider oro 
Bankkollapsen i Portu - 
gal smittade i går av 
sig till börserna i  
Europa och USA. Oron 
är stor för att krisen  
ska sprida sig vidare. 
n VÄRLDEN 15

GOLFEXPERTEN SOM 
GÄRNA PRATAR VIN
Golfesset Per-Ulrik  
Johanssons nya 
karriär: tv-kom-
mentator och  
sommelier. 
n PS 38

Ny svensk skatt 
bekymmer i USA
USA:s motsvarighet 
till Svenskt Näringsliv 
skriver brev till Anders 
Borg och varnar för ny 
företagsskatt.  n 13
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”Träffar man fel  
   läkare kan det  
   vara Fonus nästa”
ºEfter sjukdomen: nu kämpar styrelseproffset  
   Lars Murman för bättre cancervård

Mats Qviberg.Christen Ager-Hanssen.

n NYHETER 6, 7, 8

”Genom mitt 
barn ser jag  
andras barn”
Di Weekend äter frukost  
med Jytte Guteland,  
Sveriges  
yngsta EU- 
parlamen- 
ta riker.

”Skanskas smäll  
i Latinamerika 
markerar slutet  
för byggambitio-
nerna i regionen.”
n ANALYS 19
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Avtalet mellan Christen Ager-Hanssen och 
Mats Qviberg.

Finansmannen Mats Qviberg har ett hemligt vapen i rättsproces-
serna efter HQ-kraschen: Christen Ager-Hanssen, den före detta 
miljardären och storägaren i flygbolaget Flyme.

Under våren har norrmannen utrustats med dold mikrofon  
och agerat mullvad i fiendelägret på jakt efter information  
som kan användas för att misskreditera både HQ och Ekobrotts-
myndigheten.

Det här är ”Operation Primrose”.

Den 20 maj i år publicerade kvällstidningen 
Expressen en stort uppslagen artikel om 
finansmannen Mats Qviberg, som tillsammans 
med fem andra personer riskerar åtal efter 
haveriet i HQ Bank sommaren 2010. I artikeln 
riktade Mats Qviberg skarp kritik mot hur 
Ekobrottsmyndigheten har bedrivit utred-
ningen.

Som grund för kritiken pekade han på dittills 
okända omständigheter som han dessutom 
kunde beskriva med en anmärkningsvärd 
detaljrikedom. Ett exempel är uppgiften om 
att den tidigare HQ-åklagaren Berndt Berger 
hade blivit erbjuden ett välbetalt jobb av en 
företrädare för målsägaren HQ. Ett annat 
exempel är att den nuvarande åklagaren 
 Martin Tidén har haft minst två bandinspelade 
möten med företrädare för HQ.

Något märkligt var i görningen
Artikeln i Expressen var en tydlig signal om 
att något märkligt var i görningen.

För det första var utspelet mycket aggressivt 
sett till hur Mats Qviberg har agerat tidigare 
under den snart fyra år långa förunder-
sökningen i HQ-härvan. För det andra var det 
obegripligt hur Mats Qviberg kunde veta det 
han visste om bandade möten och jobberbju-
danden till åklagare. Varifrån kom all informa-
tion?

”Det var en väldigt vansklig operation”, 
säger Christen Ager-Hanssen.

Di träffar den kontroversielle norska affärs-

mannen på en restaurang i Oslo. För 15 år 
sedan var han mångmiljardär och tillhörde 
Norges rikaste. Sedan började problemen hopa 
sig.

Först var det en utdragen och kostsam kon-
flikt med inkassokungen Haakon Korsgaard 
som bidrog till att Christen Ager-Hanssen för-
sattes i personlig konkurs och Haakon Kors-
gaard dömdes till fängelse. Det följdes av kon-
kursen i det Göteborgsbaserade flygbolaget 
Flyme där Christen Ager-Hanssen var stor-
ägare. Konkursen ledde till en nästan fyra år 
lång brottsutredning där Ekobrottsmyndig-
heten till slut, i februari 2010, väckte åtal mot 
bland andra Christen Ager-Hanssen.

I juni 2011 friades norrmannen från alla 
anklagelser. Sedan dess har det varit tyst från 
honom. Men han har fortfarande en svensk 
skatteskuld på 16,5 miljoner kronor, och senast 

i mars år gjorde Kronofogden ett försök att 
driva in pengarna. Utredningsprotokollet visar 
att myndigheten inte hittar några utmätbara 
tillgångar, att det inte har gått att komma  
i kontakt med honom och att han saknar känd 
hemvist. 

”Jag bor i London”, säger Christen 
Ager-Hanssen.

Det är också från London som han driver 
sin nya konsultverksamhet inom ”conflict 
management”, eller konfliktrådgivning. Mål-
gruppen är världens 2 000 rikaste människor 
och på kundlistan står nu även Mats Qvibergs 
namn. 

”Jag har ägnat mig åt conflict management 
sedan Flymemålet och tycker att det är otroligt 
givande och spännande. Normalt pratar jag 
aldrig om mina projekt, men i det här fallet har 
Mats löst mig från min sekretessklausul”, säger 
Christen Ager-Hanssen.

I egenskap av kriskonsult och rådgivare har 
den före detta mångmiljardären tagit ett fast 
grepp om Mats Qvibergs försvar i både brott-
målet och civilmålet, där det sistnämnda gäller 
den skadeståndsprocess där HQ kräver bland 
andra Mats Qviberg på cirka 3 miljarder kronor 
för kraschen i HQ Bank.

Lata och inkompetenta advokater
Hans första åtgärd var att i januari i år övertala 
Mats Qviberg att sparka sina advokater efter-
som de enligt Christen Ager-Hanssen var både 
lata och inkompetenta.

”Då anlitade Mats mig, och det var den  
31 januari 2014. Sedan dess har jag varit Mats 
lojala rådgivare. Man kan säga att Mats är fält-
marskalk och jag är officer i hans regemente”, 
säger han.

Christen Ager-Hanssens uppdrag för Mats 
Qviberg finns beskrivet i ett 16 sidor långt kom-
pendium. På framsidan står projektnamnet  
i stora bokstäver: ”Operation Primrose”, 
samma namn som den kända brittiska militär-
operationen 1941. Av resterande sidor framgår 
att uppdraget sträcker sig bortom traditionell 

rådgivning. Bland annat står det att Christen 
Ager-Hanssen ska agera mullvad och försöka 
infiltrera HQ och dess styrelseordförande 
Christer Sandberg – hjärnan bakom HQ:s och 
storägaren Sten Mörtstedts skadeståndskrav 
mot bland andra Mats Qviberg.

Dold inspelningsutrustning
”Mitt uppdrag har varit att låtsas förhandla 
med Christer Sandberg om en förlikning, för 
att ta fram alla bevis. Jag har träffat honom 
regelbundet och jag har dokumenterat vart-
enda samtal som vi har haft”, säger Christen 
Ager-Hanssen.

Däri ligger också svaret på hur Mats Qviberg 
kunde känna till möten mellan HQ och 
Ekobrottsmyndigheten och Christer Sand-
bergs jobberbjudande till åklagaren Berndt 
Berger.

”Det finns ingen som har gett oss så mycket 
information som har visat sig vara korrekt. Jag 
vill tacka honom för att han har varit en så 
fantastisk källa till information. I dag vet vi hur 
det gick till, det visste vi inte för två månader 
sedan, och den som har berättat allt det här för 
oss är Christer Sandberg.”, säger Christen 
Ager-Hanssen.

För att dokumentera sina samtal med 
Christer Sandberg har Christen Ager-Hanssen 
använt dold inspelningsutrustning. Några 
moraliska eller etiska betänkligheter har han 
inte över sitt agerande.

”Det är det enda sättet att göra det på i ett 
sådant här fall. Hade jag inte gjort så hade vi 
aldrig fått fram den här informationen”, säger 
han.

Det ska sägas att Christer Sandberg själv 
inte anser sig ha blivit lurad av Christen 
Ager-Hanssen – tvärtom. När Di når honom 
vill han visserligen inte kommentera sina 
möten med Christen Ager-Hanssen, men i ett 
mejl till den tidigare HQ-åklagaren Berndt 

Fortsättning på sidan 8

Detta har hänt
■■ Den 28 augusti 2010 med-

delade Finansinspektionen 
att HQ Banks tillstånd åter-
kallas eftersom banken ”grovt 
överträtt de mest centrala 
 bestämmelserna i svensk 
 lagstiftning”. Tidigare under 
våren hade HQ Bank avveck-
lat sin problem fyllda trading-
portfölj till en  kostad av  
1,2 miljarder kronor.
■■ Ekobrottsmyndigheten 

driver sedan september 2010 
en förundersökning om miss-
tänkt svindleri och bokförings-
brott där sex personer riskerar 
åtal, däribland HQ:s tidigare 
ord förande Mats Qviberg.  
    Parallellt med det har HQ 
Banks tidigare moderbolag 
HQ, med fastighetsmiljar-
dären Sten Mörtstedt som ny 
huvudägare, en skadestånds-
process mot HQ:s tidigare sty-

relseledamöter, vd och revisor.
■■ HQ-kraschen resulterade  

i att Mats Qviberg och Sven 
 Hagströmer styckade upp  
 investmentbolaget Öresund, 
som tidigare var huvudägare 
för HQ. Mats Qviberg är i dag 
stor ägare och ordförande  
i Öresund medan Sven Hag-
strömer har motsvarande 
 roller i investment bolaget 
Creades.

Di 28 maj i år.Di 25 maj 2011. Di den 14 december 2011.Di den 30 augusti 2010.

Qvibergs mullvad  
gräver i HQ-härva
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SPELADE DUBBELT. Christen Ager-Hanssen, den före 
detta miljardären och  stor ägaren i flygbolaget Flyme, 
har agerat mullvad för Mats Qvibergs räkning i den  
infekterade HQ-härvan. ”Jag lider med Mats och jag 
kommer att kämpa till slutet.” FOTO: CLAES-GÖRAN FLINCK
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HAR KRAV. Christer Sandberg, styrelse ordförande i HQ och HQ:s storägare Sten Mörtstedt 
kräver skadestånd på totalt cirka 3 miljarder kronor.   

 FOTO: CLAES-GÖRAN FLINCK, JONAS BORG

TVEKSAMHETER. Martin Tidén, nuvarande åklagare, har enligt Mats Qviberg slarvat med 
 diarieföringen. Berndt Berger, tidigare HQ-åklagare, blev erbjuden ett välbetalt jobb av en 
 företrädare för målsägaren HQ.   FOTO: CLAES-GÖRAN FLINCK, PASSREGISTRET

I KNIPA. Mats Qviberg, tidigare ordförande i HQ, riskerar åtal i Ekobrottsmyndighetens utred-
ning av HQ-härvan.  FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Berger som Di har tagit del av uppger 
Christer Sandberg att han visste att norr-
mannen var Mats Qvibergs mullvad och 

att han därför medvetet har lämnat felaktig 
information.

Det påståendet haltar dock eftersom saker 
som han berättade har visat sig vara i allt 
väsentligt korrekta.

EBM tvingades skjuta upp åtalsbeslut
Därmed inte sagt att informationen är av 
sådan vikt att den får någon större betydelse 
för HQ-processerna. Men det råder ingen tve-
kan om att Christen Ager-Hanssen, tack vare 
uppgifterna från Christer Sandberg, har lyck-
ats röra runt i grytan och få till ett medialt 
fokusskifte i HQ-härvan. Den senaste tiden 
har det mesta handlat om eventuella brister  
i Ekobrottsmyndighetens utredning snarare 
än vem som faktiskt bär ansvar för fallisse-
manget i HQ Bank.

De smyginspelade sam-
talen med Christer Sand-
berg gav också Mats Qvi-
berg tillräckligt med 
ammunition för att bom-
bardera Ekobrottsmyndig-
heten med så många 
anklagelser att åklagaren 
Martin Tidén sköt upp sitt 
åtalsbeslut, som han hade 
tänkt fatta före juli.

Det var precis enligt 
plan, hävdar Christen 
Ager-Hanssen.

”Jag hade ett mål, och 
det var att det inte skulle 
väckas något åtal enligt 
Martin Tidéns tids-
schema”, säger han.

Mats Qviberg och Chris-
ten Ager-Hanssen lärde 
känna varandra på restau-
rang Eriks i Stockholm 
under 1990-talets andra 
hälft. 

Christen Ager-Hanssen 
arbetade då i Kinne viks-
fären men startade 1998 en 
egen investeringsfirma. En tidig delägare var 
Mats Qviberg genom Öresunds portföljbolag 
Custos. 

Men mycket mer än så blev det inte med 
vare sig vänskap eller affärer, mycket på grund 
av att Christen Ager-Hanssen flyttade till Lon-
don. Det dröjde till våren 2013 innan de åter 
tog upp kontakten, och det var Christen 
Ager-Hanssen som skickade det första mejlet. 

Ville först få Qviberg att nå förlikning
Då hade han inga planer på att bli Mats Qvi-
bergs rådgivare, hävdar han. I stället ville han 
få Mats Qviberg att nå en förlikning med HQ 
i skadeståndsmålet. I egenskap av medlare 
skulle Christen Ager-Hanssen få 6 procent av 
förlikningsbeloppet, 3 procent från vardera 
part, uppger han för Di.

”Jag sa till Mats att han borde avsluta det 
här, för det kommer aldrig något bra av krig 
– jag förlorade 500 miljoner pund på det. Krig 
ska du bara föra om du absolut måste, så jag 
sa att det är bättre om du kan hitta ett sätt att 
förlikas”, säger han.

Som medlare träffade han även HQ:s stor-
ägare Sten Mörtstedt och ordförande Christer 
Sandberg. Då var förhandlingarna om förlik-
ning på allvar, utan dolda agendor, hävdar han. 
Men ju mer Christen Ager-Hanssen satte sig 
in i HQ-målet desto mer övertygad blev han 
om Mats Qvibergs oskuld. Utan att informera 
HQ gick han därför över till att arbeta för Mats 
Qviberg. Samtidigt låtsades han fortsätta för-
handlingarna med HQ.

Vad Mats Qviberg betalar för Christen 
Ager-Hanssens tjänster är oklart. Men norr-
mannen är tydlig med att han inte gör det här 
för att tjäna pengar. I stället säger han sig vilja 
förhindra att Mats Qviberg råkar ut för samma 
sak som han själv gjorde efter konkursen  
i Flyme. När Christen Ager-Hanssen berättar 
det blir han påtagligt känslosam.

”Jag lider med Mats och jag kommer att 
kämpa till slutet. Jag satt i förundersöknings-
fängelse i fyra år. Jag satt i en rättegång som 
tog sex månader. Det tog mig sex månader att 
ta mig ur chocken över att sitta där. Det var 
fem år när folk inte gjorde något annat än att 

håna mig. Jag vet vad det gör med en männ-
iska. Jag vill visa att Mats har rätt, för han har 
varit så långt nere och det har varit så tufft för 
honom och jag vet hur det är att gå igenom 
det”, säger han.

”Alla tjänar på ett åtal mot Mats”
Han ser också en parallell till Flyme-konkur-
sen i det att det finns ett stort antal aktörer 
som alla vill se ett åtal, däribland medierna. 

”Åtalet mot mig var obefogat. Åklagaren 
åtalade mig för att få publicitet, för att få 
Dagens industri och andra att skriva om målet. 
Folk vill ha ett publikt namn, och jag var ett. 
Det är samma sak med Mats. Alla tjänar på ett 
åtal mot Mats. Det är ingen som vill att det här 
läggs ned förutom Mats. Det finns alldeles för 
många sammanfallande intressen”, säger han.

”Därför står jag upp och tar kampen för 
Mats. Om någon så mycket som försöker kröka 

ett hår på hans huvud, då 
gör jag det som krävs. Jag 
vet vad det innebär att vara 
utsatt och ensam”, fortsätter 
han.

Samtidigt går det inte att 
värja sig från misstanken 
om att Christen Ager-Hans-
sen i viss mån även drivs av 
ett hämndmotiv gentemot 
Sten Mörtstedt, även om 
han själv bestämt förnekar 
det. 

De båda var tidigare vän-
ner, och Christen Ager- 
Hanssen satt bland annat  
i styrelsen för Sten Mört-
stedts investmentbolag.

”Tre dagar efter att Flyme 
gick i konkurs så sparkade 
han ut mig från styrelsen 
utan att jag ens fick veta det. 
Sådant glömmer jag aldrig. 
Den feghet som han visade 
upp, att inte stå upp för 
någon som är i behov av 
hjälp. Inte ett samtal, ing-
enting – jag blev bara elimi-
nerad”, säger Christen 

Ager-Hanssen.
Christen Ager-Hanssen har onekligen varit 

en energiinjektion i Mats Qvibergs försvar. 

Okonventionella metoder
Men att utnämna norrmannen till försvars-
general är förenat med vissa risker. Han är 
ingen utbildad jurist, han drar sig inte för 
okonventionella metoder och han arbetar 
enligt devisen att anfall är bästa försvar. Att 
han använder sig av militära kodnamn ger en 
fingervisning om synen på konfliktlösning. 
Under intervjun räknar han upp ett flertal per-
soner som han överväger att antingen stämma 
eller lämna in ett enskilt åtal mot. Känslan är 
att han rustar för ett långt krig i Mats Qvibergs 
namn. 

Samtidigt har Christen Ager-Hanssen gjort 
ett gediget arbete i sitt försök att rentvå Mats 
Qviberg. Bland annat säger han sig ha gått 
igenom över 1 000 hyllmeter utredningsma-
terial från Ekobrottsmyndigheten, varav själva 
förundersökningen – alltså den del som ligger 
till grund för ett eventuellt åtal – utgör cirka 
1 meter.

”Det finns inte en chans att man på objek-
tiva grunder kan väcka ett åtal mot Mats. Det 
finns inte en gnutta bevis”, säger han.
Är du orolig för att Mats Qviberg ändå 
 åtalas?

”Med den kunskap som vi har i dag så är 
jag övertygad om att det inte blir något åtal. 
Men om åklagarsystemet vill tvätta byken så 
varsågod. Väcker åklagaren åtal mot Mats så 
väcker vi ett enskilt åtal mot åklagaren för obe-
fogat åtal.”

Di har varit i kontakt med Mats Qviberg som 
inte vill ge några kommentarer.

MARTIN 
REX

martin.rex@di.se 08-573 650 55

”Om någon så 
 mycket som för-
söker kröka ett 

hår på Mats 
huvud, då gör jag 
det som krävs.” 

CHRISTEN AGER-HANSSEN


