
13 maj 2013

Till Kammarrätten i Stockholm

Klagande:

Claes Johnson
prof emeritus i tillämpad matematik KTH
personnr: xxxxxx-xxxx
address: Nytorgsgatan 19A, 11622 Stockholm
email: claesjohnson@gmail.com
blogg: Claes Johnson on Mathematics and Science (http://claesjohnson.blogspot.se).
hemsida: http://www.csc.kth.se/ cgjoh/
mobil: 0734-356600

Saken:

Min begäran att ta del av e-post enligt bifogad logg för e-post har avslagits
av KTH.

Överklagade avgöranden:

KTH avsl̊ar i Myndighetsbeslut VF 2013/0276 min begäran att som allmän
handling ta del av e-post under tiden 12 - 15 april 2013 mellan rektor
KTH-dekan SCI/KTH-prefekt Matematik/SCI/KTH med rubricerat ärende:
”SVT Gomorron Sverige” samt ”SVT Gomorron Sverige/VIKTIGT” enligt
bifogad logg för e-post.

Chefsjurist KTH Christina Engström avsl̊ar likaledes min begäran att, med
stöd av Förvaltningslagens bestämmelse om rätt till partsinsyn, ta del av
samma e-post.

Jag vill överklaga b̊ada dessa beslut. Jag yrkar s̊aledes p̊a f̊a ta del
av e-posten enligt logg.

Skäl för mina överklaganden:

Jag befarar att det var en intervention fr̊an KTH som stoppade min med SVT
avtalade medverkan i Gomorron Sverige den 15 april, vilken jag annonserade
p̊a min blogg den 4 april p̊a följande sätt:
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• Jag är nu inbokad för SVTs Gomorron Sverige m̊andagen 15/4 kl 06:40
för att ge min syn p̊a dagens och morgondagens matematikutbildning...

• Nu f̊ar vi se om KTHs censurarm n̊ar in ända i SVT och stoppar mig
fr̊an att förmedla diverse sanningar till Sveriges folk, fr̊an tv-soffan.

Med KTHs censurarm avses här den händelse hösten 2010 d̊a KTH mot
kursansvarigas vilja förbjöd länk till min nya (ännu icke publicerade) ebok
Mathematical Simulation Technology, genom ett koordinerat mediadrev:

• En kursbok har censurerats p̊a KTH mitt under p̊ag̊aende kurs. Den
inneh̊aller fullständigt oacceptabelt material, säger Leif Kari, progra-
mansvarig för teknisk fysik p̊a KTH. Vi vill inte ha n̊agot med bo-
ken att göra....Det ska mycket till för att jag som programansvarig ska
stoppa en bok. Det är mycket allvarligt, säger Leif Kari. (Ny Teknik
30 november 2010)

• Efter att studenterna klagat tog skolan bort sidor i boken. (DN 30
november 2010)

• KTH-kurslitteratur förnekar klimatförändringen... Studentprotester tvin-
gade KTH att plocka bort boken. Efter att studenter protesterat hos
ansvariga p̊a KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter
Gudmundson, rektor p̊a KTH. (Metro teknik 30 november 2010).

Den verkliga anledningen till censuren hade ingenting med klimat att göra
(censur av matematisk analys av klimatmodeller är förbjuden), utan den
var att boken presenterar en ny syn p̊a matematikutbildning vid teknisk
högskola, som ifr̊agasätter den traditionella utbildningen. Censuren up-
prepades hösten 2012 d̊a min medförfattare, tillika forskare och lärare p̊a
KTH, ville länka till boken i en KTH-kurs given av honom, men nekades
detta av KTH.

Observera att en ebok bara existerar om det finns en länk till boken, och
att förbjuda länk till en ännu icke publicerad ebok, är detsamma som att göra
den omöjlig att läsa, dvs i realiteten detsamma som att ”bränna boken”.

Denna historia utgör bakgrunden till min begäran att ta del av nämnda
epost och beskrivs utförligt p̊a min blogg under KTH-gate, KTH-gate2 och
KTH-gate3.

KTH vägrar nu att l̊ata mig ta del av kommunikation rektor-dekan-
prefekt över ärendet Gomorron Sverige/VIKTIGT enligt logg och vägrar

2



även att inför mig p̊a minsta sätt beskriva vad denna kommunikation hand-
lade om.

För mig är det viktigt att veta om KTH fortsätter att tysta min röst, nu
utanför KTH i min roll som medborgare och professor emeritus, eller inte.

Jag anser det vara min grundlagsenliga rätt som medborgare och även
min akademiska rätt som emeritus professor med fullmakt, att kunna f̊a
veta vad KTH som myndighet meddelar omvärlden om mitt arbete och min
person. Detta gäller speciellt den aktuella e-posten, som enligt loggen måste
handla om min avtalade och annonserade, men sedemera av n̊agon anledning
inställda, medverkan i Gomorron Sverige.

Om denna epost är harmlös vad gäller min person, s̊a borde KTH kunna
visa mig detta utan en kostsam rättslig process. Om den inte är harmlös, s̊a
har jag rätt att f̊a veta i vilken mening den inte är det.

P̊a grund av ärendets eventuellt stora principiella betydelse, hemställer
jag om muntlig förhandling.

Claes Johnson

Bilaga: Logg för e-post för prefekt Sandra Di Rocco 12 - 15 april över ämnet
Gomorron Sverige.
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