
Jonas Falk (tidigare Oredsson) född 1956 har 
i den svenska tidningen expressen kallats för 
”knarkkung” och ”knarkbaron” men trots detta 

inte blivit dömd för något narkotikabrott. Han har 
dock blivit dömd för en mängd andra brott. 

Den första domen fick Falk redan som 17-åring 
när han dömdes till fängelse för grov stöld. Därefter 
har han dömts för flera beväpnade bankrån. Bland 
annat rånade han sparbanken i Östra Ljunga i bör-
jan av 1993 när han var på permission från fängel-
set. Han har även rånat SE-bankens kontor i Järna 
samt Sparbanken och Handelsbanken i Gustavsberg 
1994. 

Det har även förekommit ett flertal fritagningar 
av Falk bl.a. har han fritagits vid hovrättsförhand-
lingarna av en man på motorcykel 1994. Det mest 
spektakulära fritagandet var i samband med en per-
mission 2001. Tillsammans med tre kriminalvårda-
re önskade Falk besöka en bilaffär. På väg ut ur affä-
ren fritogs han under vapenhot mot de obeväpnade 
kriminalvårdarna av en man i en Saab 9000. Denna 
flykt varade i hela 11 dagar. 

Dom angående narkotikabrott
Den 1 juni 2010 gjordes ett tillslag av den frans-

ka tullen på internationellt vatten på Karibiska ha-
vet. Tillslaget gjordes mot segelbåten Solero och på 
båten fanns drygt 1,2 ton kokain. Senare har åkla-
garen bedömt värdet av detta beslag överstiga en 
miljard svenska kronor om man sålt det ”på gatan”. 
Trots att Jonas Falk inte befann sig på båten har han 
setts som huvudman i brottsorganisationen med en 
brottsplan att transportera en mycket stor mängd 
kokain från Sydamerika till Europa.

Falk förs omedelbart till Sverige där han sitter 
häktad fram till 2014. I domen utfärdad av Stock-
holms tingsrätt 8.3.2013 blir Falk dömd för Grovt 
narkotikabrott, grov narkotikasmuggling, försök till 
grovt narkotikabrott samt försök till grovt narkoti-
kabrott. Han blir dömd till fängelse i 18 år.

Innan domen sitter Jonas Falk i häktet Huddinge. 
Det var under samma tid som jag arbetade på häktet 
Huddinge över sommaren. Han var placerad på en 
säkerhetsavdelning under restriktioner. Detta bety-
der att den intagne inte får träffa andra fångar och 
endast har rätt till att vistas på gården för att få frisk 
luft en timme om dygnet. Den intagna kan även ne-
kas att ha kontakt med anhöriga och allt detta för att 
inte kunna påverka den pågående polisutredningen.

Senare 2014 frias Falk från alla anklagelser av Svea 
hovrätt. Enligt hovrätten räckte inte bevisen för att 
knyta Falk till de gärningar man påstår att han be-
gått. Han blir frisläppt efter tre och ett halvt år av 
häktestid med restriktioner. Efter detta har mycket 
uppmärksamhet riktats mor Sverige över så långa 
häktestider. 

Falk anmäler senare häktet i Huddinge till justitie-
ombudsmannen som senare beskriver att cellen inte 
varit utrustad i enighet med kriminalvårdens föres-
krifter. Falk skriver ”Mina 1 246 dygn som isolerad 
torde vara en av de längsta isoleringarna i världen 
för en person som inte avtjänar straff. Falk begärde 
15 miljoner svenska kronor för att han suttit isole-
rad i häktet och delgavs 1,6 miljoner skadestånd för 
att han suttit frihetsberövad under tre och ett halvt 
år utan att man kunnat bevisa honom skyldig.
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