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Den synnerligen omfattande bevisningen i det minneterapeutiska Södertälje-målet har 
blivit föremål för textanalys assisterad av datorteknik. Detta arbetssätt kunde klargöra 
att övergreppsberättelserna saknade verklighetsgrund, och kunde även identifiera den 
person som hade fabricerat och indoktrinerat dem (det var ingen av de mer plausibla 
misstänkta). Den åtalade fadern fälldes enhälligt vid alla domstolar, och de 27 
inblandade domarna förbisåg vilka delar av bevisningen som hade genuina 
implikationer för skuldfrågan. 
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1. Bakgrunden till RMT/FMS-fallens plötsliga uppkomst 
 
Rättsfall som innefattar minnesåtervinningsterapi (Recovered Memory Therapy, 
RMT) och falskt-minne-syndromet (FMS) existerade överhuvudtaget inte före år 
1960. Det är inte klart precis när de började, och inte heller precis när de blev 
frekventa. Men fr.o.m. mitten av 1980-talet har de varit vanliga i många länder. Sedan 
början av 1990-talet är t.o.m. lekmän medvetna om, att talrika psykoterapeuter ser 
sexuella övergrepp som orsak till nästan alla psykiska symptom. Dessa 
minnesterapeuter talar om vad patienten skall ha upplevt och påverkar honom eller 
henne att tro på detta. 
 
Tidigare psykoterapeuter har också krävt att patienten skall tro på deras godtyckliga 
tolkningar. Men vad som är nytt för minnesterapeuterna är kraven på att patienten 
skall komma ihåg övergrepp som aldrig har ägt rum. Ofta lyckas inplanteringen av 
falska minnen, men tusentals fall är bekanta där priset var att patienten utvecklade en 
svår neuros. 
 
Minnesterapeutiska fall förs ibland vidare till rättssystemet, där de kan sluta med 
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långa fängelsestraff för den påstådda gärningsmannen. Ej sällan består den enda 
bevisningen av de berättelser som terapeuten har indoktrinerat. Men domarna 
tillskriver ofta "det självupplevdes prägel" till dylika berättelser. 
 
RMT/FMS-fall kan även gälla andra brott, men skenminnen av sexuella övergrepp är 
de vanligaste. Och bland sexuella RMT/FMS-fall är Södertälje-fallet det största mål 
som har handlagts av en svensk domstol. Detta mål är dessutom av stor betydelse för 
internationell rättspsykologi och juridik. Somliga skäl till denna betydelse härrör från 
det svenska rättssystemets speciella art, som både tillåter och underlättar studier som 
är omöjliga eller vanskliga i många andra länder. 
 
Andra skäl härrör från de metodologiska innovationer som tillämpats av en forskare, 
Max Scharnberg, vars bok Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by 
Computer Search for Keywords (2009) är baserad på samtliga dokument i rättsfallet. 
Boken är tillgänglig på internet på http://www.yakida.se/max/start.html  och  
http://www.yakida.se/max/maxbok.pdf , för gratis nedladdning i pdf-formatet. 
 
 
 
 
2. Översikt över fallet 
 
År 1992 beskyllde en 15-årig flicka båda sina föräldrar för sexuellt missbruk sedan 
förskoleåldern. De skulle även ha hyrt ut henne som prostituerad på sexklubbar. 
Senare beskyllde hon dem dessutom för att ha utfört ett stort antal rituella barnamord 
som innefattade kannibalism. 
 
Först en lista over de använda pseudonymerna. Oswald och Helena är föräldrarna. 
Oswald, som dog år 2004, var en bisexuell invandrare från Turkiet, och Helena är 
döv. Elvira är det förmodade offret, och Ingrid är hennes två år yngre syster. De har 
inga fler syskon. Annette är dotter till det hovrättsråd som under 5½ år var familjens 
granne. Mollbeck är den person som så småningom blev Elviras fostermoder.  
 
Det var inte en harmonisk familj, och en söndag i september 1991 när stämningen var 
särskilt stormig flyttade modern och båda döttrarna till Mollbeck-familjen; en av 
Mollbecks döttrar var Elviras skolkamrat och väninna. Efter flera omflyttningar under 
de nästa månaderna utkristalliserades i januari 1992 ett nytt mönster. Fadern levde 
ensam i villan, modern hade hittat en lägenhet för sig själv, Elvira bodde hos 
Mollbeck-familjen, och Ingrid bodde hos en annan fosterfamilj. – Elviras psykiska 
hälsa började försämras påtagligt sedan hon kommit att bo ensam hos fosterfamiljen. 
 

http://www.yakida.se/max/start.html
http://www.yakida.se/max/maxbok.pdf
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Polisanmälan gjordes den 28:e april 1992. Samma dag ägde det första polisförhöret 
med Elvira rum. Under de föregående tre månaderna hade olika personer tagit initiativ 
till fyra gruppmöten, där fadern dock aldrig ombetts delta. Vid alla fyra möten sade 
Elvira klart och tydligt att hon inte hade några minnen av sexuella övergrepp. 
 
Trots den fullständiga frånvaron av minnen skaffade Mollbeck en incest-terapeut åt 
henne. Och trots Helenas dåliga ekonomi övertalades hon att betala för terapin. 
 
Ifall Helena själv hade missbrukat Elvira, och inte var mentalt efterbliven, så kunde 
hon inte ha förbisett risken att Elvira skulle berätta om missbruket för terapeuten. 
Helenas villighet att betala för behandlingen måste därför utgöra ett skäl som talar 
emot att hon skulle ha förgripit sig på Elvira. 
 
Under det första polisförhöret (1992-04-28) upprepade Elvira att hon inte hade några 
minnen av övergrepp. Däremot var hon absolut säker på att intet övergrepp hade 
förekommit under de senaste 5½ åren (nämligen sedan familjen flyttade till villan). 
Och i de första fyra polisförhören finns det intet spår av de brott som fadern fälldes för 
några få veckor senare. 
 
Incestterapeuten, som träffade Elvira för första gång 1992-03-07, vittnade också att 
Elvira inte hade berättat om några konkreta händelser (vare sig "bilder" eller minnen) 
förrän efter det första polisförhöret. 
 
Inga av föräldrarna åtalades för barnamorden. Men båda åtalades och fälldes både för 
de egna övergreppen och för hallick-verksamhet. Hovrätten bestämde straffet till 10 
års fängelse för fadern och 5 år för modern. 
 
På grund av beskyllningarna om ritualmord, i vilka en hovrättsdomare och hans 
tonårsdotter skulle ha deltagit, beviljade Högsta Domstolen resning och återförvisade 
målet till hovrätten, där det behandlades år 1994. Detta var dessutom första gång som 
Oswald och Helena åtalades vid samma rättegång. Mera kommer att sagas senare om 
denna rättegång. Här skall det endast noteras att de fem domarna enhälligt skrev i 
domen att Oswald och Helena av allt att döma var skyldiga till allt som de hade fällts 
för tidigare. Men p.g.a. vissa juridiska omständigheter reducerades faderns straff till 5 
år, medan modern helt friades. 
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3. Några relevanta särdrag hos det svenska rättssystemet 
 
Innan en utförlig analys av bevisningen presenteras måste en översikt ges över 
rättssystemet i Sverige. Denna översikt kommer att klargöra varför många svenska 
rättsfall är betydelsefulla för de internationella rättsvetenskaperna. 
 
Det finns ingen jury, och en dom bestäms aldrig av en enda domare. Vidare är det 
domarnas skyldighet att i domen redovisa motiveringarna för så väl bedömningen i 
skuldfrågan som för straffutmätningen. – Mycket få rättsliga dokument är 
hemligstämplade, och även dessa lämnas nästan alltid ut till forskare. 
 
Vidare erkänner systemet inte begreppet "otillåten bevisning" (fastän det måste 
medges att detta begrepp har försökt att krypa in genom bakvägen sedan 1993). En 
följd av detta är att sakkunniga vittnen inte är förbjudna att lämna information som de 
anser vara relevant, inklusive deras uppfattning om huruvida den åtalade är skyldig 
eller inte.   
 
En svensk försvarsadvokat som betalas med skattepengar får ett lika stort arvode som 
en försvarsadvokat som betalas av den åtalade själv. Det var den framlidna 
justitieministern Lennart Geijers uppfattning att ingen skulle hamna i fängelse därför 
att han eller hon inte hade råd att betala för ett förstklassigt försvar. Dessutom är 
grundprincipen att advokater skall betalas i förhållande till hur mycket jobb de faktiskt 
har gjort. I praktiken följer de enskilda domarna inte alltid grundprincipen. Men en 
svensk försvarsadvokat befinner sig sällan i den situation som är vanlig i de flesta 
länder, nämligen att försvarsadvokaten får en minimal standardsumma, och att han 
därför måste välja mellan att utföra ett minimalt försvar eller utföra stora mängder 
obetalt arbete. 
 
Trots statens generositet i detta avseende finns det många advokater som inte tar vara 
på dessa möjligheter. Södertälje-fadern hade en extremt passiv och likgiltig 
försvarsadvokat. 
 
 
 
 
4. Fostermodern som minnesterapeut 
 
Det har ofta sagts, t.o.m. av experter, att endast den åtalade och det förmodade offret 
kan veta vad som verkligen hänt. Utomstående kan endast "tro" på den ena eller den 
andra parten. – Denna uppfattning är helt och hållet felaktig. Ifall vetenskapliga 
metoder tillämpas för att analysera bevisningen, kommer överraskande information 
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ofta i dagen. 
 
Förundersökningen i Södertälje-målet är gigantisk. Den innehåller 40 förhör av Elvira. 
Av dessa är 28 upptagna på video och har skrivits ut ord-för-ord av polisen. De 40 
förhör utgör ungefär hälften av all förundersökningsinformation. 
 
Det är omöjligt för människor att uppfatta och ta in så stora mängder fakta. Det ligger 
ännu längre utanför det möjligas gränser att bedöma innebörden och bevisvärdet av 
dessa fakta. I Scharnbergs bok har emellertid allt förundersökningsmaterial scannats 
in i en dator till ett enda dokument på 245 000 ord. Därmed kan samtliga versioner av 
vilken som helst utav de påstådda händelserna lätt hittas, granskas, och jämföras. 
Sängkantsövergreppet och tröstövergreppet utgör dylika händelser med åtskilliga 
motstridiga versioner. 
 
Det kan vidare påvisas vilka personer som vid ett bestämt datum kände till eller ännu 
inte kände till en bestämd händelse. Likaledes kan de återkommande påståendena om 
ögonvittnen bedömas. 
 
Analysen visade att fostermodern vet bokstavligen allt vad Elvira har upplevt, innan 
Elvira själv vet det. Åter och åter upprepas följande mönster. Mollbeck ringer till 
polisen och "återger" vad Elvira skall ha berättat för henne den föregående kvällen, 
under mycken gråt och skakande. – Men när Elvira träffar sin incestterapeut tre dagar 
senare, har hon ingen idé om att hon har varit med om en någon dylik händelse. Och 
när hon efter ytterligare några dagar förhörs av polisen, är hennes minne lika tomt. 
 
Scharnberg tar detta mönster som evidens för att Mollbeck är den person som har 
hittat på övergreppen och har indoktrinerat dem i Elvira. 
 
Såsom redan sagts är det vanligt att försök att indoktrinera falska minnen leder till 
psykisk försämring. Det är därför inte överraskande att Elviras psykiska tillstånd 
försämrades efter att hon började leva ensam med Mollbeck-familjen. (Men fem 
domstolar drog istället den slutsatsen att försämringen berodda på de påstådda 
övergreppen.) 
 
Mollbeck berättar upprepade gånger om det övergrepp där fadern hade samlag med 
Elvira, medan systern Ingrid satt på sängkanten. Men vi har redan sett att Elvira under 
det första polisförhöret 1992-04-28 sade att hon inte hade minne av något sexuellt 
övergrepp, samtidigt som hon var absolut säker på att intet övergrepp hade 
förekommit under de senaste 5½ åren. Det är polisförhörsledaren (P) som först för in 
sängkantsövergreppet i samtalet. Men Elvira (E) använder många satser till att säga att 
kanske inga övergrepp förekommit överhuvudtaget: 
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E: Jag kanske ljuger 
P: Vi får hjälpas åt att ta reda på vad det är som hänt. Det är det vi skall hjälpa till 

med att hjälpa dig att minnas. Har du nåt mera minne så här? Du berättade om 
hur du har känt snoppen i handen; att pappa har trängt in i dig med sin snopp. 

E: Men det kanske inte har hänt ens en gång. 
P: Mm, men det är det som du minns och vad minns du mera? 
E: Jag kanske inte ens minns det kanske bara är nåt som jag har hittat på. 
P: Mm, men om vi om vi bortser från det. 
E: Hm.  
P: Är det nån annan minnesbild som kommer fram? du pratade om din syster 

och att pappa och du inte hade kläder på er kommer du ihåg i vilket rum ni var 
då? 

E: kanske i vårat rum i villan och kanske i vårat rum på Almgatan  
 
Observera att Elvira uttalar ordet "kanske" 6 gånger i dessa få repliker. Hon använder 
formuleringar som att hon "ljuger", "har hittat på", "inte ens minns" och att det "inte 
har hänt". Men Elviras svaga försök att berätta en annorlunda historia än den som 
Mollbeck har fabricerat blir brutalt tillbakavisade. Uppenbarligen är förhörsledarens 
syfte inte att finna ut vad som hänt, utan att underlätta en fällande dom, oberoende av 
om fadern är skyldig eller inte. 
 
Slutresultatet av denna övertalningsmanipulering leder till att Elvira berättar 
sängkantsövergreppet. Men hon uttrycker tydligt tvivel på om det är ett minne eller en 
fantasibild. 
 
 
 
 
5. Sängkantsövergreppet 
 
Detta övergrepp ingår i de båda socialtjänstens polisanmälningar: den korta 1992-04-
08 och den mer detaljerade 1992-04-29. I båda anmälningarna anges Mollbeck men 
inte Elvira som källa. 
 
1992-04-29 förhörs Mollbeck för första gång. Det kan inte överraska att hon berättar 
sängkantsövergreppet. Hon säger också att de flesta av övergreppsberättelserna har 
Elvira lämnat under de tre senaste veckorna. – Men detta strider mot incestterapeutens 
uppgift att Elvira inte berättade någon konkret händelse förrän efter det första 
polisförhöret. Och denna uppgift kan svårligen betvivlas. 
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Det andra, tredje och fjärde förhöret ägde rum 1992-05-04, 1992-06-04 och 1992-06-
09. Vid alla tre tillfällen var det förhörsledarens som tog upp sängkantsövergreppet. 
Under det andra och tredje förhöret säger Elvira intet som vare sig bekräftar eller 
motsäger att någonting sexuellt förekom. Däremot förtjänar ett utdrag ur det fjärde 
förhöret citeras ordagrant. Jag upprepar att det ägde rum den 9:e juni. Observera också 
att när detta övergrepp skall ha skett bodde familjen fortfarande på Almgatan. Och i så 
fall kan Elvira inte ha varit mer än 10 år, medan Ingrid inte kan ha varit mer än 8. 
 
P: Jag tänker på Ingrid, den här händelsen du berättade om när Ingrid sitter på 

sängkanten. Ser du var det är nånstans?  
E: Det är på Almgatan, i mitt rum på Almgatan 
P: I Almgatan i ditt rum. Är det dag eller natt?  
E: Det är natt.  
P: Det är natt. Hur kommer det sig att Ingrid sitter på sängkanten?  
E: Av samma anledning som att jag sitter på sängkanten, att vi liksom bara är 

verktyg, vi sitter där för att han vill att vi ska sitta där.  
P: Varför vill han att ni ska sitta där?  
E: Därför att han ska kunna få utlopp för sitt hat jag vet inte varför han vill jag vet 

inte varför han gör så han bara gör så jag vet inte alls varför han gör så jag vet 
inte varför han är så jag vet inte varför han inte är som alla andra pappor men 
han bara är.  

 
Detta är Elviras mest utförliga redogörelse för sängkantsövergreppet, och det finns en 
iögonfallande brist på sexuella ingredienser. Men redogörelsen visar också en annan 
vanlig företeelse. När någon försöker indoktrinera "minnen" av händelser som ligger 
utanför mål-personens erfarenhetsvärld, så blir resultatet ofta att mål-personen får 
berättelsen om bakfoten. Och detta är just vad som händer här. 
 
Samma mönster återfinns annanstans. Mollbeck insinuerar att Elvira har hyrts ut som 
prostituerad på sexklubbar. Mollbeck insinuerar den så tidigt som 1992-04-22. Men 
det som Elvira berättar för polisen 1992-06-04 är en version som hon har fått om 
bakfoten. Hon säger att i De dövas Klubb finns inte "massor" av gubbar – "som myrar 
i en myrstack) som våldtar henne. Klokt nog låtsas förhørsledaren att hon inte har hört 
denna berättelse. 
 
De fem hovrättsdomarna tittade och lyssnade igenom samtliga video-upptagna 
polisförhör av Elvira. De har m.a.o. tagit del av just här anförde dialogfragment. 
 
Andra domare var ansvariga för den första hovrättsdomen 1992-11-05, men i denna 
står det: ”Åtminstone vid ett tillfälle har [fadern] haft samlag med henne inför ögonen 
på hennes syster Ingrid.” Det är anmärkningsvärt at domarna var beredda att fälla 
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fadern för ett dylikt övergrepp, utan att känna behov av att fråga Ingrid om hon har 
varit med om den sortens händelser, och utan att se efter vad Elvira och Ingrid faktiskt 
har sagt under polisförhören. 
 
När förhörsledaren i samma förhör frågar om Elvira har sett fadern missbruka Ingrid, 
berättar hon följande historia. Vid ett tillfälle målade Ingrid faderns analöppning med 
nagellack medan Elvira såg på. Men Elvira beskriver också ett efterföljande samtal 
som hon skall ha haft med Ingrid om just denna händelse. Där skall Ingrid ha sagt att 
Elvira minns fel. Det var tvärtom Elvira som målade analöppningen medan Ingrid var 
åskådare. Så nu – dvs. under polisförhöret – vet Elvira inte vem som har rätt. Däremot 
talar hon om att detta minne framkom kort tid efter en terapitimme hos 
incestterapeuten där hon målade Ken-dockan mellan benen med nagellack. 
 
Fortfarande i samma förhör berättar Elvira att hon hade varit olydig mot fadern. Som 
straff stoppade han fingrarna i Ingrids underliv. 
 
Här (liksom på många andra ställen) ser förhörsledaren en svårighet för att få till stånd 
en fällande dom. Hon vet att Ingrid förnekar att hon har sett eller upplevt något 
otillbörligt. Det är en närliggande hypotes att hon avsiktligt försöker stoppa Elvira 
med den motfråga som hon ställer: 
 
P: Hur vet du det?  
E: Jag vet vad då hur jag vet Ewa nu är allting så suddigt så det går liksom inte det 

är en enda massa bilder bara som går in i varandra 
 
En så svag motfråga räckte alltså till för att Elvira skulle återkalla sin beskyllning. Det 
finns många jämförbara exempel i polisförhören . Man kan undra om hon hade varit 
lika benägen att återkalla sina beskyllningar mot föräldrarna ifall hon hade mött en 
smula motstånd. 
 
 
 
 
6. Tröstövergreppet 
 
1992-05-05 återger Mollbeck tröst-övergreppet telefoniskt för polisen. Elvira skall ha 
berättat det för henne den föregående kvällen. Det skulle ha hänt ett år tidigare, och ha 
varit det sista övergreppet. Fadern var ledsen och saknade modern som var borta på en 
kurs i en annan stad. På kvällen lade fadern sig i Elviras säng bredvid henne och 
smekte henne på tillbörligt sätt. Men händelsen övergick så småningom i en brutal 
våldtäkt där han sade: "Jag behöver dig, håll dig still, det här skall jag göra. Om du rör 
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dig så gör det mera ont." Det står ordagrant i förundersökningen: "Mollbeck har inte 
tidigare sett Elvira så upprörd, tårarna flödade hakan darrade och hon gick inte på 
något sätt att lugna. Mollbeck fick uppfattningen att pappan vid detta tillfälle var mer 
hotande och skrämmande än vid tidigare tillfällen." 
 
Tre dagar senare (1992-05-08) träffar Elvira incestterapeuten och berättar en helt 
annorlunda version. Båda versionerna stämmer överens så långt som att fadern 
började med smekande, och intet sägs om att detta smekande var otillbörligt. Däremot 
säger Elvira till incestterapeuten att hon inte kommer ihåg mer av händelsen. Det 
tycks alltså inte finnas något sex i denna version. 
 
Inte förrän någon gång i maj månad började Elvira få en "bild" (inte ett minne) av att 
fadern låg på henne. Incestterapeuten fortsätter: "Hon hade frågat sig själv om det var 
möjligt att någonting dylikt hade hänt." 
 
Polisen och Mollbeck stod i ständig kontakt med varandra bakom ryggen på Elvira. 
2009-06-04 frågar förhörsledaren Elvira om tröst-övergreppet. Elviras första reaktion 
är att svara att det som hon hade berättat för Mollbeck ibland inte stämde. [Hur kunde 
Mollbeck veta vad som stämde eller inte stämde?] Elvira frågar också om polisen är 
beredd att ta emot information som inte stämmer. 
 
Efter denna prolog lämnar hon en ny version av tröst-övergreppet. Början stämmer 
överens med de tidigare versionerna: fadern var ledsen och lade sig i Elviras säng och 
började med tillbörligt smekande. Men därefter har händelsen ändrats till en sorts 
mordförsök. "Jag kan inte få bort den där bilden av flickan som ligger i sängen och 
håller på och bli strypt." 
 
Efter denne prolog leverede hun en ny version af tröstovergrebet. Begyndelse 
stemmer overens med de hidtidige versioner: faderen begyndte med anständig 
beröring. Men derefter forandrede den sig og blev til en slag mordforsög: "Jeg kan 
ikke få det der billede väk af pigen der ligger i sengen og er ved at blive kvalt."  
 
Nogle voldtägtsmänd vil halv-kväle deres offer for at göre dem föjelige. Men der er 
ingen sex i Elviras nuvärende version. Desuden siger hun selv, at hun fortäller "et 
billede" og ikke en erindring. 
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7. Ögonvittnen till de sexuella övergreppen? 
 
Antalet övergrepp tycks ligga omkring 250. Elvira har dock endast lämnat konkreta 
beskrivningar av 12. Detta hade inte varit anmärkningsvärt, om det inte hade varit 
förknippat med ett annat faktum. Bland de 12 konkreta beskrivningarna av sexuella 
övergrepp gör Elvira gällande att Ingrid var ögonvittne till samtliga utom ett. Vid 7 
övergrepp fanns det ytterligare ögonvittnen. Sålunda har moderns älskare våldtagit 
Elvira i Ingrids närvaro. Han har också våldtagit Ingrid i Elviras närvaro. 
 
Ett annat "ögonvittnesövergrepp" ägde rum på en Lucia-morgon. Båda systrarna 
väckte föräldrarna med kaffe och pepparkakor på sängen. De kom sjungande Lucia-
sången. Ingrid var Lucia med en krans av levande ljus i håret, och Elvira var hennes 
tärna. – Men i stället för att vara tacksamma grep föräldrarna tag i var sin dotter. 
Bredvid varandra i dubbelsängen hade fadern samlag med Ingrid, och modern hade 
lesbiskt samlag med Elvira. 
 
Samtliga "ögonvittnen" förnekar att de har sett eller upplevt eller utfört någon som 
helst otillbörlig handling. 
 
Men ifall Elvira bedömdes vara så trovärdig att en fängelsedom på 10 år kunde 
baseras på hennes utsagor, varför blev fadern inte åtalad för sexuellt missbruk av 
Ingrid? Och varför blev moderns älskare inte åtalad för våldtäkt av båda döttrarna? 
 
 
 
 
8. Fick fadern en rättvis rättegång? 
 
Elviras beskyllningar följer det klassiska mönstret för RMT och FMS: övergreppen 
blir undan för undan fler till antalet och mer extrema till sin art. Först skulle fadern ha 
utfört normal sex. Därnäst också orala och anala varianter. Sedan beskylldes även 
modern, först för normalt lesbiskt sex, och sedan även för oralsex. Ännu senare skulle 
först fadern och sedan båda föräldrarna har hyrt ut Elvira som prostituerad på 
sexklubbar. Och de hade gjort det samma med Ingrid. Efter ytterligare en tid hade 
föräldrarna deltagit i rituella barnamord. De hade också hållit underåriga flickor i 
burar, hade gjort dem gravida, och hade skurit ut fostren medan flickorna ännu var 
levande, varefter de hade ätit fostren. 
 
I sin dom 1994-05-03 skriver hovrätten att alla kategorierna i Elviras berättelser har 
framkommit samtidigt. Det som domarna anför som bevis är Mollbecks 
anteckningsböcker. – Men ingen opartisk domare hade tagit det för självklart att 
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Mollbecks redogörelser var sanna. Och den gradvis framkomsten av de olika 
kategorierna av Elviras berättelser kunde knappast vara tydligare. Till detta kommer 
att det står i domen att modern har bekräftat Elviras berättelser om faderns missbruk, 
vid en tidpunkt när Elvira ännu inte hade framfört några övergrepsbeskyllningar mot 
modern själv. Domarna själva har alltså medgett att det fanns en tid när Elvira hade 
framfört beskyllningar mot fadern, men ännu inte mot modern. 
 
Moderns s.k. "bekräftelse" är emellertid baserad på domarnas felaktiga minnen av inte 
mindre än tre omständigheter: (a) vad modern faktiskt sade under hovrättsförhöret 
rakt framför domarna; (b) vad modern faktiskt sade under polisförhöret 1992-05-08; 
samt (c) domarnas eget referat i domen av såväl hovrättsförhöret som polisförhöret. 
Modern sade att Elvira och fadern ibland gick in i Elviras rum. En av dem – hon vet 
inte vem – stängde dörren, men när de kom ut hade Elvira ett konstigt ansiktsuttryck 
som om fadern hade varit arg. – Och detta är vad som helt korrekt står på s. 22 i 
domen. 
 
Men när domarna på sid. 42 och 44 i den samma dom redogör för varför de har 
bedömt fadern skyldig, har de lagt till att dörren var låst och att det var fadern som 
hade stängt och låst den. Detta är kanske oviktigt. Men dessutom har de nyss citerade 
sex orden i fet stil försvunnit. Domarna refererar numera endast till Elviras "konstiga 
ansiktsuttryck". Och därav drar de först den slutsatsen att de båda hade samlag, och 
därnäst den slutsatsen att fadern inte ens försökte dölja sitt missbruk av dottern för 
modern. En tredje slutsats följer: eftersom fadern inte ens försökt dölja övergreppen 
för modern, måste det röra sig om ett stort antal övergrepp. 
 
Ingenstans har Elvira dock talat om sexuella övergrepp av fadern, på hennes eget rum 
och bakom en stängd eller låst dörr, samt på normala vakentider och medan andra 
familjemedlemmar var hemma. Men med hjälp av tre felaktiga minnen har domarna 
klarat av att fälla fadern för ett stort antal övergrepp som Elvira aldrig har beskyllt 
honom för. 
 
Domarna kan inte heller ha varit okunniga om, att berättelserna om barnamorden (i 
vilka ett hovrättsråd skulle ha deltagit) utgjorde det som förmådde Högsta Domstolen 
att bevilja resning. Inte heller kunde de ha varit okunniga om att Elvira inte hade 
berättat om barnamorden vid någon av de fyra föregående rättegångarna. Så 
småningom skall den troliga orsaken till Elviras tystlåtenhet redovisas. 
 
Två rättsfall har fått namn efter de städer där de ägde rum. Avståndet mellan 
Södertälje och Umeå motsvarar emellertid nästan halva Sverige längd. Icke desto 
mindre är de båda rättsfallen påfallande likartade, måhända därför att delvis samma 
personer var inblandade i båda. Även i Umeå hade en tonårsdotter beskyllt sin far för 
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sexuella övergrepp. Han hade likaledes ådömts 10 års fängelse, maximistraffet för 
denna art av brott. Dottern hade senare beskyllt många andra personer för sexuella och 
andra brott. Högsta Domstolen hade därför beviljat resning, och efter den nya 
rättegången hade fadern fullständigt friats. Hovrätten hade t.o.m. tvingats medge att 
det inte heller vid de tidigare rättegångarna hade funnit någon bevisning mot denna 
fader. Han dotter hade fortfarande en obruten mödomshinna vid den senare 
rättegången, men hon hade vid de båda tidigare rättegångarna vägrat en gynekologisk 
undersökning. 
 
Den friande Umeå-domen kom just innan förhandlingarna i Södertälje-målet skulle 
börja. Det är svårt att föreställa sig att hovrättsdomarna i Stockholm inte hade insett, 
att befolkningens förtroende för domstolarna skulle nå ett bottenläge, ifall man nästan 
samtidigt skulle medge att två maximalt felaktiga domar hade avkunnats, t.o.m. av två 
hovrätter i helt olika delar av landet. Den hypotesen kan övervägas att domarna hade 
beslutat att fälla Södertälje-fadern ånyo, ännu innan de hade tagit del av bevisningen. 
 
Denna hypotes vinner ytterligare stöd av andra omständigheter. Enligt två prejudikat 
av Högsta Domstolen har den åtalade rätt till en försvarsadvokat som han har 
förtroende för. Därest han fullständigt har förlorat förtroendet för sin nuvarande 
advokat, har han rätt att byta försvarare. 
 
Hovrättsdomarna vägrade Södertälje-fadern denna rätt, och de begick därmed 
lagbrott. De kan inte ha varit blinda för att den nuvarande försvarsadvokaten 
överhuvudtaget inte förde något försvar. 
 
Därutöver stoppade domstolens ordförande omsorgsfullt all bevisning som talade mot 
åtalet. 
 
Några få veckor innan rättegången 1994 började, visades flera TV program om RMT 
och FMS. De fick stor publik, och de efterföljdes av större tidningsdebatter. Det är 
uteslutet att domarna inte var förtrogna med dessa program och debatter samt deras 
teman. Det är likaledes uteslutet att domarna inte insåg att FMS allra minst var en av 
de hypoteser som måste beaktas. 
 
En och endast en av de sakkunniga bedömde att Elvira led av FMS. Men hon förbjöds 
att berätta om detta. 
 
Detta är i synnerhet anmärkningsvärt, eftersom svensk lag inte erkänner begreppet 
"otillåten bevisning" (som spelar en avgörande roll i de anglosaxiska länderna). 
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9. Sexklubbar och prostitution 
 
Elvira gör gällande att hon på sexklubbar har sett Ingrid bli våldtagen; en händelse 
som Ingrid tydligt förnekar. 
 
Elvira berättar vidare om ett tillfälle där en sexklubb i Stockholm hade stängt för 
natten. Men alla hade glömt bort de två små flickorna, som därmed var inlåsta. De 
lyckades emellertid åkalla uppmärksamheten av tillfälliga förbipasserande. Så 
småningom kom någon med en nyckel och öppnade för dem. 
 
En besynnerlig historia. Var alls ingen av föräldrarna med på sexklubbarna, när 
döttrarna hyrdes ut? Upptäckte föräldrarna inte att barnen inte var med i bilen, när de 
åkte tillbaka till Södertälje? Hur bar de förbipasserande sig åt för att finna någon som 
hade en nyckel? Varför gjorde de förbipasserande ingen anmälan till polisen, när de 
på en sexklubb såg två flickor som ännu inte var 10 år? 
 
Elvira säger att efter denna händelse blev denna sexklubb stängd. Och Elvira fick i 
fortsättningen åka hem till kunderna. 
 
Dock har Elvira berättat att hon hyrts ut på ett halvt dussin olika sexklubbar. Varför 
skulle hon då behöva åka hem till kunderna, bara därför att en enda sexklubb 
stängdes? 
 
En annan fråga: Fick Ingrid också åka hem till kunderna? 
 
Senare åkte polisen omkring med Elvira i hopp om att finna några av mordplatserna, 
sexklubbarna, samt kundernas lägenheter. Det enda resultatet blev att Elvira hittade 
ingången till en sexklubb. Tyvärr fanns det bakom ingången ingenting annat än en 
cykelkällare.  
 
Det hade varit ett problem att hon inte kunde finna minsta spår av gärningsplatserna. 
Men så småningom ändrade hon sin historia: hon kunde mycket väl hitta dem, men 
hon ville inte. Och varför inte? Därför att ifall hon såg dessa lokaler igen, så skulle 
hon få säkerhet för att hon verkligen hade missbrukats, och denna säkerhet skulle vara 
outhärdlig. 
 
Flera aspekter är relevanta här. På många ställen har Elvira talat om hur djupt sårad 
hon känner sig, när människor inte tror på hennes berättelser. Här säger hon tvärtom 
att hon inte är säker på att hon har utsatts för sexuella övergrepp. 
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Vidare: ifall hundratals sexuella övergrepp under en 10-år-period inte kunnat övertyga 
Elvira om att hon missbrukats, så är det gåtfullt hur en enda blick in i en speciell 
lägenhet skulle övertyga henne. 
 
Scharnberg (1996, vol. I, §253) fann det samma mönster i ett annat mål. Ingalisa var 
16 år när hon intervjuades av en psykolog. Ett utdrag ur hans text skall citeras: 
 

"Ingalisa har ibland trott att hon drömt att hon utsatts för närmanden av Sven 
Någonsson. Det som gjorde henne helt övertygad om att hon inte drömt var dock 
en händelse under våren. Hon befann sig då i sitt rum och läste en bok som hon 
kommer ihåg titeln på ("Torsdagsbarn, del 1"). Sven Någonsson sade då till 
henne att han ville se henne naken. Just då kom en kamrat och ringde på dörren." 

 
Ifall 8½ år av kontinuerligt missbruk inte kunnat övertyga Ingalisa om att hon inte 
hade drömt övergreppen, så är det gåtfullt hur en ringning på dörren kunde ge henne 
denna visshet. 
 
Åter till Södertälje-målet. Vad ansåg domarna om Elviras utsaga att hon mycket väl 
kunde finna sexklubbarna men inte ville p.g.a. nyss nämnda motiv. Domarna skrev att 
detta var helt rimligt. 
 
Och trots att Elvira slutade med att säga att hon alls icke visste huruvida hon hade 
missbrukats sexuellt, så fälldes fadern enhälligt. 
 
 
 
 
10. Rituella barnamord 
 
Förutom att berätta om underåriga flickor i burar som den påstådda mördarsekten 
gjorde gravida, berättade Elvira att hon hade följt sin far till barnhem i Polen, där han 
köpt barn som skulle mördas i Stockholm. 
 
Elvira och Ingrid skall i stort sett ha deltagit i de samma sexuella övergreppen, samt 
ha varit offer för den samma hallick-verksamhet. Av okänd anledning har Ingrid 
emellertid fullkomligt fallit bort ur mordberättelserna. I stället har det här tillkommit 
en domare vid hovrätten i Stockholm samt hans dotter, som här skall kallas "Annette". 
Hovrättsdomaren var granne med Oswald-familjen, och Annette var Elviras närmaste 
vän sedan den tid när båda gick på dagis. Annette säger i ett polisförhör att 
tillsammans med Ingrid var de "de tre musketörerna". – Vänskapen tog emellertid slut 
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när Elvira beskyllde Annette för barnamord. 
 
Mollbeck berättade för polisen att Elvira sedan 10-årsåldern hade skaffat småpojkar 
för faderns [påstådda] homosexuella pedofili. Fadern skulle också ha sagt att Elvira 
skulle använda sexiga kläder för att underlätta hallick-verksamhet. 
 
Elvira bekräftar aldrig detta. När förhörsledaren frågar första gång, blir Elvira 
påtagligt desorienterad och har svårt att förstå vad polisen talar om. Den enda sak som 
hon vet om faderns homosexuella partners är att en medelålders man vid ett enda 
tillfälle drack kaffe med familjen. 
 
En parallell historia är att Elvira lurade unga pojkar att följa med till gärningsplatsen, 
där de blev mördade. (Om detta vore sant, så blir det ännu mer obegripligt att Elvira 
inte kunde finna någon av mordplatserna, när polisen körde omkring med henne i 
Stockholm.) 
 
I vilket fall som helst finns det en och endast en person i hennes berättelser som är 
fiktiv och som hon kallar "Mats". Mats vet vilka flyktingbarn som inte har någon 
familj, och som ingen därför kommer att sakna. 
 
Nu kunde man tycka att om Mats vet detta, så vore det mest rationellt att husera kring 
flyktingförläggningarna och lura eller tvinga barn med sig. Men det som han i stället 
gör, enligt Elvira, är att peka ut dessa barn för Elvira på Hantverkargatan (inte ett 
pseudonym), varefter hon går till dem och lurar dem med sig. 
 
Man kan undra hur många flyktingbarn utan familj som någonsin har varit på 
Hantverkargatan. Denna gata är central i den betydelsen att den börjar vid den centrala 
järnvägsstationen. Men därifrån fortsätter den i den minst sannolika riktningen, och 
ingår inte i nätverket av de övriga centrala gatorna. – Det hade också varit intressant 
att be Elvira berätta hur hon bar sig åt med lurandet, och på vilka tider av dagen hon 
höll på med det. Hon gick ju faktiskt i skolan i Södertälje tills hon skildes från sin 
biologiska familj. 
 
Därutöver utpekade Elvira de platser i skogen där mördarsekten hade grävt ned 
skelettdelarna av de mördade och uppätna barnen. – Det är en viss överraskning att 
nedgrävningen skedde nära Mollbecks bostad, men inte alls nära den bostad där Elvira 
bodde med sina biologiska föräldrar under den långa perioden när morden skall ha 
pågått. 
 
Skogen blev grävt igenom av 70 polismän under ledning av fyra polishelikopters. 
Polisen anlitade också högt kompetenta experter från Kungliga Tekniska Högskolan. 
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Dessa kunde bevisa att ingen hade grävt på dessa ställen sedan istiden. 
 
 
 
 
11. Ritualmordsterapeuten 
 
Steve Harvey (ej pseudonym) är en amerikansk psykoterapeut som hävdar att rituella 
barnamord förekommer mycket ofta i USA. Han har inte tagit intryck av att FBI inte 
har funnit ett enda dylikt brott. Han var i Sverige vid den relevanta tiden. Elviras 
incestterapeut arrangerade att Harvey hade fem konsultationer med henne. Den första 
ägde rum 1992-09-23. Både Harvey, incestterapeuten, och Elvira själv, var eniga om 
den påfallande likheten mellan Elviras berättelser och Harveys uppfattning. 
 
Men dessa terapeutiska sessioner visar att Elvira måste ha berättat om de rituella 
morden för incestterapeuten i rimligt god tid före den 23:e september. 
Incestterapeuten måste också ha haft ett visst mått av tilltro till berättelserna. 
 
Icke dess mindre sade Elvira inte ett ord om ritualmorden under någon av de fyra 
första rättegångarna. Den sista av dessa ägde rum så sent som 7 månader efter hennes 
sessioner med Harvey. 
 
Elvira var lika tystlåten om morden under polisförhören – ändå tills hennes far hade 
fällts av både tingsrätten och hovrätten. 
 
En rimlig förklaring är att Mollbeck och incestterapeuten påverkade henne att hålla 
tyst om detta. Och deras motiv kan verka vara att undvika att fadern friades av 
hovrätten, vilket kunde bli resultatet om Elviras beskyllningar var för fantasifulla. 
 
Efter att ha använt 5½ månader till att finna något tecken på barnamorden gjorde 
polisen en sammanfattning 1993-05-03, ur vilken följande har hämtats: 
 

"Under de förhör som hållits med Elvira tycks hon ha ett aldrig sinande förråd av 
hemska händelser att ösa ur. Sådana uppgifter som går att kontrollera har 
hon slutat lämna sen det visat sig att vi kontrollerat sådana.[…] 
Hon har en undanglidande attityd under förhören då hon känner sig 
pressad och säger sig inte minnas just då men “det kommer senare. Hon vill 
ofta ta paus då det blir besvärligt och då fostermodern Birgitta [Mollbeck] är 
med vill hon gå till henne för att få en kram." [fet och kursiv stil tillfogad] 
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12. Skador på könsorganet? 
 
1994 gör hovrättsdomarna gällande att två omständigheter främst ledde till den 
fällande domen. Dels gynekologen K.O.:s vittnesmål om skador på könsorganet, vilka 
inte kunde ha uppkommit på annat sätt än genom sexuella övergrepp. Och dels 
psykiatrikern H.K.:s vittnesmål att Elvira led av post-traumatiskt stress-syndrom 
(PTSD), samt att detta syndrom är en vanlig följd av sexuella övergrepp. 
 
K.O. är väl bekant för hovrätten i Stockholm. Många av hennes fall har undersökts av 
ett sakkunnig-team, och hon verkar alltid finna den sortens bevisning som åklagaren 
behöver. I ett annat rättsfall visade fotot av ett litet barns könsorgan en vit fläck. 
Enligt K.O. avslöjade denna fläck att flickan hade missbrukats. Men 
försvarsadvokaten skickade fotot till en annan läkare, som råkade få det just som han 
deltog i en läkarkongress. Därför kunde många läkare ge sina synpunkter. Alla var 
överens om att den vita fläcken var fotoblixten. (Scharnberg, 1996, har dokumenterat 
ett flertal likartade fel som gjorts av K.O.) 
 
K.O. vittnade också i Södertälje-målet att flickor aldrig onanerar så att det uppstår 
skador. – Men detta stämmer inte med den medicinska litteraturen. T.ex. berättar 
Wilhelm Reich (1942:49) om en kvinna som onanerade med ett knivskaft. Ibland kom 
skaftet för långt in, så att hon blev blodig vid ingången. – Det är dessutom allmänt 
bekant lekmannakunskap att smärtkänslan är nedsatt under den sexuella extasen. 
 
Några år efter att Oswald hade blivit frigiven anlitade han en annan försvarsadvokat, 
Peter Haglund, för att utarbeta en resningsansökan. Haglund samlade det största 
försvarsteam som vi har sett i den sortens fall. Två gynekologer ingick i teamet. De 
var överens om att det inte fanns några skador på Elviras könsorgan Men de var också 
överens om att skador alls icke kan påvisas med de metoder som K.O. hade tillämpat. 
 
 
 
 
13. Post-traumatiskt stress-syndrom (PTSD)? 
 
När Södertälje-målet behandlades av hovrätten år 1994 efter att resning hade beviljats, 
var det en förvånansvärt ny uppfattning att PTSD skulle vara en vanlig effekt av 
sexuella övergrepp. Under åren 1990-1993 publicerade polisen, Socialstyrelsen, och 
Rädda Barnen fyra böcker – däribland Monica Dahlström-Lannes (1990) och Kaisu 
Akselsdotter (1993) – som helt eller delvis presenterade listor över (föregivna) skador 
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av övergrepp. Ingen av dessa fyra böcker nämnde PTSD. 
 
På 1980-talet var Mrazek & Mrazek (1981) synnerligen uppskattad. Dessa författare 
hade sammanställt 54 skador av sexuellt missbruk som hade observerats i 42 skrifter, 
vilka hade publicerats over en period av 49 år (1932-1981). Inte heller någon av dessa 
54 skrifter nämner PTSD. 
 
Nu kunde man invända att PTSD inte ingick i den mest använda diagnostiska 
manualen DSM förrän 1980. Följaktligen kunde en psykiatriker inte tillskriva PTSD åt 
något övergreppsoffer förrän 1980. – Men den invändningen är grundlös, därför att 
frågan inte gäller terminologi utan fakta. Åtminstone inte senare än april 1944 
förekommer uttrycket "posttraumatisk personlighetsförändring” i ett läkarintyg 
(Longerich, 2008:290f.). 
 
Så långt tillbaka som 1982 förekommer ett fåtal exempel på, att PTSD har angivits 
som en vanlig effekt av sexuella övergrepp. Men som en utbredd teori är 
uppfattningen mycket nyare. Rättegången kring McMartin-förskolan in San Francisco 
började år 1983 och avslutades år 1990. Intet barn anklagade någon som helst, förrän 
barnet hade utsatts för indoktrinering av psykologer och pseudo-psykologer. Inte 
heller uppvisade något barn några skador förrän barnen hade varit i terapi. 
 
Indoktrineringen är väl dokumenterad på ljudband. Efter indoktrineringen fick barnen 
svåra mardrömmer, och de beskyllde 358 personer för talrika surrealistiska övergrepp. 
Bl.a. skulle en lärare ha tagit ett lejon med till förskolan, och lejonet skulle haft 
analsex med en av dagispojkarna. 
 
De två bästa skrifter om McMartin-fallet är Eberle & Eberle (1993) och Earl (1995). 
 
Åklagarna insåg att en rättegång med 358 åtalade endast kunde sluta med 358 
frianden. Därför åtalade de endast två personer, och lät 356 försvinna i tysthet. 
 
Men när dessa två friades, ökade upprördheten över hela USA till en helt ny styrka. 
Av dessa skäl, och inte p.g.a. några juridiska överväganden, åtalades de samma två 
personer ännu en gång för de få åtalspunkter där de hade friats med mindre än 100 % 
av juryn. 
 
År 1990 friades de för andra gången. Återigen ökade upprördheten till en helt ny nivå. 
Somliga psykiatriker och psykologer insåg behovet av nya vapen. Det blev Jill 
Waterman och hennes medarbetare (1993) som konstruerade dessa. De hävdade att 
McMartin-barnen verkligen hade utsatts för både sexuella och rituella övergrepp. 
Waterman-teamet implicerade att förskolebarnen hade druckit blod ur huvudskallarna 
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av babyer som hade slaktats. Och de psykiska skador som i verkligheten hade 
åstadkommits av de indoktrinerande terapeuterna, kallades “post-traumatic stress-
syndrom”. Med hjälp av detta handgrepp konstruerade Waterman-teamet skenbevis 
för pseudo-teorin om det nära orsakssambandet mellan sexuella övergrepp och PTSD. 
 
Denna nya teori nådde Sverige år 1994. Vi har inte lyckats finna något svenskt 
rättsfall före 1994, där PTSD tillskrevs det förmodade övergreppsoffret. Men plötsligt 
blev denna diagnos vanlig. 
 
Under de första fyra rättegångarna mot Elviras föräldrar år 1992 och 1993 kom ingen 
av de många inblandade psykologer och psykiatriker på den idén att Elvira led av 
PTSD. Men psykiatrikern H. K. ändrade sig just 1994 (fastän han hade behandlat 
Elvira sedan maj 1992). Och incestterapeuten (som hade behandlat henne sedan mars 
1992) anslöt sig därefter till hans uppfattning. 
 
Tre psykologer eller psykiatriker är välkända för att alltid ansluta sig till åklagarens 
uppfattning. Här vittnade de att Elviras sexuella beskyllningar mycket väl kunde vara 
sanna, även om hennes mordbeskyllningar var falska. 
 
En av dessa tre psykologer var huvudexpert i Umeå-målet, som nämndes ovan. Där 
vittnade han att Umeå-dottern inte hade blivit föremål för någon påverkan, utan att 
hennes berättelser var självupplevda. Detta är speciellt anmärkningsvärt, eftersom 
Umeå-dottern inte tillät en gynekologisk undersökning inför de första rättegångarna – 
men ännu när den senaste rättegången pågick efter att Högsta Domstolen hade beviljat 
resning, var hennes mödomshinna obruten. 
 
Men ett av de mest framträdande särdragen hos människor som verkligen lider av 
PTSD, är en mycket stark strävan att undvika tankar på de upplevda trauman, samt en 
lika stark strävan att undvika de platser där dessa trauman ägt rum. – Men få särdrag 
är mera iögonfallande på video-upptagningarna, än Elviras nöje att berätta om alla 
hemskheterna, samt hennes nöje att tillsammans med polisen leta efter 
gärningsplatserna för de rituella morden, nedgrävningsplatsarna, sexklubbarna, samt 
de lägenheter som Elvira skall ha besökt för prostitution. 
 
 
 
 
14. Böcker om Södertälje-fallet 
 
Fem böcker och en pretentiös artikel har publicerats om detta rättsfall. Tre av dessa 
skrifter kommer endast att kommenteras i en fotnot.i 
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Den första bok som skall behandlas här är La de små barn komme till meg som Eva 
Lundgren publicerade i Norge år 1994. Både boken och författaren är 
anmärkningsvärda. Lundgren har erhållit det mesta av sin utbildning i teologi. Icke 
desto mindre blev hon professor i sociologi och dessutom ledare av en institution för 
sociologi vid Uppsala Universitet. Kvinnorörelsen i Sverige betecknar henne ofta som 
sin chefsideolog. Hon gör gällande att rituella barnamord är vanliga i Sverige. En av 
hennes huvudkällor är Elvira samt det som hon har berättat i intervjuer med Lundgren. 
Men denna sociologiprofessor har intet gjort för att undersöka om berättelserna är 
sanna. Hon har inte ens undersökt om Elvira har berättat det samma för professorn 
och för polisen. 
 
År 2005 blev både Lundgren och Uppsala Universitet föremål för ett hårt angrepp av 
en serie högt kompetenta akademiker, däribland universitetets f.d. rektor Stig 
Strömholm. De gjorde gällande att Lundgrens forskning alls icke var vetenskaplig. 
Universitetet tvingades utnämna två professorer (Margareta Hallberg & Jörgen 
Hermansson, 2005) för att granska hennes publicerade forskning. Deras rapport är 
tillgänglig på Internet (se referenslistan). Resultatet av undersökningen blev, att 
eftersom Lundgren inte hade utlämnat alla rådata, kunde de inte säga med säkerhet att 
hon hade fabricerat eller förvrängt somliga av sina fakta. 
 
Efter granskningen krävde Lundgren skadestånd för att hon överhuvudtaget hade 
blivit föremål för granskning. Hon lyckades erhålla ett skadestånd som överstiger 
300 000 kr. 
 
År 2008 publicerade Birgitta Allmo en bok på 455 sidor, Vem vågar tro på ett barn? 
Södertäljeflickan och verkligheten. Liksom Lundgren tar hon för givet att Elviras 
berättelser om ritualmorden är sanna. Hon skriver också att Elvira ännu idag riskerar 
att bli "filed away" av mördarsekten, därför att hon är ett ögonvittne till talrika 
barnamord. 
 
Allmo var Elviras fostermoder. Hon är m.a.o. identisk med Mollbeck som, enligt 
Scharnberg, har fabricerat och indoktrinerat alla Elviras berättelser. Det är naturligt att 
nämna Allmos lekmannabok i direkt anknytning till Lundgren. 
 
Den enda boken på engelska är Textual Analysis of a Recovered Memory Trial 
Assisted by Computer Search for Keywords av Max Scharnberg (2009). På somliga 
bibliotek i olika länder är den klassificerad som nr. 121 i Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala Studies in Education. Men den kan inte köpas från detta 
universitet. Den är däremot tillgänglig på internet på följande adresser:  
http://www.yakida.se/max/start.html  och  http://www.yakida.se/max/maxbok.pdf , 

http://www.yakida.se/max/start.html
http://www.yakida.se/max/maxbok.pdf
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med gratis nedladdning i pdf-formatet. 
 
I motsats till alla andra böcker om detta mål är Scharnbergs bok baserad på den totala 
uppsättningen av dokument i målet, och vetenskapliga metoder har tillämpats för 
granskning av bevisningen. Datortekniker (låt vara primitiva dylika) har använts för 
att bemästra den enorma mängden av information. – Det viktigaste resultat är att 
Mollbeck visste allt vad Elvira hade upplevt, innan Elvira själv visste det. Detta 
mönster tolkar Scharnberg som evidens för att Mollbeck har fabricerat och 
indoktrinerat övergreppsberättelserna. 
 
Vidare har Elvira påstått att Ingrid var ögonvittne till 11 övergrepp, samt att det fanns 
ytterligare ögonvittnen till 7 av dessa. Men alla "ögonvittnen" förnekar att de har sett 
några sexuella övergrepp. 
 
Under de tre månader som föregick polisanmälan tog olika personer initiativ till fyra 
gruppmöten (där fadern aldrig var inbjuden). Vid samtliga möten sade Elvira att hon 
inte hade några minnen av sexuella övergrepp. 
 
Till detta kommer följande. Efter rättegången 1994 redogjorde de fem 
hovrättsdomarna för sina skäl att fälla fadern. De relevanta domskälen finns på sid. 42 
och 44 i domen. Men när domarna skriver dessa sidor har de grovt felaktiga minnen 
av 
(a) moderns vittnesmål i hovrätten rakt framför dem själva, 
(b) polisförhöret av modern 1992-05-08, som de explicit åberopar, samt 
(c) deras eget referat av hovrättsförhöret, såsom detta står på s. 22 i precis den 

samma domen. 
Därigenom lyckas de fälla fadern för ett stort antal övergrepp som Elvira aldrig har 
beskyllt honom för. 
 
Scharnberg har sålunda underminerat somliga av professor Lundgren's bästa bevis för 
att rituella barnamord förekommer i Sverige. 
 
Boken publicerades fyra år efter att Uppsala Universitet hade betalat ovan angivna 
skadestånd till Eva Lundgren. Universitetet beslöt att makulera hela upplagan av 
Scharnbergs bok. Men p.g.a. tillfälligheter räddades 40 %. 
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15. Utblick 
 
Mycket få svenska rättsfall har analyserats så grundligt som Södertälje-målet. Denna 
analys kan därför bilda en fast grundval för ett stort antal fundamentala frågor, 
däribland de följande. Hur väl kommer domare ihåg den bevisning som framlagts 
under rättegången? Vilka slutledningsprocedurer tillämpar de de facto? Uppenbarligen 
har de varken tillämpat "temametoden" eller "värdemetoden", såsom dessa har 
beskrivits av Sören Halldén, Anders Stening, Per Olof Ekelöf, Robert Goldsmith etc. 
(se referenslistan). Det är överhuvudtaget svårt att se att dessa metoder ger någon 
vägledning i konkreta fall. 
 
En av de 5 hovrättsdomarna 1994 skrev i ett tillägg till domen beträffande den enda 
psykolog som ansåg (men förbjöds berätta det i domstolen) att Elvira led av FMS, att 
enbart det faktum att hon ansåg sexberättelserna vara lika felaktiga som 
mordberättelserna, innebär att hennes bedömning diskvalificerar sig själv. – Det kan 
ifrågasättas om domare med den sortens inställning bör tillåtas medverka i rättsfall. 
Ifrågasättandet blir så mycket större, eftersom alla 5 domare just år 1994 var mer än 
vanligt förtrogna med frekvensen och egenarten av RMT och FMS. 
 
Avslutningsvis skall ett annat viktigt problem redovisas, utan någon diskussion eller 
något svar. Vilka fel bland dem som domare kan begå, är ursäktliga därför att 
domarna saknar förutsättningar för att undvika dem? Vilka fel är oursäktliga därför att 
det inte är särskilt svårt att undvika dem? 
 
Och finns det andra vägar att förhindra eller rätta till de förra felen, än att låta domare 
(som just saknar den behövliga kunskapen) göra en förnyad bedömning? 
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i År 2002 publicerade Jan Guillou Häxornas försvarare, en bok om häxförföljandets historia i 
Sverige. Författaren har grävt fram många fakta som är obekanta även för en del idéhistoriska 
akademiker. I ett sista kapitel nämner han i korthet några nutida häxprocesser, däribland 
Södertälje-fallet. 
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 År 2003 publicerade Nuri Kino en artikel om Södertälje-målet i Dagens Nyheter med 
rubriken "I vuxnas grepp". Denna dagstidning har skrutit med den stora research som gick förut 
för denna artikel. – Men i den s.k. omfattande researchen (liksom i Eva Lundgrens intervjuer) 
ingår uppenbarligen ingen kontroll av huruvida Elvira har sagt det samma till Kino, som hon har 
sagt till polisen. 
 År 2005 publicerades Kristina Hjertén von Gedda en bok med titeln Bortom rimligt tvivel. 
Den bestod av intervjuer med de fällda i ett antal rättsfall. Syftet var inte att belysa skuldfrågan 
utan den subjektiva upplevelsen. Sålunda berättar Södertälje-fadern, att han tror att Elvira inte 
kan vara hans biologiska dotter, eftersom han inte kan föreställa sig att en biologisk dotter kunde 
göra sin far så mycket ont. 


