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Den overordentligt omfattande bevisförelse i den erindringsterapeutiske Södertälje-
sag er blevet genstand for tekstanalyse assisteret af datorteknik. Denne approach 
kunne klargöra, at overgrebsfortällingerne savnede grund i virkeligheden. Den kunne 
også identificere den person, som hade fabrikeret og indoktrineret dem (det var ingen 
af de mere plausible mistänkte). Den tiltalte fadern kendtes enstemmigt skyldig ved 
alle domstole, og de 27 indblandede dommere indså ikke, hvilke dele af beviserne, der 
havde tydlige implikationer for skyldsspörgsmålet. 
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1. Det svenske retssystems betydning for international 
videnskab 
 
Det svenske retssystem er af stor betydning for international jura og retspsykologi på 
grund af dets specielle karakter. For det förste er yderst få dokumenter hemmelige, 
och tilmed udleveres disse nästen altid til forskere. For det andet er dommerne 
forpligtede til at skrive en redogörelse (dommen) for grundene til kendelsen og 
straffen. Der er ingen jury, og en dom bliver aldrig afsagt af en eneste dommer. – Det 
er närmest selvfölgeligt, at megen forskning med tilknytning til retslige forhold ville 
väre umulige uden denne åbenhed og flere andre forhold. 
 
Systemet anerkender ikke begrebet "otilladte beviser" (“impermissible evidence”), 
skönt det må indrömmes, at begrebet siden 1993 forsöger at krybe ind gennem 
bagdören. I overensstemmelse med hovedprincippet har ekspertvidner sin frihed til at 
uttale sig om, hvad de betragter som relevant, inklusive deres opfattelse af, hvorvidt 
tiltalte er skyldig.    
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I de fleste lande ser man det ikke som en fare for retssikkerheden, at en 
forsvarsadvokat, der bliver betalt af staten, fordi tiltalte ikke har råd, får et minimalt 
standardhonorar. I sådanne lande står forsvarsadvokaten overfor valget mellem at 
prestere et helt utilsträkkeligt forsvar, eller at udföre omfattende gratisarbejde. 
Grundprincippet i Sverige er derimod, at advokaten skal have betaling svarende til 
den mängde arbejde, som han har gjort, hvadenten han bliver betalt af tiltalte eller 
med skattemidler. Det var den afdöde justitsminister Lennart Geijers bestemte 
opfattelse, at ingen skulle i fängsel, kun fordi han ikke kunne betale for et förste-
klasses forsvar. – Det må dog indrömmes, at den individuelle dommer ikke altid 
fölger loven. 
 
Men på trods af statens genrösitet er der en del advokater, der ikke udnytter disse 
muligheder. Södertälje-faderen havde en ekstremt passiv og uengageret advokat. 
 
Södertälje-sagen er også meget vigtig af andre grunde, ikke mindst på grund af den 
enorme politiundersögelse. Der er 40 förhör af forurettede, og 28 af dem er optaget på 
video og udskrevet ord for ord af politiet. Disse forhör udgör cirka halvdelen af 
politiundersögelsen. En anden grund er, at meget få sager er blevet analyseret lige så 
udförligt. Denne analyse og dens resultater findes i en bog af Max Scharnberg (2009) 
med titlen Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by Computer 
Search for Keywords. Ifölge forfatteren er bogen baseret på den samlede mängde af 
alle retslige dokumenter, videoer og lydbånd. 
 
I denne bog er den tekstanalytiske metode kombineret med computer-tekniker. Skönt 
der er tale om en temmelig elementär brug af computeren, ville det näppe väre muligt 
at komme frem til resultaterne uden dette hjälpemiddel. Man kan derfor sige, at bogen 
indeholder betydningsfulde metodologiske fornyelser. 
 
De biblioteker, der har bogen, klassificerer den som nr. 121 i serien "Acta 
Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education". Men bogen kan ikke längere 
köbes fra dette universitet. Af grunde, som skal anföres senere, bestemte universitetet 
sig for at makulere hele udgaven. På grund af rene tilfäldigheder kunne 40 % af 
udgaven dog räddes. For närvärende er bogen tilgängelig på internet på de fölgende 
adresser  http://www.yakida.se/max/start.html  og  
http://www.yakida.se/max/maxbok.pdf , og for fri downloading i pdf-formatet. 
 
 
 
 
 
 

http://www.yakida.se/max/start.html
http://www.yakida.se/max/maxbok.pdf
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2. Den pludselige opkomst af RMT/FMS-sager 
 
Retssager, der indefattar erindringsterapi (RMT og falsk-erindrings-syndromet (FMS) 
var helt ukendt för 1960. Det er ikke let at angive nöjagtig, da de begyndte og heller 
ikke, da de blev hyppige. Men siden midten af 1980-erne er deres forekomst blevet 
betydelig i mange lande. Og siden de tidlige 1990-ere er tilmed talrige lägmänd klar 
over, at mange psykoterapeuter anser, at talrige symptomer er forårsaget af sexuelle 
overgreber. Erindringsterapeuterne fortäller patienten, hvad denne skal have oplevet, 
og påvirker ham eller hende til at tro på disse forklaringer. 
 
Inden 1960 krävede de fleste psykoterapeuter, at patienten skulle tro på deres arbiträre 
tydninger. Det, som er nyt, er RMT-terapeuternes krav på, at patienterne skal huske de 
overgreber, der aldrig er sket. Indplantering af falske erindringer er ofte succesfuld. 
Men man kender til flere tusender af sager, hvor resultatet er blevet, at patienten har 
fått en alvorlig neurose. 
 
RMT-sager bliver undertiden fört videre til retssystemet, hvor de kan ende med lange 
fängelsedomme for den formodede gerningsmand. Ej själdent består den eneste 
bevisning af de historier, som terapeuten har indoktrineret. Men dommerne vil ofte 
tillägge "det selvoplevedes präg" til disse historier. 
 
RMT/FMS-sager kan også gälde andre slags forbrydelser. Men skin-erindringer af 
sexuelle overgreber er den hyppigste kategori. Og bland disse er Södertälje-sagen den 
störste, som en svensk domstol har behandlet. Derfor er det vigtigt, at den er blevet 
omsorgsfuldt analyseret. 
 
 
 
 
3. En oversigt over sagen 
 
I 1992 beskyldte en 15-årig pige sine foräldre for sexuelle overgreber, der var begyndt 
allerede i forskolealderen. De skulle også have lejet hende ud som prostitueret på 
sexklubber, inden hun var 10 år gammel. Et halvt år senere beskyldte hon dem 
desuden for at have udfört rituelle barnemord, som inbefattede kannibalisme. 
 
I overensstemmelse med den almindelige svenske diskretion vil pseudonymer blive 
brugt for alle inblandede personer, der ikke har en professional forbindelse med sagen. 
Foräldrene vil blive kaldt Oswald og Helena. Oswald (der döde i 2004) var en 
bisexuel invandrer fra Tyrkiet, og Helena er döv. Elvira er forurettede, og Ingrid er 
hendes to år yngre söster. Der er ikke flere börn i familien. Annette er datter til den 
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landsretsdommer, som i fem år var familiens nabo. Mollbeck blev efterhånden Elviras 
plejemor.  
 
Det var ikke en harmonisk familie, og en söndag i September 1991, da stemningen var 
särlig turbulent, flyttede moderen og dötrene til Mollbeck-familien. Efter flere 
omflytninger under de näste måneder, var et nyt mönster opstået i januar 1992. 
Faderen levede alene i villaen, moderen havde skaffet en lejlighed for sig selv, Elvira 
levede hos Mollbeck-familien og Ingrid hos en anden plejefamilie. Elviras psykiske 
helbred begynder at forringes netop, da hun begynder at leve alene med plejefamilien. 
 
Politianmeldelse sker den 28. april 1992. Samme dag bliver Elvira forhört af politiet. 
Under de tre månader, der foregik anmeldelsen har forskellige personer arrangeret fire 
gruppemöder, hvortil faderen dog aldrig blev indbudt. Ved alle fire möder sagde 
Elvira helt klart, at hun ikke havde nogen erindringer af sexuelle overgreber. 
 
Trods den fuldständige mangel på sådanne eindringer, fandt Mollbeck en 
incestterapeut til hende. Og på trods af Helenas vanskelige ökonomiske situation blev 
hun overtalt til at betale for behandlingen. 
 
Helena kan ikke have fået sandfärdig information om, hvilken slags terapi der var tale 
om. Men hvis hun ikke var svagbegavet, og hvis hun virkelig havde misbrugt Elvira, 
så kunne hun ikke have overset risikoen for, at Elvira ville röbe misbruget for 
terapeuten. Hendes villighed til at betale bör derfor udgöre et vist bevis for, at 
datterens sexuelle beskyldninger mod hende ikke var sande. 
 
Under det förste politiforhör (1992-04-28) siger Elvira endnu en gang, at hun ikke har 
nogle erindringer af sexuelt misbrug. Derimod er hun absolut sikker på, at intet 
misbrug hade forekommet under de sidste 5½ år (nemlig efter at familien var flyttet til 
villaen). I virkeligheden findes der i de fire förste politiforhör ikke det mindste spor af 
de forbrydelser, som faderen blev dömt for nogle få uger senere. 
 
Incestterapeuten, som mödte Elvira for förste gang 1992-03-07, vidnede også, at 
Elvira ikke fortalte nogle konkrete begivenheder (hvadenten "billeder" eller 
erindringer) förend efter det förste politiforhör. 
 
Ingen af föräldrene blev tiltalt for barnemordene. Men begge blev dömt for sexuelt 
misbrug og alfonseri. Den straf, som landsretten bestemte, var 10 år for faderen og 5 
år for moderen. 
 
På grund af de senare beskyldninger for ritualmord, i hvilke en landsretsdommer og 
hans tonårsdatter skulle have deltaget, bestemte Höjesteret, at sagen skulle 
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genoptages. I 1994 blev Oswald og Helena for förste gang tiltalt ved samme 
rettergang, og det skete ved landsretten i Stockholm. Mere vil blive sagt om denne 
rettergang på det relevante sted. Her skal det kun siges, at de fem dommere skrev i 
dommen, at begge foräldrene sandsynligvis var skyldige til alt det, som de var blevet 
dömt for, inden sageerne blev genoptaget . Men på grund af vissa juridiske 
resonnementer blev faderens straf mindsket til fem år, medens moderen blev frikendt.  
 
 
 
 
4. Plejemor som generindringsterapeut 
 
Det er ofte blevet sagt, tilmed af eksperter, at kun tiltalte og forurettede ved, hvad der 
virkelig er sket. Udenforstående personer kan ikke göre andet end at tro på den ene 
eller den anden parten. – Denne opfattelse er forkert. Hvis videnskabelige metoder 
anvendes for at analysere beviserne, vil forbavsende information ofte fremkomme. 
 
Som det blev sagt tidligere, er politiundersögelsen gigantisk. Det er umuligt for 
mennesker at tage imod en sådan mängde af fakta. Det er endnu mere umuligt at 
bedömme dens betydning og beviskraft. Men i Scharnbergs bog er hele 
politiundersögelsen skannet ind i et enormt dokument på 245'000 ord. Derved kan 
samtlige versioner af en begivenhed hurtigt blive fundet, gransket og sammenlignet. 
Det vil da blandt andet vise sig, at sengekantsovergrebet og trösteovergrebet 
indeholder flere versioner, der modsiger hinanden. 
 
Envidere kan det påvises, hvilke personer som kendte til en vis begivenhed et bestemt 
dato, og hvilke som endnu ikke kendte til begivenheden ved det samme eller et andet 
dato. 
 
Det viste sig da, at plejemor Mollbeck vidste bogstaveligt talt alt, hvad Elvira havde 
oplevet, inden Elvira selv vidste det. Stadig gentages det fölgende mönster. Mollbeck 
ringer til politiet og "gengiver", hvad Elvira havde fortalt hende den foregående aften, 
under voldsom gråd og skälvende. – Men da Elvira möder sin incestterapeut tre dage 
senere, har hun ingen forestilling om at nogensinde have haft en sådan oplevelse. Og 
når hun efter endnu et par dage blir forhört af politiet, er hendes hukommelse ligeså 
tom. 
 
Scharnberg tager dette mönster som evidens for, at Molbeck er den person, som har 
fundet på overgrebene og har indoktrineret dem i Elvira. 
 
Forsög til at indoktrinere falske erindringer vil ofte medföre psykiske skader. Det kan 
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derfor näppe komme som en overraskelse, at forringelsen af Elviras sindstilstand 
begynder samtidig med, at hun blev alene med Mollbeck-familien. (Men fem 
domstole tolkede i stedet den samme forringelse som et resultat af sexuelt misbrug.) 
 
Gentagne gange fortäller Mollbeck om et overgreb, hvorunder faderen udförte 
normalt samleje med Elvira, medens Ingrid sad på sengekanten. Men i det förste 
politiforhör (1992-04-28) sagde Elvira udtrykkelig, at hun ikke havde nogle 
erindringer af sexuelle overgreber, medens hun var absolut sikker på, at ingen 
overgreber var sket under de sidste 5½ år. 
 
Det er forhörslederen og ikke Elvira som först indförer sengekantsovergrebet i 
forhöret. Men Elvira bruger mange repliker til at sige, at der måske slet ikke er 
forekommet nogle overgreber. Forhörslederen anvender kraftige overtalningstekniker 
til at bekämpe disse ytringer. Dette er tydeligt i det fölgende uddrag. F = 
forhörslederen, E = Elvira. Fede og kursive typer er tillagte. 
 
E: Måske lyver jeg. 
F: Vi skal hjälpe hinanden med at finde ud af hvad der er sket. Det er det vi skal 

hjälpe til med. Vi skal hjälpe dig med at huske. Har du flere erindringer af den 
slags? Du fortalte at du fölte hans tissemand i din hand og at far förte sin 
tissemand ind i dig. 

E: Men måske er det slet ikke sket, ikke engang en gang. 
F: Nej, men det er det du husker og hvad mere husker du? 
E: Måske husker jeg slet ikke. Måske er det kun noget jeg har fundet på. 
F: Jamen hvis vi ser bort fra det. 
E: Hm.  
F: Er der nogle andre erindringer der kommer frem? Du fortalte om din söster. 

Og far og du havde ingen kläder på. Husker du i hvilket värelse I befandt jer?  
E: Måske i vores värelse i villaen og måske i vores värelse i lejligheden. 
 
Läg märke til at Elvira udtaler ordet "måske" ikke mindre end 6 gange i löbet af dette 
korte afsnit. Hun bruger også formuleringar som "lyver", "har fundet på", "husker 
ikke", "er ikke sket". Men Elviras svage forsög på at fortälle en anden historie, bliver 
brutalt tilbageviste. Åbenbart er forhörslederens mål ikke at finde ud af, hvad der er 
sket. Hun vil snarere hjälpe til med at opnå en fäldende dom, hvadenten faderen er 
skyldig eller uskyldig. 
 
Det slutlige resultat af denne overtalningsmanipulering er, at Elvira fortäller 
sengekantsovergrebet. Men hun udtrykker tydelig tvivl på, om det er en erindring eller 
et fantasibillede. 
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5. Sengekantsovergrebet 
 
Dette overgreb angives i begge de anmäldelser som socialforvaltningen indgav til 
politiet: den korte 1992-04-28 og den mere udförlige 1992-04-29. I begge anmäldelser 
er det Mollbeck men ikke Elvira, der angives som kilde. 
 
1992-04-29 er også det dato, das Mollbeck bliver forhört af politiet for förste gang. 
Det kan ikke forbavse, at hun fortäller sengekantsovergrebet. Desuden siger hun, at 
Elvira har fortalt de fleste af hendes historier under de tre sidste uger. – Detta 
modsiger dog incestterapeutens vidnesbyrd, ifölge hvilket Elvira slet ikke fortfalte 
nogle konkrete begivenheder förend efter det förste politiforhör. Og dette vidnesbyrd 
kan ikke betvivles. 
 
Det andet, tredje og fjärde politiforhör af Elvira sker 1992-05-04, 1992-06-04 og 
1992-06-09. Ved alle tre forhör er det forhörslederen, der introducerer 
sengekantsovergrebet. I det andet og tredje forhör siger Elvira ingenting, som 
bekräfter eller udelukker en sexuel bestanddel. Derimod fortjäner et uddrag af det 
fjärde forhör at citeres ordret. Läg märke til at, dersom denne begivenhed skete, da 
familjen endnu boede på Almgaden, så kunne Elvira höjst have väret 10 år, og Ingrid 
kunne höjst väre 8 år.  
 
F: Jeg tænker på Ingrid, den her begivenheden du fortalte om når Ingrid sidder på 

sengekanten. Ser du hvor det er? 
E: Det er på Almgade, i mit værelse på Almgade. 
F: På Almgade i dit værelse. Er det dag eller nat? 
E: Det er nat. 
F: Det er nat. Hvordan er det, hvad er grunden til at Ingrid sidder på sengekanten? 
E: Af samme grund som at jeg sidder på sengekanten, at vi så at sige kun er värktøj, 

vi sidder der fordi han vil at vi skal sidde der. 
F: Hvorfor vil han at I skal sidde der? 
E: Fordi han skal få afløb for sit had, jeg ved ikke hvorfor, hvorfor han vil, jeg ved 

ikke hvorfor han gør sådan, han bare gør sådan, jeg ved slet ikke hvorfor han gør 
sådan, jeg ved ikke hvorfor han er sådan, jeg ved ikke hvorfor han ikke er som 
alle andra fædre, men han kun er. 

 
Det her er Elviras mest udførlige redegørelse for sengekantsovergrebet, og der findes 
en iøjnefaldende mangel på sexuelle ingredienser. – Når nogen forsøger at 
indoktrinere "erindringer" af begivenheder, der ligger udenfor mål-personens 
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erfaringsverden, så bliver resultatet ofte at mål-personen får en skæv opfattelse af, 
hvad man vil have ham eller hende til at sige. Og dette er netop, hvad der sker her. 
 
Samme mönster kommer igen. 1992-04-22 insinuerer Mollbeck, at Elvira er blevet 
udlejet som prostitueret på sexklubber. Men den version, som Elvira fortäller politiet 
1992-06-04, har hun ligeledes fået en skäv opfattelse af. Hun siger nemlig, at der i De 
döves Klub finns "masser" af mänd – "som myrer i en myretue" – som voldtager 
henne. Klogt nog lader forhørslederen, som om hon ikke har hørt dette. 
 
De fem landsretsdommere så igennem og lyttede igennem samtlige video-optagelser 
af politiforhörene af Elvira. De har fölgelig taget del af netop de her citerede eller 
refererede dialogfragmenter. 
 
Andre dommere var ansvarlige for den förste landsretsdom 1992-11-05. I den står der: 
”Mindst en gang har [faderen] haft samleje med hende lige for öjnene på hendes 
söster Ingrid.” Det fortjäner at noteres, at dommerne var villige til at kende fadern 
skyldig til et sådant overgreb, uden at de fölte noget behov af at spörge Ingrid, om hon 
hade deltagit i den slags begivenheder, og uden at se efter, hvad Elvira og Ingrid 
faktisk har sagt under polisforhörene. 
 
Når forhörslederen i det samme forhör spörger, om Elvira har set faderen misbruge 
Ingrid, så fortäller hun fölgende. En gang malede Ingrid faderens anus med neglelak. 
Men hun fortäller også om en efterfölgende samtale, som hun skal have haft med 
Ingrid. Der skulle Ingrid have sagt, at Elvira husker forkert: det var Elvira, som 
malede faderens anus og Ingrid, som var tilskuer. Under politiforhöret ved Elvira 
derfor ikke hvem af söstrene, der har ret. – Derimod fortäller hun politiet, at 
erindringen af neglelak-begivenheden dukkede op kort tid efter, at hun i et möde hos 
incestterapeuten malede Ken-dukken mellem benene med neglelak. 
 
Stadig i samme forhör fortäller Elvira, at hun havde väret ulydig mod faderen. For at 
straffe henne stak han fingrene i Ingrids skede. Ingrid skal have väret syv år den gang. 
 
Her, ligesom på mange andre steder, ser forhörslederen en hindring for en fäldende 
dom. Hun ved, at Ingrid benägter, at hun har set eller oplevet nogen utilbörlig adfärd. 
Det er en närliggende hypotese, at forhörslederens formål med modspörgsmålet var at 
stoppa Elvira.  
 
F: Hvordan ved du det? 
E: Jeg ved hvad da hvordan jeg ved Ewa nu er alt så tåget så det går ligesom ikke 

det er en eneste masse billeder som bare går ind i hinanden 
 



10 
 
Et så svagt modspörgsmål var nok for, at Elvira trak sin beretning tilbage. Man har 
har ret til at stille spörgsmålet, om hun også ville have trukket sine beskyldningar mod 
foräldrene tilbage, hvis hun var stödt på den mindste modstand. 
 
 
 
 
6. Tröstovergrebet 
 
1992-05-05 fortäller Mollbeck per telefon om tröstovergrebet. Elvira skulle have 
avslöret det for hende den foregående aften. Det var sket et år tidligere, og det var det 
sidste overgreb. Faderen var meget ked af det og savnede moderen, som gik på en 
kursus i en by, der lå langt borte. Han begyndte med anständig beröring, men 
begivenheden overgik efterhånden i en brutal voldtägt. Han sagde: "Jeg behöver dig, 
lig stille, jeg skal göre det her. Hvis du rör dig, vil det bare göre mere ondt." - Der står 
ordret i politiundersögelsen: "Mollbeck havde aldrig tidligere set Elvira väre så 
fortvivlet, tårene flöd, hagen skälvede, og det var umuligt at berolige hende på nogen 
måde. Mollbeck fik intryk af, at faderen var mere truende og frygtingivende ved 
denne begivenhed, end han havde väret ved nogen af de tidligere." 
 
Tre dage senere (1992-05-08) träffer Elvira incestterapeuten og beretter en helt 
forskellig version af den samme begivenhed. Begge versioner stemmer overens så 
långt som at faderen lagde sig i hendes seng og begyndte med anständig beröring. 
Men denne gang siger Elvira, at hon ikke husker mere af händelsen. – Det er tydeligt, 
at der ikke er sex i denne version. 
 
Ikke förend i maj begynder Elvira at få et "billede" (ikke en erindring) af, at faderen lå 
ovenpå hende. Ifölge incestterapeuten "havde hun spurgt sig selv, om det var muligt, 
at noget sådant kunne väre sket."  
 
Politiet og Mollbeck stod hele tiden i kontakt med hinanden bag ryggen på Elvira. 
1992-06-04 spurgte forhörslederen Elvira om tröstovergrebet. Elviras förste reaktion 
var at sige, at det som hun havde fortalt Mollbeck undertiden ikke var rigtigt. 
[Hvordan kunne Mollbeck vide, hvad der var rigtigt eller forkert?] Elvira spurgte 
også, om forhörslederen var villig at tage imod information, der ikke var korrekt. 
 
Efter denne prolog leverede hun en ny version af tröstovergrebet. Begyndelsen 
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."  
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7. Öjenvidner til de sexuelle overgreb? 
 
Det totale antal overgreber synes at ligge omkring de 250. Elvira har dog kun givet 
konkrete beskrivelser af 12. Dette ville ikke have haft nogen betydning, hvis det ikke 
havde väret forbundet med et andet faktum. Blandt de 12 overgreber, der er beskrevet 
konkret, gör Elvira gäldende, at Ingrid var öjenvidne til allesammen med kun en 
undtagelse. Ved 7 overgreber var der yderligere öjenvidner. Således skal moderens 
elsker have voldtaget Elvira i Ingrids närvärelse. Han skal også have voldtaget Ingrid i 
Elviras närvärelse. 
 
Endnu et "öjenvidneovergreb" skete på morgenen en Luciadag. (Lucia er en stor 
festdag i Sverige.) I overensstämmelse med traditionen väkkede begge söstrer 
foräldrene med kaffe og pebberkager. De sang Lucia-sangen. Ingrid var Lucia med en 
krans af levende lys på hovedet, og Elvira var hennes terne. – Men i stedet for at vise 
sig taknemmelige, greb foräldrene fat i hver sin datter. Ved siden af hinanden i 
dobbelsengen udförte faderen nomalt samleje med Ingrid, medens moderen udförte 
lesbisk samleje med Elvira. 
 
Desvärre benägter samtlige "öjenvidner", at de har set, oplevet, eller udfört nogen 
utilbörlig handling. 
 
Men dersom Elvira var så trovärdig, at en 10-årig fängselsdom kunne baseres på 
hendes udsagn, hvorfor blev faderen ikke tiltalt for overgreber af Ingrid? Hvorfor blev 
moderens elsker ikke tiltalt for voldtägt af begge dötrene? 
 
 
 
 
8. Fik faderen en retfärdig rettergang? 
 
Elviras beskyldninger fölger det klassiske mönster for generindringsterapi (RMT) og 
falsk-erindrings-syndromet (FMS): en räkke stadier fölger efter hinanden, og på et 
hvert nyt stadium bliver overgrebene enten hyppigere eller får en mere ekstrem 
karakter, eller begge dele. I begyndelsen blev faderen beskyldt for normale samlejer. 
Derefter også for orale og anale samlejer og yderligere varianter. Så blev moderen 
beskyldt, först for normal lesbisk samleje, og derefter også for oralsex. Senere skulle 
först faderen og dernäst begge foräldrene have udlejet Elvira som prostitueret på 
sexklubber, og endnu senere skulle de have gjort det samme med hendes söster. 
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Efterhånden skulle foräldrene også have deltaget i rituale barnemord. De havde holdt 
mindreårige piger i bure og havde gjort dem gravide. Og så havde de skåret fostrene 
ud, medens pigerne endnu levede, og de havde spist fostrene. 
 
I dommen 1994-05-03 skriver de fem landsretsdommere, at alle kategorier af Elviras 
beskyldninger var fremkommet samtidig. Som bevis for dette påberåber de Mollbecks 
noteringsböger. – Men ingen upartisk dommer ville have betragtet det som 
selvindlysende, at Mollbecks fremstilling var sand. Og kategoriernes gradvise 
fremkomst kunne näppe väre mere iöjnefaldende. Faktum er desuden, at det står i 
precis samme dom, at moderen har bekräftet faderens overgreber ved et tidspunkt, da 
der endnu ikke var fremkommet nogle beskyldninger mod hende selv. Deraf fölger jo, 
at der var en tidsperiode, hvor Elvira havde fremfört beskyldninger mod faderen men 
ikke mod moderen. 
 
Moderens såkaldte "bekräftelse" er grundet på dommernes forkerte erindringer af ikke 
mindre end tre omständigheder: (a) det som moderen faktisk sagde i sit vidnesbyrd i 
landsretten midt fremfor dommerne; (b) det som moderen faktisk sagde i 
politiforhöret 1992-05-08; samt (c) dommernes eget referat af moderens vidneudsagn 
i landsretten og af det just nävnede politiforhör. Dette referat står på side 22 i 
dommen. Moderen berettede, at Elvira og faderen undertiden gik ind i Elviras värelse. 
En af dem lukkede dören, men hun ved ikke hvem. Hun ved heller ikke, om dören var 
låst. Men da de kom ud, havde Elvira et ejendommeligt ansigtsudtryk, som om 
faderen hade väret vred. 
 
Da dommerne på side 42 og 44 i den samme dom redegör for, hvorfor de har kendt 
faderen skyldig, er det måske ikke vigtigt, at de "husker", at dören var låst. Derimod 
er det vigtigt, at de har glemt de ord, som står med fede typer. De husker kun, at 
Elviras ansigtsudtryk var "ejendommeligt" på en eller anden måde. Og deraf drager de 
den slutning, at de to havde haft samleje. Ovenpå dette fölger en tredje slutning: 
eftersom faderen ikke engang forsögte at skjule overgrebene for moderen, så må det 
have drejet sig om et stort antal overgreber. 
 
I virkeligheden har Elvira aldrig sagt, at nogle overgreber skulle väre sket på hendes 
eget värelse og bag en lukket eller låst dör samt på normale vågentider, og medens 
andre familiemedlemmer var vågne. 
 
Dommerne kan heller ikke have väret uvidende om, at beskyldningerne om rituale 
börnemod (i hvilke en navngiven landsretsdommer skulle have deltaget) udgjorde 
grunden til, at Höjesteret bestemte, at sagen skulle genoptages; og heller ikke om, at 
Elvira aldrig havde fortalt den slags berettelser under de förste fire rettergange. I den 
relevante kontekst vil den sandsynlige årsag til Elviras tavshed blive redevist. 
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To retssager har fået sine navne efter de städer, hvori de skete. Afstanden mellem 
Södertälje og Umeå er nästen lige så stor som halvdelen af Sveriges längde. Alligevel 
er der en overordentlig lighed mellem de to sager – måske fordi nogle af de samme 
professionale personer var indblandede i begge to. I Umeå beskyldte en tonårspige sin 
fader for sexuelle overgreber. Han hade ligeledes fået en 10 års fängselsdom, hvilket i 
Sverige ved denne tid var den maximale straf for den slags forbrydelser. Datteren 
havde fortsat med at beskylde mange andre for sexuelle og andre forbrydelser. Derfor 
havde Höjesteret bestemt, at sagen skulle genoptages. Og efter den nye rettergang var 
faderen blevet helt frikendt. Landsretten i Umeå var også tvunget til at indrömme, at 
der ikke havde väret nogle beviser mot faderen ved de tidligere rettergange. Blandt 
andet viste det sig, at datteren endnu ved tiden for den genoptagede rettergang havde 
en ubrudt mödomshinne. Men hon havde ved de tidligere rettergange vägret at deltage 
i en gynäkologisk undersögelse. 
 
Frikendelsen af Umeå-faderen skete lige inden rettergangen i Södertälje-sagen skulle 
begynde. Det er svärt at forestille sig, at landsretsdommerne i Stockholm ikke havde 
indset, at befolkningens tillid til domstolene ville nå bundniveauet, dersom to 
maximalt forkerte domme var blevet afsagt, oven i köbet af to landsretter i helt 
forskellige dele af landet. Den hypotese kan derfor overvejes, at dommerne havde 
besluttet sig til at kende Södertälje-faderen skyldig en gang til, inden de havde set 
beviserne. 
 
Denne hypotese får stödte af yderligere fakta. Ifölge to bindende Höjesterets-
präjudikater har tiltalte ret til en forsvarsadvokat, som han har tillid til. Hvis han 
"totalt har mistet tilliden til sin forsvarsadvokat" har han ret til at bytte til en anden 
advokat. Men de fem dommere fornägtede Södertälje-faderen hans indiskutable 
rettighed. De kan ikke have overset det faktum, at den advokat, der hidtil havde fört 
faderens sag, var ekstremt passiv og slet ikke udförte noget forsvar. 
 
Til dette kommer, at den dommer, der var rettens formand, stoppede al bevisförelse, 
der talede imod tiltalen. 
 
Nogle få uger inden rettergangen begyndte i 1994, havde fjernsynet vist flere 
programmer om RMT og FSM. De var blevet set af et meget stort publikum, og de var 
blevet fulgt op af store debatter i aviserne. Det er udelukket, at dommerne ikke kendte 
til disse programmer og debatter. Det er ligeledes umuligt, at de ikke havde forstået, at 
FMS aller mindst var en af de hypoteser, som de alvorligt skulle have taget i 
betragtning. 
 
En og kun en af ekspertvidnerne havde indset, at Elvira led af FMS. Men det blev 
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hende forbudt at fremföre denne information i domstolen. Dette forbud fortjener 
speciel opmärksomhed, fordi det svenske retssystem ikke accepterer begrebet "utilladt 
bevisning" ("impermissible evidence"). 
 
 
 
 
9. Sexklubber og prostitution 
 
Elvira gör gäldende, at hun på en sexklub har set Ingrid blive voldtaget; noget som 
Ingrid benägter at have oplevet. 
 
En gang havde en sexklub lukket for natten. Men alle havde glemt de to söstrer, som 
ved dette tidspunkt var mindre end 10 år. Börnene var altså blevet låst inde. Men det 
lykkedes for dem at tilkalde de tilfäldige fodgängeres opmärksomhet, og en af disse 
fandt nogen, som havde en nögle. 
 
Denne fortälling er besynnerlig. Var ingen af foräldrene med på sexklubben, når 
börnene blev udlejet? Opdagede foräldrene ikke, at börnene ikke var med i bilen, da 
de körte hjem til Södertälje? Hvordan bar en tilfäldig fodgänger sig ad med at finde 
nogen, der havde en nögle? Og hvorfor var der ingen, der meldte det til politiet, at to 
småbörn fandtes på en sexklub? 
 
Elvira siger videre, at denne sexklub blev lukket efter denne begivenhed. Og derefter 
måtte Elvira i stedet for gå hjem til kunderne. – Tja, men Elvira havde tidligere sagt til 
politiet, at hun var blevet udlejet på et halv dusin forskellige sexklubber. Hvorfor 
behövede hun da at träffe kunderne i deres hjem, kun fordi en eneste sexklub var 
blevet lukket? 
 
Et andet spörgsmål kräver ligeledes svar: Måtte Ingrid også gå hjem til kunderne? 
 
Politiet tog Elvira på en lang biltur over hele Stockholm i håb om, at hun kunne finde 
mordpladserne, sexklubberne, og kundernes lejligheder. Det meste, som hun klarede, 
var at identificere ingangen til en sexklub. Desvärre var der kun en cykelkälder bag 
indgangen. 
 
Det havde altid väret et problem, at hon ikke kunne finde et spor af nogen som helst af 
de pladser, som hun havde talt om. Men efterhånden ändrede hun sin fortälling: hun 
kunne godt finde lejlighederne osv. Det var bare det at hun ikke ville. Og hvorfor 
ikke? Derfor at hvis hun så en af disse lejligheder igen, så ville hun have forstået, at 
hendes beskyldninger var sande og virkelige, og ikke kun drömme. Og hun ville ikke 
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kunne tåle denne insigt. 
 
Flere aspekter er betydningsfulde her. På andre steder siger Elvira gentagne gange, at 
hun bliver dybt såret, når folk ikke tror på hendes historier. Her gör hun tvärtimod 
gäldende, at hun slet ikke er sikker på, at hun er blevet sexuelt misbrugt. 
 
Derudover: dersom 10 år med flere hundrede sexuelle overgreber ikke kunne 
overbevise Elvira om, at hun virkelig var blevet misbrugt, så er det en gåde, hvorfor et 
blik ind i en lejlighed kunne give hende denne sikkerhed. 
 
Scharnberg (1996, vol. I, §253) fandt samme mönster i en anden sag. Ingalisa var 16, 
da hun blev udspurgt av en psykolog. Et uddrag av hans retsskrivelse skal citeres: 
 

"Ingalisa har undertiden troet, at hun kun havde drömt, at hun var blevet udsat 
for overgreber af Sven Någonson. Det, som gjorde hende helt overbevist om, at 
hun ikke havde drömt dem, var dog en begivenhed under foråret. Hun befandt sig 
i sit värelse og läste en bog, som hun husker titlen på ("Torsdagsbörn, del 1"). 
Sven Någonson sagde da til hende, at han ville se hende nögen. Netop da kom en 
kammerat og ringede på dören." (kursiv tillagt) 

 
Hvis 8½ år af kontinuerligt misbrug ikke kunne overbevise Ingalisa om, at hun ikke 
havde drömt overgreberne, så er det en gåde, at en ringning på dörren kunne give 
hende denne sikkerhed. 
 
Tilbage til Södertälje-sagen. Hvordan bedömte dommerne Elviras påstand, at hun var 
fuldt ud i stand til at finde sexklubberne og lejlighederne, men at hun ikke ville göre 
det på grund af de motiver, som lige er blevet nävnet? De skrev i dommen, at dette var 
helt rimeligt. 
 
Og på trods af Elviras udsagn at hun ikke vidste, om hun var blevet misbrugt sexuelt, 
så kendte de enstemmigt faderen skyldig. 
 
 
 
 
10. De rituale barnmord 
 
Elvira fortalte ikke kun om unge piger, der blev holdt i bure og gjort gravide. Hun 
fortalte også, at hun havde fulgt sin far til et börnehjem i Polen, hvor han havde köbt 
börn, der skulle myrdes i Stockholm. 
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Både Elvira og Ingrid havde en fremträdende plads i fortällingerne om de sexuelle 
overgreber og udlejningen på sexklubberne. Men af nogen uudgrundelig anledning er 
Ingrid helt forsvunnet fra mordberettelserne. Hun er blevet udskiftet med Annette og 
hendes far. Faderen var den landsretsdommer, der var nabo til familien i 5½ år. 
Annette var Elviras närmeste ven siden börnehavetiden. Annette siger i et politiforhör, 
at de tilsammen med Ingrid var "de tre musketerer". Men venskabet sluttede, da Elvira 
beskyldte Annette for barnemord. 
 
Mollbeck fortalte politiet, at Elvira, siden hun var 10 år, havde skaffet unge drenge til 
faderen for hans påståede homosexuelle pädofili. Han havde tilmed sagt til hende at 
anvende sexede kläder for at göre dette lettere. 
 
Dette er en beskyldning som Elvira aldrig vil bekräfte. Da forhörslederen spörger 
hende om det for förste gang, bliver hun påtagelig desorienteret og har svärt ved at 
forstå, hvad forhörslederen taler om. Men det eneste, som hun ved om faderens 
homosexuelle partnere, er, at en midaldrende mand en eneste gang drak kaffe med 
familjen. 
 
En parallel historie er, at Elvira narrede unge drenge til at fölge hende til 
mordpladserne, hvor de så blev myrdede. (En kommentar i forbigående: hvis dette var 
sandt, så ville det väre svärt at forstå, at Elvira ikke kunne finde nogen af 
mordpladserne, da politiet körte runt med hende overalt i Stockholm.) 
 
Der er en og kun en person i hendes fortällinger, der ikke er fiktiv, nemlig "Mats". 
Han ved, hvilke börn bland invandreflygtningene, som ikke har nogen familie, og som 
derfor ingen vil savne. 
 
Hvis Mats ved dette, så ville den fornuftige strategi väre at husere omkring 
flygtningelejrene, og at narre eller tvinge börnene med sig. Men det er ikke, hvad der 
sker. I stedet udpeger Mats disse börn for Elvira på Hantverkargatan (ikke et 
pseudonym). Og så går hun til dem og narrer dem med sig. 
 
Man kan fundere over, hvor mange börneinvandrere uden pårörende, som nogensinde 
har befundet sig på Hantverkargatan. Gaden kan siges at ligge centralt, eftersom den 
begynder ved Hovedbanegården. Men den fortsätter i den "mindst sandsynlige" 
retning, og er derfor ingen bestanddel i netverket af alle de övrige centrale gader. 
 
Det ville også väre interessant at få at vide, hvordan Elvira bar sig ad med at narre 
börnene, og ligeledes ved hvilke tider på dagen hun beskäftigede sig med dette. Det er 
dog et faktum, at hun gik i skole i Södertälje, indtil hon flyttede väk fra sin biologiske 
familie. 
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Derudover har Elvira utpeget de pladser i skoven, hvor mordersekten havde nedgravet 
skeletdelene af de myrdede og spiste börn. Noget forbavsende ligger disse steder i 
närheden af Mollbecks hjem, men slet ikke i närheden af de steder, hvor Elvira og 
hendes foräldre boede ved tiden for de foregivne mord. 
 
Hele skoven blev gravet igennem af 70 politimänd, og arbejdet blev ledet af 4 
politihelikoptere. Politiet engagerede også höjt kompetente eksperter fra Kungliga 
Tekniska Högskolan. Eksperterne beviste, at ingen havde gravet på disse steder siden 
istiden. 
 
 
 
 
11. Ritualmordsterapeuten 
 
Steve Harvey (ikke et pseudonym) er en amerikansk psykoterapeut, som hävder, at 
rituale barnemord forekommer hyppigt i USA. Han har ikke ladet sig påvirke af, at 
FBI ikke har fundet noget eksempel. Han befandt sig i Sverige ved den tid, som der 
her er tale om. Incestterapeuten arrangerede, at Elvira fik fem konsultationer med 
Harvey. Den förste skete 1992-09-23. Både Harvey, incestterapeuten og Elvira selv 
var overens om, at der fandtes en slående lighed mellem Elviras fortällinger og 
Harveys opfattelse. 
 
Men disse fakta gör det klart, at Elvira havde fortalt incestterapeuten om 
barnemordene inden den 23. september, samt at incestterapeuten havde haft en vis 
tiltro til disse historier. 
 
Ikke desto mindre sagde Elvira ikke et ord om mordene under nogen af de förste fire 
rettergange. Den sidste af disse tog plads syv måneder efter hendes konsultationer 
med Harvey. 
 
Under politiforhörene tav hun ligeledes om mordene, indtil hendes fader var blevet 
kendt skyldig af landsretten. 
 
En rimelig forklaring er, at Mollbeck og incestterapeuten påvirkede hende til at tie, for 
at undgå risikoen for, at faderen blev frikendt – det kunne han måske blive, hvis 
Elviras beskyldninger var alt for fantastiske. 
 
Efter at have anvendt 5½ måneder til at finde noget som helst tegn på mordene, skrev 
politiet en sammenfattelse 1993-05-03, fra hvilken et uddrag vil blive citeret: 
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"Under de forhör, som vi har holdt med Elvira, synes hun at have et forråd af 
uhyggelige begivenheder at öse fra, som aldrig löber tört. Sådanne 
informationer, som kan kontrolleres, er hun helt holdt op med at give, da 
det har vist sig, at vi har kontrolleret dem. [...] 
 Hun har en undvigende instilling under forhörene, når hun föler sig 
presset og siger, at hun ikke kan huske det netop nu, men "det kommer 
senere". Hun vil ofte tage pause, når det bliver svärt, og hvis fostermoderen 
Birgitta [Mollbeck] er med, vil hun gå til hende for at få en kram. [fede og 
kursive stil tilföjet]  

 
 
 
 
12. Skader på könsorganet? 
 
I landsretsdommen 1994 udsiger dommerne, at de omständigheder, som de tilskrev 
störst beviskraft, var to: gynäkologen K.O.s vidneudsagn, at Elvira havde vaginale 
skader, der sandsynligvis var forårsagede af sexuelle overgreber, og psykiateren H.K.s 
vidneudsagn, at hun led af post-traumatisk stress syndrom (PTSD), samt at PTSD er 
en hyppig virkning af sexuelle overgreber. 
 
K.O. er velkendt hos landsretten i Stockholm. Mange af hendes sager er senere blevet 
granskede af et ekspert-team, og hun synes altid at finde den slag beviser, som 
anklageren er i behov af. I en anden sag fandtes der på et fotografi af en lille piges 
könsorganer en hvid plet. K.O. bevidnede under ed, at denne plet viste, at pigen var 
blevet misbrugt. 
 
Men forsvarsadvokaten sendte fotografiet til en anden läge, der modtog det netop da 
han befandt sig på en lägekongres. Derfor fik mange läger mulighed til at se det. De 
var allesammen enige om, at pletten kom fra fotoblixten. (Scharnberg, 1996, have 
dokumenteret flere lignende fejl som K.O. har begået i andre sager.) 
 
I Södertälje-sagen vidnade K.O. også, at piger aldrig onanerer sådan, at der opstår 
skader. – Men denne påstand strider mod den medicinske litteratur. Fx beskriver 
Wilhelm Reich (1942:49) en kvinde, som brugte håndtaget på en kniv for onani. 
Undertiden kom håndtaget for langt ind, så at könsorganets indgang blev blodig. – 
Derudover er det almindelig lägmanskundskab, at smertesansen er nedsat under den 
sexuelle ekstase.  
 
Nogle år efter, at Oswald blev frigivet, henvendte han sig til en anden 
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forsvarsadvokat, Peter Haglund, for at forberede en ansögelse om at få sagen 
genoptaget. Haglund samlede det störste forsvarsteam, vi har set i den slags sager. I 
teamet indgik bland andet to gynäkologer. De var overens om, for det förste, at der 
ikke var nogle skader på Elviras könsorgan, og, for det andet, at man ikke kan 
faststille skader med hjälp af de metoder som K.O. havde anvendt. 
 
 
 
 
13. Post-traumatic stress-syndrom? 
 
Påstanden at post-traumatisk stress-syndrom (PTSD) er en hyppig eftervirkning af 
sexuelt misbrug, er forbavsende ny. Mellem år 1990 og 1993 blev fire böger om 
sådanne eftervirkninger udgivet, af flere myndigheder eller officielle institutioner. Fra 
politiet kom 1990 Mot dessa våra minsta af Monica Dahlström-Lannes. Fra 
Socialbestyrelsen kom 1991 Sexuella övergrepp mot barn. Allmänna råd från 
Socialstyrelsen 1991 no. 3. Den samme kom igen i 1993, revideret af Monica 
Dahlström-Lannes. Fra Red Barnet kom 1993 Små barns signaler om sexuella 
övergrepp. Handbok för förskolan af Kaisu Akselsdotter. Alle fire indeholder lister 
over symptomer, der skal väre forårsagede af sexuelle overgreber. Men ingen af dem 
nävner PTSD. 
 
I 1980-erne var Mrazek & Mrazek höjt skattede. I deres artikel 1981 havde de 
sammenstillet 54 skader (symptomer) af sexuelle overgreber, som fandtes angivne i 
42 böger eller artikler, som var publicerede over en periode af 49 år (1932-1981). Ikke 
en eneste af disse 42 skrifter nävner PTSD. 
 
Man kunne invende, at PTSD ikke kunne väre tilskrevet nogen patient för 1980, 
eftersom denne diagnose tidligere end dette år indgik i den almindelig anvendte 
diagnostiske manual DMS. Denne indvending er grundlös, thi vi beskäftiger os ikke 
med terminologi men med fakta. Ikke senere end april 1944 forekommer diagnosen 
"posttraumatisk personlighedsforandring" i en lägeerkläring (Longerich, 2008:291f.) 
 
Så tidligt som 1982 kan man finde enkelte eksempler på opfattelsen, at PTSD er en 
hyppig fölge af sexuelt misbrug. Men som en stärkt udbredt teori er den meget nyere. 
Retssagen mot McMartin-börnehaven i San Francisco begyndte i 1983 og endte i 
1990. Intet barn beskyldt nogen som helst for kriminel eller utilbörlig adfärd, för 
barnet var blevet indoktrineret af et specielt team af psykologer og pseudo-
psykologer. Ej heller viste börnene nogle skader förend efter denne terapi. 
 
Indoktrineringen er omsorgsfuldt dokumenteret på lydbånd. Efter indoktrineringen fik 
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börnene alvorlige mareridt, og de beskyldte 358 personer for talrige övergreber, der til 
sin karakter närmast må kaldes surrealistiske. Bland andet havde en lärer taget en löve 
med til börnehaven, hvor den skulle have udfört analsex på en lille dreng. 
 
De to bedste redegörelser for McMartin-sagen er Eberle & Eberle (1993) og Earl 
(1995). 
 
Anklagerne forstod, at en rettergang med 358 tiltalte kun kunne ende med 358 
frikendelser. Derfor tiltalte de kun to personer, og lod de övrige 356 mistänkte 
forsvinde i tysthed. 
 
Men da de to tiltalte blev frikendt af juryen, ögede raseriet over hele landet til et 
meget höjere niveau. Det var kun af den grund, og ikke på grund af nogle juridiske 
overvejelser, som de tiltalte blev tiltalt en gang til for de få anklager, på hvilke de var 
blev frikendt af mindre end 100% af juryen. 
 
Men i 1990 blev de frikendt for anden gang. Og nu ögede oprörtheden til en helt ny 
dimension. 
 
Nogle psykologer og psykiaterer inså, at der var behov af nya våben. Disse nye våben 
blev konstrueret 1993 af Jill Waterman og hendes medarbejdere (1993). Waterman-
teamet hävdede, at börnene med sikkerhed var blevet udsat for både sexuelle og 
rituelle overgreber. Dette indebärer, at teamet tog for givet, at börnene og 
börnehavelärerne havde drukket blod fra hovedskallerne af babyer, som var blevet 
slagtet i börnehaven. Og de psykiske symptom, som i virkeligheden var forårsagede af 
terapeuternes indoktrinering, blev nu kaldt "posttraumatisk stresssyndrom". Med hjälp 
af dette strategem havde Waterman og hendes medarbejdere fabrikeret pseudo-beviser 
for pseudo-teorien om den näre årsagsforbindelse mellem sexuelle overgreber og 
PTSD.  
 
Denne nye teori nåede Sverige i 1994. Det er ikke lykkedes for os at finde nogen 
svensk sag, der er tidligere end 1994, i hvilken PTSD blev tilskrevet forurettede. Med 
pludselig blev denne diagnose meget udbredt. 
 
Under de förste fire rettergange mod Elviras foräldre i 1992 og 1993 var der ingen af 
de indblandede psykologer og psykiatere, som tilskrev Elvira PTSD; ikke H.K., som 
havde behandlet hende siden maj 1992, og heller ikke incestterapeuten, som havde 
behandlet hende siden marts 1992. Men i 1994 havde begge to ändret opfattelse. 
 
Man ved om tre af de inblandede psykologer og psykiatere – deribland både H.K. og 
incestterapeuten – at de altid allierer sig med anklageren. Her vidnede de, at Elviras 
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sexuelle beskyldninger udmärket kan väre sande, selvom hennes beskyldninger om 
rituale barnemord er falske.  
 
En af disse psykologer var hovedekspert i Umeå-sagen, som blev nävnet tidligere. 
Han vidnede, at Umeå-dotteren slet ikke var blevet udsat for nogen påvirkning. I 
stedet for var hendes beskyldninger selv-oplevede. – Men, som vi også så ovenfor, var 
hendes mödomshinne ubrudt endnu ved den genoptagede rettergang. 
 
Et af de mest fremträdende kendetegn hos personer, der virkelig lider af PTSD, er 
deres ihärdige forsög at undgå at tänke på traumaet, og at undgå de pladser, hvor 
traumaet skete, samt at undgå lignende tanker og pladser. Men få kendetegn er mere 
iöjnefaldende i de politiforhör, der er optaget på video, end Elviras fornöjelse, når hun 
fortäller om de forfärdelige begivenheder, og når hon sammen med politiet söger efter 
mordpladserne, sexklubber, prostitutionskundernes lejligheder, og 
begravelsespladserne i skoven. 
 
 
 
 
14. Böger om Södertälje-sagen 
 
Hidtil er fem böger og en meget pretentious artikel blevet publiceret om denne sag. 
Tre af disse skrifter vil kun blive omtalt i en fodnote.i 
 
Den förste af de böger, der vil blive diskuteret er La de små barn komme till meg, som 
Eva Lundgren publicerede i Norge i 1994. Både bogen og forfatteren er 
ejendommelige. Det störste del af Lundgrens akademiske uddannelse har hun fået i 
teologi. Alligevel blev hun chef for den sociologiske institution ved Uppsala 
Universitet. En del af den feministiske bevägelse i Sverrig anerkender hende som dens 
mest fremträdende ideolog. Hun hävder, at ritualmord på börn er meget hyppige i 
dette land. En af hendes vigtige kilder udgöres af hendes interviewer af Elvira. Det 
bör betones, at hun ingenting har gjort for at undersöge, om Elviras fortällinger er 
sande. Hun har ikke en gang undersögt, om Elvira har fortalt de samme ting til hende, 
som hun havde sagt til politiet. 
 
I 2005 blev både Lundgren og Uppsala Universitet udsat for et kraftigt angreb af en 
gruppe höjt kompetente videnskabsmänd, däribland universitets tidligere rektor Stig 
Strömholm. De hävdede, at Lundgrens forskning slet ikke var videnskabelig.  
 
På grund af denne kritik udnävnede universitetet to professorer til at granske 
Lundgrens publicerede forskning. Deres rapport (Margareta Hallberg & Jörgen 
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Hermansson, 2005) er tilgängelig på Internet på svensk (se reference-listen). 
Resultatet af undersögelsen var fölgende. Eftersom Lundgren ikke havde udleveret 
samtlige rådata, kunde granskerne ikke sige med sikkerhed, at hun havde fabrikeret 
eller forvrängt sina fakta. 
 
Efter undersögelsen krävede Lundgren skadeerstatning, fordi hun overhovedet var 
blevet gransket. Hun fik faktisk skadeerstatning på mere end 30 000 euro. 
 
Nogle år senere publicerede Birgitta Allmo (2008) Vem vågar tro på ett barn? 
Södertäljeflickan och verkligheten. I lighed med Lundgren tager Allmo for givet, at 
alle Elviras berettelser, inklusive de som handler om barnemord og kannibalisme, er 
korrekte. Hun tillägger, at Elvira stadig ved den tid, da bogen blev udgivet, var i fare 
for at blive "filed away" af mordersekten, fordi hun var et öjenvidne til mange 
barnemord. 
 
Allmo var Elviras plejemor. Hun er med andre ord identisk med Mollbeck som, ifölje 
Scharnberg, fabrikerede og indoktrinerede alle de historier, som Elvira fortalte. 
 
Den eneste bog på engelsk er Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted 
by Computer Search for Keywords applies scientific methods for analysing the 
evidence af Scharnberg (2009). Biblioteker i forskellige lande, der har bogen, har 
klassificeret den som nr. 121 in Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in 
Education. Men den kan ikke längere köbes fra dette universitet. Istedet er den 
tilgängelig på Internet på de fölgende adresser: http://www.yakida.se/max/start.html  
og  http://www.yakida.se/max/maxbok.pdf , for fri nedladning i pdf-formatet. 
 
I modsätning til alle andre böger om denne retssag er denne bog baseret på den totale 
mängde af dokumenter, og videnskabelige metoder er anvendt ved granskningen af 
beviserne. Dator-tekniker (dog primitive sådanne) er blevet brugt for at bemestre den 
enorme informationsmängde. Det vigtigste resultat er, at Mollbeck (Allmo) vidste alt, 
hvad Elvira havde oplevet, inden Elvira selv vidste det. Fra dette faktum drager 
Scharnberg den slutning, at det er Mollbeck som har fabrikeret og indoktrineret de 
sexuelle og rituelle overgreberne. 
 
Endvidere gör Elvira gäldende, at Ingrid var öjenvidne til 11 overgreber, og at der var 
yderligere öjenvidner til 7 af dem. Men alle "öjenvidnerne" benägter, at de har set 
nogle overgreber. 
 
Under de sidste tre måneder inden politianmeldelsen arrangerede forskellige personer 
fire gruppemöder (til hvilke faderen dog aldrig blev inviteret). Vid samtlige fire 
möder sagde Elvira, at hun ikke havde nogle erindringer af sexuelle overgreber. 

http://www.yakida.se/max/start.html
http://www.yakida.se/max/maxbok.pdf
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Endnu et mönster fortjäner at gentages. Efter rettergangen i 1994 redegjorde de 5 
dommere for deres grunde til at kende faderen skyldig. De relevante grunde står på 
siderne 42 og 44 i dommen. Men da dommerne skrev disse sider, havde de grovt 
forkerte erindringer af  
(a) hvad moderen havde sagt i sit vidnebyrd lige fremfor dommerne; 
(b) hvad moderen havde sagt i politiforhöret 1992-05-08, som dommerne direkte 

påberåber; 
(c) dommernes eget referat af moderens vidnesbyrd, som står på side 22 i den 

selvsamme dom. 
Derved er det lykkedes for dem att kende faderen skyldig til et stort antal overgreber, 
som Elvira aldrig har beskyldt ham for. 
 
Scharnberg har dermed undermineret nogle af Professor Lundgrens beviser for rituelle 
barnemord i Sverrig. 
 
Denne bog blev publiceret mindre end fire år efter, at Uppsala Universitet havde betalt 
skadeerstatning med 30 000 euro til Eva Lundgren. Universitetet beslöt at makulere 
hele oplaget, men på grund af rene tilfäldigheder overlevede 40 %. 
 
 
 
 
15. Udblik 
 
Meget få svenske retssager er blevet analyseret så udförligt og detaljeret som 
Södertälje-sagen. Fölgelig kan denne analyse utgöra en fast grund for mange 
väsentlige spörgsmål og problemer, deribland de fölgende. I hvor höj grad har 
dommerne en korrekt hukommelse af dem bevisförelse, der blev fremlagt under 
rettergangen? Bliver nogle af de tiltale idömt lange fängselsstraffe, ikke på grundlag 
af de beviser, der blev fremlagt, men på grundlag af domerne forkerte erindringer af 
beviserne? Hvilke slutledningsprocedurer anvendte dommernes faktisk? (Det er helt 
åbenbart, at de i Södertälje-sagen hverken anvendte "tema-metoden" eller "värdi-
metoden", sådan som disse er beskrevet af Sören Halldén, Anders Stening, Per Olof 
Ekelöf, Robert Goldsmith etc., se refencelisten.) Det er extraordinärt svärt at se, at 
disse metoder giver nogen vejledning i konkrete sager. 
 
En af de fem landsretsdommere 1994 skrev et tilläg til dommen. I dette gjorde han 
bland andet en bedömning af den psykolog, som havde indset, at Elvira led af FMS, 
men som blev forbudt at meddele dette i retten. Denne dommer skriver, at alene det 
faktum, at denne psykolog anså de sexuelle beskyldninger at väre ligeså falske som 
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mordbeskyldningerne, var tilsträkkelig til at diskvalificere alle hendes bedömninger 
fuldständigt. 
 
Man kan spörge sig, om personer med en sådan attitude bör tillades at fungere som 
dommere. Der findes särlig stärke grunde til at stille dette spörgsmål, fordi 
generindringsterapi og falsk-erindrings-syndromet var särlig velkendt for de 
dommere, der afgjorde Oswalds skäbne i 1994. 
 
Et andet meget vigtigt problem bör nävnes, dog uden at her fölges op med en 
diskussion eller lösning. Der er nogle fejl, som dommere helt savner tilsträkkelige 
kundskaber og evner for at undgå. Der er andre fejl, som ikke kan undskyldes, fordi 
det ikke er särlig svärt at undgå dem. – Det er åbenbart af stor betydning at klargöre, 
om en bestemt fejl tilhörer den ene eller den anden kategori. 
 
På en måde kan dommere ikke bebrejdes for at have begået fejl af den förste kategori. 
Men de må ikke desto mindre kritiseres for at lade som om deres kundskaber og evner 
altid er tilsträkkelige. Nogle dommere har sagt offentligt, og nogle 
höjesteretsdommere har skrevet i domme, at dommerne alene skal afgöre, om der 
findes noget behov af en sagkyndig. Dommere, der har en sådan indstilling, er direkt 
uegnede til at afgöre kendelsen. 
 
Det bör også tages under overvejelse, hvad der bör göres, når en fejl er begået. 
Eftersom dommere ikke er kompetente til at opdage nogle slags fejl, er det et höjst 
utilfredsstillende tilstand, at dommere alene skal afgöre, om der er grund til at 
genoptage en sag; og ligeledes at, hvis dommere finder grund til genoptagelse, at 
dommere alene skal bedömme tiltaltes skyld. 
 
Men hvilke alternativer kan der findes, der er mere adekvate? 
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i I 2002 publicerede Jan Guillou Häxornas försvarere, en bog om hekseforfölgelsernes historie i 
Sverige. Skönt Guillou formelt set er en journalist, har han fremgravet mange fakta, der var 
ukendte for mange akademiske historikere, inklusive idéhistoriske forskere. I det sidste kapitel 
nävner han i korthed nogle nutidige hekseprocesser. En af disse er Södertälje-sagen. 
 I 2003 publicerede Nuri Kino en artikel om Södertälje-sagen i avisen Dagens Nyheter med 
titlen I voksnes greb. Avisen har pralet med den omfattende research som blev gjort, inden 
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artiklen blev trykt. – Men den såkaldte omfattende research inkluderer åberbart ikke en 
undersögelser af, hvorvidt det, som Elvira fortalte Kino, var i overensstmmelse med det, som hun 
havde fortalt politiet. I dette henseende har Kinos og Eva Lundgrens fremgangsmåde väret den 
samme. 
 In 2005 udgav Kristina Hjertén von Gedda Bortom rimligt tvivel. Bogen bestod af 
interviewer af de dömte i en del restssager. Formålet var ikke at belyse skyldsspörgsmålet men 
den subjektiva oplevelse. Fx fortäller Södertälje-fadern, at han ikke tror, at Elvira kan väre hans 
egen datter, eftersom han ikke kan forestille sig, at en biologisk datter kan göre sin fader så 
meget ondt. 


