PROMEMORIA
ANDERS AGELL

DOMSTOLARS OCH MYNDIGHETERS BESLUT 1988–2008
Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt 1988. HD 1989.
14/1 1988

Åtal väcks dels mot Tomas Allgén och Teet Härm för mord, dels mot Thomas
Allgén för grov otukt med barn och grovt sexuellt utnyttjande av underårig.

22/1–2/3 1988

Den första rättegången för mord m.m. (mot Thomas Allgén även för incest) i
Stockholms tingsrätt.

8/3 1988

Beslut av tingsrätten (nämnden) om rättspsykiatrisk undersökning.
Mord befanns bevisat.

22/3 1988

Svea hovrätt undanröjer beslutet och bestämmer att läkarna skall friges ur
häkte.

30/5–28/6 1988

Ny rättegång i tingsrätten med nya domare och ny nämnd.

8/7 1988

Tingsrätten frikänner läkarna för mord (Thomas Allgén även
från åtal för incest) men finner enligt domskälen det vara
styrkt bortom rimligt tvivel att läkarna styckat Catrine da
Costas döda kropp. – Det frikännande justitiemordet.

Svea hovrätt 1988 och Högsta domstolen 1989 om
omöjligheten att överklaga frikännande domskäl
30/9 1988

Svea hovrätt avvisar yrkande om ändring av domskälen.

12/1 1989

Högsta domstolen beslutar (efter yttrande av RÅ) att inte medge Teet Härm
och Thomas Allgén prövningstillstånd angående domskälen.

HSAN och förvaltningsdomstolarna

23/5 1989

HSAN drar in läkarnas legitimationer med ledning av
tingsrättens dom. – Det politiserade justitiemordet.

6/10 1989

Kammarrätten i Stockholm undanröjer beslutet (2 röster mot 2).

11/6 1990

Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och återförvisar målet för ny
handläggning – med beviskrav som i brottmål – till kammarrätten

8/4–25/4 1991

Huvudförhandling i kammarrätten.

31/5 1991

Kammarrätten avslår överklagandet av HSAN:s beslut.
Läkarna blir slutgiltigt deslegitimerade. – Det bekräftande
justitiemordet.

6/2 1992

Regeringsrätten avslår ansökan om prövningstillstånd.

Mellanspel 1992 – 2001.
Under perioden förekommer ett par avslagna framställningar till den europeiska kommissionen
för mänskliga rättigheter samt till justitieministern m.m. Vidare avslöjande tidskriftartiklar av
Hellbom (Wiklund), SvJT 1994, och av Tillinger i Juridisk Tidskrift 1999, då även Per Lindebergs
bok publicerades och lästes av tjänstemän i Socialstyrelsen.
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24/10 2000

Högsta domstolen avslår en resningsansökan (genom advokat) och besvär över
domvilla i fråga om hovrättens beslut 30/9 1988. SoS har avstått från yttrande.

16/2 2001

Svea hovrätt avslår motsvarande talan beträffande tingsrättens dom den 8 juli
1988.

Ansökningar om resning av kammarrättens dom 1991
30/5 2001

Regeringsrätten (5 ledamöter) avslår en ”processuell” resningsansökan, väckt
1999 genom advokat, mot kammarrättens dom den 31 maj 1991.
Socialstyrelsen valde att inte yttra sig i målet.

23/9 2003

Ny resningsansökan för läkarnas räkning, om bristen på bevis, (64 sidor plus
bilagor, c:a 275 sidor), sedan professor Anders Agell anmält sin vilja att bli
deras ombud på rent ideella grunder.

2/7 2004

Regeringsrätten (tre ledamöter) avslår denna resningsansökan
efter bestridande av SoS. – Det ansvarsbefriade
justitiemordet.

JK:s och Socialstyrelsens beslutsfattande

25/2 2005

JK’s beslutar att inte vidta någon åtgärd i anledning av prof.
Agells anmälningar 5/12 2004 och 12/2 2005. JK avråder
därefter Socialstyrelsen att ansöka om resning för läkarnas
räkning.

21/6 2006

JK’s beslutar att inte reglera Thomas Allgéns och Teet Härms
skadeståndsanspråk. – först omnämnt till JK 31 januari 2005 – och uttalar att
anspåket bör prövas av domstol.

Skadeståndsmålet

2/4 2007

Stämningsansökan mot staten i Attunda tingsrätt med
yrkanden om skadestånd till Thomas Allgén och Teet
Härm för ekonomiska skador och för lidanden, 35-40
miljoner kr., på grund av fel och försummelser i
myndighetsutövning.

5-7, 18/12 2007

Muntlig förberedelse

22/4 2008

Attunda tingsrätt avslår i mellandom statens
invändning om preskription av läkarnas
skadeståndstalan i fråga om äldre händelser.
Mellandomen får enligt tingsrättens beslut inte
överklagas särskilt.

Se i övrigt ”www.andersagell.se”
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PROMEMORIA
ANDERS AGELL

FÖRSTA AKTEN AV FÖRUNDERSÖKNINGEN 1984-1987
Den nedanstående genomgången återger händelser av avgörande betydelse för fortsättningen.
Genomgången bygger på stämningsansökan kap. 8.1-3 och 8.4.1 (d.v.s. s. 22-45). Särskilt
remarkabla ”stolpar” i händelseutvecklingen har markerats med fet stil.

Förhösten 1984 F.d. svärfar polisanmäler Teet Härm som
misstänkt för mord på sin hustru Anne-Catherine
Härm 1982 och Catrine da Costa 1984 sedan den
senares likdelar hittats i Solna.
Hösten 1984

Under en månads tid förhör 8-9 poliser 188 prostituerade kvinnor, som får se

bilder på 10 män. – Många säger sig känna igen Teet Härm (se
stämningsansökan s. 24 ff).
21/10, 3/11 1984 Docent Jovan Rajs’ brev till polisen. I det senare brevet har Jovan Rajs
bestämt sig för att Teet Härm mördat Catrine da Costa
(stämningsansökan bilaga 24).

23/11 1984 Jovan Rajs undertecknar obduktionsutlåtandet, vilket
han skräddarsytt för att det skulle passa på Teet
Härm som mördare av Catrine da Costa
(stämningsansökan s. 26).
3-7/12 1984

Teet Härm anhålls som misstänkt för två mord men friges efter fyra dygn i
brist på bevis.

4/12 1984

Telefonsamtal mellan Thomas Allgén, som har jourtjänst på Alingsås lasarett,
och Christina Allgén i Stockholm, ett samtal som får märkliga följder.

7/12 1984

Socialstyrelsen beslutar avstänga den frigivne Teet Härm från hans tjänst vid
rättsläkarstationen.

19/12 1984 Socialtjänsten, Socialdistrikt 3, Stockholm,
polisanmäler Christina Allgéns misstankar att dottern
(född 1/1 1983) utsatts för incest av Thomas Allgén
(stämningsansökan bil. 26). Utredningsuppdraget går
från polisen vidare till barnpsykiatrikern dr. Frank
Lindblad.
14/2-15/3 1985 Christina Allgén och dottern inskrivna på dagtid på Karolinska Institutets barnoch ungdomspsykiatriska klinik för utredning av Christina Allgéns misstankar
om incest.
4/3 1985

Vid besök hos dottern på Karolinska sjukhusets barn- och ungdomspsykiatriska klinik går Thomas Allgén i en utlagd ”fälla” för misstänkliggöranden av
hans person för övergrepp mot dottern. (Se stämningsansökan s. 35 med bilaga
29.)
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27/8 1985

Christina Allgén polisanmäler för första
gången sina misstankar att dottern varit närvarande
då pappa och en farbror styckat ett lik.

13/11 1985

Vid ett av många förhör anger Christina Allgén för första gången
pingstafton 9/6 eller annandagen 11/6 1984 som enda möjliga dagar för
likstyckning (stämningsansökan s. 36).

20/11 1985 Beslutar polisen ge Karolinska institutet uppdraget
att utreda Christina Allgéns nya misstankar (från 27/8
1988) att dottern vid 17 månaders ålder bevittnat ett
styckmord (juni 1984). Uppdraget går till dr. Frank
Lindblad.
26/11 1985

Beslutar Socialstyrelsen att inte förlänga Teet Härms förordnande på tjänsten
vid rättsläkarstationen.

27/11 1985

I närvaro av Teet Härm genomför polisen en rekonstruktion av hur AnneCatherine Härm hittats död.

28/11 1985

Efter polisförhör i anknytning till rekonstruktionen dagen innan söker
Teet Härm begå självmord, blev kliniskt död men återupplivades.

27/1 1986

Frank Lindblad och Margareta Erixon avger ett
utlåtande att Christina Allgéns berättelse om barnets
närvaro vid mord och likstyckning är sannolik
(stämningansökan bil. 33).

3, 6-7/2 1986 Polisförhör med Thomas Allgén som anklagas för
incest mot sin dotter och därefter för mord och
likstyckning tillsammans med Teet Härm och i närvaro
av dottern (se stämningsansökan s. 38 ff).
Febr. 1986

Husrannsakan i Thomas Allgéns bostäder i Alingsås och i Stockholm.

17/6 1986

Kammaråklagare Wolffs beslutar att lägga ner
förundersökningen mot Teet Härm som misstänkt för
två mord (stämningsansökan bil. 34).

7/8 1986

På hennes egen begäran hålls ett nytt polisförhör med
Christina Allgén; hon berättar nu att barnet närvarit
då pappa och Tomt lagt Catrine da Costa på en grill
samt ätit ögon, druckit blod, m.m., m.m.
(stämningsansökan bil. 35).

21/11 1986

Jovan Rajs avger ett nytt utlåtande till polisen angående sin teori om 10
andra styckmord i Sverige såsom väl förenliga med antagandet, att
barnet (vid 17 månaders ålder) åsett och berättat om hur Catrine da
Costas kropp skulle ha styckats (stämningsansökan s. 42 f).

Våren 1987

Förundersökningen mot Teet Härm återupptas, kriminalinspektör PÅ
Larsson ny utredare. Ett samarbete inleds mellan honom och Christina
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Allgén. (Se därom vidare stämningsansökan s. 43 ff och 46
ff med som bilaga 38 Larssons pm 1987-11-30)

6/10 1987

Thomas Allgén grips av polisen.

6/10 1987

Polisförhör med Allgén (Larsson plus försvarare) om incest enbart.

8/10 1987

Husrannsakan i Stockholm (Larsson, Marklund och Forslund) hos Thomas
Allgéns gode vän Gösta Erne, enligt protokollet pga misstankar mot Thomas
Allgén för sexuellt utnyttjande av underårig (jfr stämningsansökan s. 55).

12/10 1987

Häktnings PM från chefsåklagare Helin ang. mord samt sexuellt utnyttjande av
underårig (stämningsansökan bil. 37).

14/10 1987

Husrannsakan i Thomas Allgéns bostad i Stockholm (Larsson, Forslund) pga
misstankar mot Thomas Allgén för mord, alt. medhjälp till mord.

15/10 1987

Husrannsakan på läkarstationen i Herrljunga (Larsson, Forslund) pga samma
misstankar som dagen innan.

28/10 1987 Teet Härm grips med efterföljande häktning.
28/10 1987 Expressens löpsedel.

PROMEMORIA
ANDERS AGELL
ANDRA AKTEN AV FÖRUNDERSÖKNINGEN FR.O.M. NOVEMBER 1987
Alla nedan angivna hänvisningar till stämningsansökan eller resningsansökan illustrerar att det
inte finns ett enda "bevis" av värde mot någon av Allgén eller Härm, samt att alla bedömningar
av att de skulle vara mördare eller likstyckare, eller i Allgéns fall ha gjort sig skyldig till incest, är
försumliga, antingen tagna för sig eller som kumulerade fel.
Ingress

De inledande förhören med Thomas Allgén och Teet Härm sedan de gripits i
slutet av första akten.

6/10, 9/10, 22/10, 2/11, 20/11, 1/12
polisförhör med Thomas Allgén, genomgående för att
snärja honom och få honom att erkänna både incest och mord.
28/10, 29/10, 1/12, 21/12 polisförhör med Teet Härm, genomgående för att snärja honom och
få honom erkänna mord på Catrine da Costa.
10/12 1987

Konfrontationsförhör med båda läkarna närvarande och, vid detta enda
tillfälle, båda de offentliga försvararna, som dock aldrig yttrade sig.
***

30/10 1987

Fotohandlaren Arne Schröder ringer sin bekant, t.f. polismästaren Arne
Liljequist.

2/11 1987

Förhör med Schröder av kriminalinspektörerna Per Åke Larsson och Bengt
Wingqvist. (Wingqvist var då helt nytillkommen i förundersökningen, se
stämningsansökan bil. 47.)

4/11, 19/11 1987 I en vittnesparad (första gången verklig, andra gången via film) pekar Arne
Schröder ut nr 5 (en polis) och Anita Schröder nr 4 (Teet Härm).
30/11 1987

I en PM till chefsklagaren Helin avhandlar krimininalinspektör Larsson bl.a. en
"insänd handduk", kommissarie Langes undersökning av skelettdelar,
"indikationer" om nedgrävt huvud på "en viss plats", liksom om videofilm över
vittnesparad med Thomas Allgén skall förevisas två personer "vilket kan ha
stor betydelse". (PM utgör bil. 38 till stämningsansökan.)

1/12 1987

Långa förhör med Allgén och Härm var för sig. Inspektör Larsson söker få
båda att erkänna (se stämningsansökan s. 48). Teet Härm vilseleddes starkt om
"barnets berättelse", se Härms e-brev till professor Anders Agell 2007-01-16
(bil. 74 till stämningsansökan).

7/12 1987

Ny videouppspelning för makarna Schröder med Thomas Allgén som nr 5 i en
panel av poliser. Arne Schröder pekar ut Thomas Allgén med motivering att
han liksom förra gången håller på nr 5 (som då var en polis). Med hjälp av
förhörsledaren Wingqvist pekar Anita Schröder ut Thomas Allgén som
inlämnare av film. Enligt en sammanfattning av Wingqvist (bil. 22 till
resningsansökan, ingår i bil. 5 till resningsansökan) förklarade Anita Schröder
sina tidigare utpekanden (4 och 19/11) av Härm med att "den mannen kan

tidigare ha varit med på fotografierna och att det var därför hon också kände
igen honom".
8/12 1987

Förhör med Thomas Allgén av inspektör Larsson och chefsåklagare Helin.
"Vitarocken-förhöret" med påstående att ”Du inte suttit här i dag om Catrine
da Costa levt efter pingstafton”. Se om förhöret i stämningsansökan s. 50 f och
resningsansökan s. 57.

10/12 1987

Konfrontationsförhöret med både Thomas Allgén och Teet Härm, vilka nu
träffas för första gången sedan 1982. Samtalet mellan dem de omkastade
rollerna. Se stämningsansökan s. 51 f, resningsansökan 58 ff med bil. 29.

8/12 1987

Jovan Rajs’ nya utlåtande om tio styckmord i Sverige jämförda med
fotohandlarparets påståenden om vad de skulle ha sett på inlämnad film för
framkallning. Bil. 39 till stämningsansökan.

18/12 1987

Förhör med obduktionsteknikern Åke Fredriksson, bil. 25 till
stämningsansökan.

18/12 1987

Kriminalvårdsverkets personundersökningar ang. Thomas Allgén och Teet
Härm, med för båda enbart positiva omdömen av tillfrågade personer. Se bil.
40 a resp. 40 b till stämningsansökan.

21/12 1987

Chefsklagare Helins sammanträffande med Christina Allgén med Bengt
Wingqvist som förhörsledare, bil. 72.

30/12 1987

Kommissarie Wincent Langes promemoria om använda verktyg, bil. 42 till
stämningsansökan. Jfr Kriminaltekniska laboratoriets kritiska
sakkunnigutlåtande 1988-05-10, bil. 51 till stämningsansökan.

14/1 1984

Åtal väcks mot Allgén och Härm för mord och mot Thomas Allgén för grov
otukt med barn och grovt sexuellt utnyttjande av underårig.

14/1 1988

Kriminalinspektör Winqvist förhör polisen Marie Rådén, som säger sig ha sett
Teet Härm tillsammans med Catrine da Costa på våren 1984. Jfr
stämningsansökan s. 15 ff.

21/1 1988

Ett första förhör per telefon med Ingeborg Olsson, "damen med hunden", jfr
stämningsansökan s. 15 och resningsansökan s. 39 ff med hänvisningar till
bilagor.

Se vidare stämningsansökan kap. 9 om rättegångarna i Stockholms tingsrätt.

