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Till Regeringen
genom
Statsrådet och chefen för justitiedepartementet
Beatrice Ask
103 33 Stockholm

Missivbrev med yrkande att Regeringen ingriper i det så kallade styckmordsfallet samt
med inbjudan till ”Uppsala möte” den 15 september 2008
Framställning om ingripande
Flera justitieministrar har genom åren fått skilda framställningar med begäran om ingripanden
för att skapa upprättelse åt Thomas Allgén och Teet Härm, de då unga läkare som 1988
åtalades för mord på Catrine da Costa. Läkarna frikändes men i domskälen utpekades de som
likstyckare, vilka påstods ha begått brott mot griftefrid. Eftersom läkarna frikänts, tilläts de
aldrig att överklaga domskälen, samtidigt som dessa i realiteten förstärkte misstankarna att de
var mördare.
De var dock ingalunda vare sig mördare eller likstyckare.
Därefter har katastrof på katastrof lagts efter varandra under 20 års tid i det ur byråkratisk
synpunkt perfekta svenska rättssystemet i vilket misstag aldrig medges. Det är nu hög tid att
regeringen ingriper genom att med utnyttjande av sin konstutionella överhöghet skjuta statens
ombud, JK Göran Lambertz, åt sidan som företrädare för staten i det pågående
skadeståndsmålet. De närmare skälen för detta yrkande framgår bl.a. av det här bifogade
”Brev till regeringen”, vilket i förkortad form publicerats i Upsala Nya Tidning i dag
söndagen den 7 september, d.v.s. samtidigt som brevet sänds till Regeringen tillsammans med
detta missivbrev. Brevet till regeringen utgör bilaga 1.
Tyvärr är det dock redan alldeles för sent för att undvika, att Sveriges anseende som rättsstat
tillfogas allvarliga skador på grund av denna enda rättsaffär, som på sistone tillförts en ny,
nästan otänkbar rättsröta. Se vidare bilaga 1.
Sedan jag år 2003 av ideella skäl och som rättsvetenskapsman åtog mig att bli läkarnas
ombud, har Regeringen, justitieutskottet liksom olika myndigheter uppvaktats med nya
framställningar om politisk beredskap att bevaka denna rättsaffär för att vid behov ingripa.
Jag erinrar särskilt om min skrift till dåvarande justitieministern, Thomas Bodström av den 5
december 2004, registrerad i Regeringskansliet 2004-12-07, Dnr Ju 2004/11297.
Vad som kom in genom mina framställningar var ett helt nytt förhållande. Medan olika
tidigare framställningar inriktats på avsaknaden av rättssäkerhet i förfarandena mot läkarna –
en naturligtvis mycket allvarlig brist – har jag helt klarläggande utrett, att det inte funnits
något enda bevis av värde för att Thomas Allgén och Teet Härm varit vare sig likstyckare
eller mördare. För övrigt hade inte någon av dem någonsin träffat Catrine da Costa.
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JK Göran Lambertz har som ombud för staten hanterat det nu pågående skadeståndsmålet på
ett ur olika synpunkter rättsvidrigt sätt för att skydda staten och sig själv från ansvar. Detta
framgår fullkomligt för den som sätter sig in målet med ledning av min sammanbindande text
och alla dokument på min hemsida www.andersagell.se. Ett av många belysande exempel på
Göran Lambertz´ metoder ges i min inlaga till Attunda tingsrätt 2007-12-13, som kan studeras
under avdelningen ”Styckmordet, skadeståndsmålet”.
Där finns också allt nödvändigt material för att konstatera att det inte funnits något bevis av
något som helst värde för att läkarna gjort sig skyldiga till de illgärningar för vilka de
anklagades.
På sistone har också genom diverse undersökningar bakom kulisserna av journalisten Anders
Carlgren (på sin tid bl.a. förste programledare i radions ”Godmorgon Världen”) det närmast
otänkbara fallet av fördjupad rättsröta tillkommit som omtalas i ”Brev till regeringen”.
Carlgrens senaste artikel publicerades i Expressen den 28 augusti.
Som uttryck för lagmannen Erik Ternerts ageranden vid Attunda tingsrätt, där det aktuella
skadeståndsmålet handläggs, bifogas två intervjuer ur PointLex.se, dels med Ternert själv,
dels med undertecknad. Se bilaga 2 och 3.
UPPSALA MÖTE den 15 september 2008
Regeringen inbjuds härmed att låta sig representeras vid UPPSALA MÖTE vars program
bifogas i form av en av många individuella inbjudningar till journalister och andra. Inbjudan
med program utgör bilaga 4.
Seminariet har, som framgår av programmet, det grundläggande syftet att på ett pedagogiskt
sätt klargöra att läkarna fått sina liv förstörda utan tillstymmelse till bevis, liksom att statens
skadeståndansvar är oundvikligt.
Då jag antar att Regeringen endast vill bevaka seminariet på tjänstemannanivå vill jag gärna
informera om att i justitiedepartementet både departementsrådet Thomas Utterström och
rättschefen Dag Mattsson torde ha grundläggande kunskaper om fallet. Även
domstolsenheten, som även den har en akt om fallet, torde ha intresse av att fördjupa sina
kunskaper i ärendet.
Avslutningsvis beklagar jag att seminariet måst arrangeras med kort varsel på grund av
omständigheter utanför min kontroll.
Kopia på dessa handlingar sänds även till Justitieutskottet med inbjudan att utskottet skall låta
sig representeras vid seminariet.
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