DOCENT TOMAS ERIKSSON
Medicine doktor, legitimerad lakale
Specialist j aDman ps.vkiatri och riittsps,.vkiatri

Goteborg den 4 november 2008.

SakkunnigutUltande i Attunda Tingsrlitts mAl T3798-07
De karande i rubrieerade ml!1 har pakallat sakkunnigforhor med mig "till styrkande av att
Christina Aligens uppgifter varit helt otillforlitliga, bl. a. vid forhoret 1986-08-07".
Attunda Tingsratt har 2008-09-15 beslutat att de karande skall inge skriftliga utlatanden av
de sakkunniga som aberopats. Med anledning harav ber jag att for egen del fa anfora
foljande.
Jag har ta9it del av det protokoll som forts vid det polisforhor som hallits med Christina
Aligen 1986-08-07. Jag har oeksa upplysts om att det barn till vilket det refereras i detta
forhOrsprotokoll var fott i januari 1983 oeh att de handelser som barnet, enligt
forhorsprotokollet, lam nat upplysningar om sku lie ha intraffat under varen 1984.
De uppgifter som Christina Aligen lam nat i det aktuella polisforhoret bestar dels i ett
l!tergivande av vad barnet uppges ha berattat fOr henne oeh dels hennes tolkningar harav.
utgangspunkten for en bedomning av moderns tillforlitlighet nar hon i polisforhOr uppger sig
referera vissa uppgifter som barnet skulle ha berattat maste vara att barnet vid tidpunkten
for polisforhoret med Christina Aligen var tre l!r oeh sju manader gammalt oeh att det vid
pingsten 1984, da de handelser som barnet uppges haberattatom sku lie ha intraffat, var
ett l!r oeh fem ml!nader gammaIt.
Det ar heIt uppenbart att Christina Aligen i det aktuella polisforhoret, vad betraffar de
uppgifter som sku lie ha lamnats henne av barnet, helt saknar tillforlitlighet.
Denna slutsats baseras pl! den valetablerade kunskapen att personer omojligen kan
pl!minna sig nl!got som intraffat nar de varit sil unga som ett ilr oeh fem milnader oavsett
nar de senare tillfragas om handelserna. Dessutom ar det inte heller mojligt for barn som ar
sa unga som tre l!r oeh sju ml!nader att lamna tillforlitliga uppgifter om nagonting over
huvud taget oavsett na~ hiindelserna skulle ha intraffat.
Orsakerna till att Christina Aligen lamnat de uppgifter hon gjort i det aktuella polisforhoret
undandrar sig min bedomning.
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