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Djävulen i Vallentuna 
Den Onda Satan 

 
”Vallentunaligan är en Pedofilliga” 

 Journalisten Monica Antonsson 
 
En bok om ligan från Vallentuna som år 2011-2012 låg bakom 
huvuddelen av alla svenska hemsidor* där personer pekades ut som 
sexuellt avvikande, sexualförbrytare eller pedofiler på internet och 
där frontfiguren, journalisten Monica Antonsson, försökte använda 
en egentillverkad och falsk ”pedofillista” för att med hot och 
trakasserier tvinga fram så att nättidningen Yakida skulle radera 
sanningen om henne. 
 
I dagens Sverige är pedofilanklagelser organiserade och välplanerade 
av ligor som sysslar med förfalskningar, utpressning, hot, falska 
anklagelser om misshandel eller om pedofili. Ligorna attackerar både 
enskilda privatpersoner som företag. 
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”Vallentunaligan” - Sveriges första avslöjade "Pedofilliga" med 
ledaren journalisten Monica Antonsson från Vallentuna beskrivs i 
denna bok. Med ”Pedofilliga” i detta sammanhang menas en liga 
som hänger ut människor som pedofiler på internet. 
 
Vallentunaligan kan alltså kallas för en ”Pedofilliga” på samma sätt 
som tjuvarna som år 2011 stal noshörningshorn från museum 
kallades för ”Noshörningsligan”, eller som när Monica Antonsson 26 
februari 2011 kallar pappor i papparättsrörelsen för peddosar i  
”Pedofilligan”. 
 
Monica Antonsson är författaren som skrev boken "Sanningen om 
Gömda" och påstod sig avslöja Liza Marklunds bok "Gömda". 
Istället blev Monica Antonsson avslöjad med att ljuga om vad som 
hände kring hennes bok. Läs boken ”Vallentunamördaren”. 
 
Monica är också den första journalisten som avslöjats med att 
publicera en egentillverkad falsk pedofillista där hon i sin blogg 
pekade ut oskyldiga människor som pedofiler.  
 
En bok om ondska, stalking, kriminalitet, pedofiler, barnporr, 
narkotika, prostitution, utpressning, stölder, datavirus, hot med 
utpressning och falska domstolsdokument. 
 
Baserad på en sann historia som utspelade sig åren 2009-2012. 
 
Författare: John Johansson. Sundbyberg, kontakt: yakida@telia.com 
Denna reviderade bok har publicerats på hemsidan www.yakida.se , 
mars 2023 
 
* Enligt en mediaundersökning år 2011 
 
 
 
ISBN nr 978-91-980199-2-6  
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Inledning 
 
Jag borde reagerat mera när den Guldspade nominerade journalisten 
Monica Antonsson från Vallentuna föreslog att jag skulle publicera 
en nakenbild av en liten flicka i min nättidning www.yakida.se i 
samband med att Max Scharnbergs bok publicerades. Monica var 
den enda som tyckte bilden skulle publiceras, - ”För bevisningens 
skull”, menade hon. Det kändes fel och alla andra jag frågade 
avrådde mig,. Självklart lägger man inte ut nakenbilder på barn på 
internet. 
 
Idag efter att jag har läst Monicas blogg och insett att hon har ett 
intresse av att publicera texter om andra föräldrars barn så är jag 
övertygad om att det var hennes eget störda beteende som låg bakom 
hennes förslag.  
Personer med ett pedofilt intresse samlades också i Monicas blogg 
där de skrev om barnsnusk på olika sätt. Själv frågade hon läsare i 
sin blogg hur många könsorgan på små barn de hade "masserat" och 
hennes läsare uppmuntrade också sina läsare till att ta smygbilder på 
minderåriga barn när det kissar på toaletten.  
I sin blogg utnyttjande hon även namngivna minderåriga barn för att, 
likt en sadist, skada både barn och föräldrar. Ingen vuxen frisk 
människa utsätter barn för trakasserier på internet. Då är något fel. 
 
Monica är författaren från Vallentuna som skrev boken "Sanningen 
om Gömda" och påstod sig avslöja Liza Marklunds bok "Gömda". 
Istället blev Monica Antonsson avslöjad med att ljuga om vad som 
hände kring hennes bok. Det var Monica som låg bakom avslöjandet 
av "Mias" identitet, men Justitiekanslern missade också att 
genomföra ett åtal mot Monica p.g.a. en slarvig polisutredning. 
Monica som inte ens ska ha blivit förhörd skulle nämligen tveklöst 
fällts i domstolen !! 

 Foto: Liza Marklund av Peter Jönsson, www.lizamarklund.com 
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Mitt namn är John Johansson och har skrivit den här boken. Jag är 
född 1956, utbildad civilingenjör och även ansvarig utgivare för 
nättidningen www.yakida.se. En nättidning som under åren gjort 
sensationella avslöjanden.  
 
Jag har arbetat som nämndeman under fyra år i två domstolar under 
åren 2007 till och med 2010. Den ena domstolen var Solna tingsrätt 
och den andra var i Migrationsdomstolen med asylfrågor med dem 
som kom från mellanöstern. Mestadels de som kom ifrån Irak, 
Syrien, Jordanien och Palestina. 
Tidigare har jag har under flera år på kvällstid även arbetat ideellt 
inom Kriminalvården som övervakare. Båda jobben var roliga och 
gav en inblick i den kriminella världen. 
 
Från början när jag själv befann mig i en vårdnadstvist var jag 
besviken på vårt rättsystem, men jag har ändrat min inställning efter 
att jag själv fick möjligheten att se rättssystemet inifrån. I synnerhet 
är jag imponerad av de anställdas kompetens på Migrationsverket 
och Migrationsdomstolen.  
Jag är tacksam för att jag fick vara med dem i deras svåra arbete. 
 
Sverige ligger på tredje plats bland EU:s medlemsländer när det 
gäller medborgarnas förtroende för rättsväsendet. Bara Danmark och 
Finland ligger före, enligt Eurobarometern från november 2010. 
Svenskt rättsväsende får alltså en bronsplats. Men jag vet att vi kan 
bli bättre. 
Jag vet att det går att genomföra förbättringar med ganska små och 
enkla åtgärder. Visste ni t.ex. om att Israeliska forskare har funnit att 
man har störst chans att bli frikänd om målet avgörs på förmiddagen, 
istället för eftermiddagen? 
Visste ni om att man har större chans att bli frikänd om domaren är 
mätt och belåten? Visste ni om att ryktet om att nämndemän sitter 
och sover, är sant? Vet ni om att det ibland nästan är slagsmål mellan 
domare och nämndemän när beslut skall tas? Visste ni om att 
nämndemän går ut på toaletten och kräks under pauserna efter sett de 
vidrigaste bilderna som visas upp inne i rättsalen? Visste ni om att 
man kan erkänna ett brott och trots allt bli frikänd? Vet ni om hur lätt 
man kan se till att få någon fälld för brott i domstol? 
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Det sägs att en åklagare ska dra ett fall till åtal om det är sannolikt att 
gärningsmannen kan fällas. Då kan jag nämna att gränsen för den 
sannolikheten går vid drygt 50,0%. 
 
Den här boken har som de flesta andra böcker ett antal personer i 
bakgrunden som har hjälpt till att bära fram arbetet så att det till slut 
har blivit en bok. Jag vill därför tacka min sambo Natasha för att du 
alltid stöttar mig. Jag vill särskilt tacka Max Scharnberg, Patrik, 
Simon, Ingrid och Jocke och Madde för era insatser.  
 
Tänk på att vi ska aldrig böja oss för de kriminellas hot och deras 
trakasserier oavsett hur mycket de ljuger om oss eller slår oss sönder 
och samman. 
 

         .….. Avancè …… 

 
Bakgrund 
 
Dagens moderna "pedofilligor" anfaller idag t.o.m. företag i syfte att 
förstöra för verksamheterna. Dessa ligor sysslar även med 
förfalskningar, falska hemsidor, falska dataintrång, hotfulla 
telefonsamtal, stölder, utpressning, hot, falska anklagelser om 
misshandel eller om pedofili. 
Ligorna attackerar både enskilda privatpersoner som företag på 
internet. När de t.ex attackerar företag kontaktar de även företagen 
för att misskreditera de anställda på olika sätt. Framför allt arbetar de 
genom internet med att misstänkligöra oskyldiga personer som 
pedofiler. 
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Denna bok handlar i huvudsak om två ligor, Fågel Fenix och 
Vallentunaligan. Namnet Vallentunaligan har den fått eftersom det 
var två kvinnor som båda gemensamt angrep både människor och 
företag som fanns i deras hemort. Det gick så långt att invånarna 
upplevde rädsla att hamna i onåd med Vallentunaligan. 
 
Ligan representeras på internet av journalisten Monica Antonsson, 
och sjuksköterskan Lena Dahlström Johansson. 
 

                 Monica Lena 
 
Den 12 september 2012 pekade sedan Monica ut mig som "Djävulen. 
Den store Satan i höghuset i Sundbyberg" i hennes blogg, och skrev 
att hon tyckte det var en bra titel på en bok. Samtidigt skrev hon ett 
offentligt meddelande till min son och förklarade för honom varför 
jag måste dödas. Detta efter att jag utsatts för ett mordförsök i juli 
2012 av Vallentunaligan.   
Därför har min bokserie fått namnet ”Djävulen i Vallentuna. Den 
onda satan” 

Källa: Monica Antonssons blogg 
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Begreppet "Vallentunaligan" myntades av Monica Antonsson redan 
den 15 juni, 2011 och till både Justitiekanslern år 2016 i samband 
med brottmålet B 7264-15 och Attunda tingsrätt i mål FT 1947-21 
aktbilaga 37, bekräftar Monica att det är hon som är ledaren för det 
hon kallar för "mitt gäng". Enligt Monica Antonssons inlaga till en 
domstol var det ca 15 personer i hennes gäng. 
 Journalisterna Annika Sundbaum-Melin och Annika Tiger tillhörde 
några av de mer aktiva medlemmarna.  
 
Någonstans läste jag att cirka 4 % av nämndemännen blir utsatta för 
något slags hot eller trakasserier.  
Torsdagen den 4 november 2010 blev jag själv tillskriven medvetet 
falska uppgifter och lögner av Monica Antonsson i hennes blogg  på 
grund av att jag arbetade som nämndeman. Uppgifter som hon visste 
var osanna. Hon ljög medvetet om mig och förfalskade dessutom sin 
egen text. Därför mailade jag till henne privat och bad henne att 
radera lögnerna, men hon valde istället att publicera det privata 
mailet, för att göra sig lustig över och fortsatte istället med nya 
lögner och hot. 
Eftersom jag redan i augusti 2010 hade fått information om att 
Monica Antonsson var på gång med något om mig, så var jag inte 
helt oförberedd på hennes attack. 
Jag lät saken bero, men började undersöka varför hon uppförde sig 
på detta sätt. I synnerhet när vi tidigare haft en mindre maildialog. 
 
Jag hade tidigare år 2008 talat i telefon med Monica Antonsson då 
hon ringde upp mig, och jag har förstått att hon vid ett tillfälle 
bandade samtalet, fast jag uttryckligen bad henne att hon inte hade 
min tillåtelse att göra det. Hon svarade, att hon inte bandade 
samtalet. Eftersom jag redan då visste hur opålitlig Monica var och 
hur mycket hon ljög, dokumenterade jag hela samtalet. Hon frågade 
mycket om debattforumet Flashback och om jag deltog där. Jag 
svarade "Nej, men att jag sett det vid några tillfällen". Hon frågade 
så mycket om Flashback, att jag insåg att hon själv måste vara 
mycket aktiv på Flashback. Jag insåg inte då hur rätt jag skulle få. 
 
De närmaste månaderna som följde växte det fram en bild av Monica 
Antonsson som visade att hon hade helt andra sidor och aktiviteter 
för sig än vad hon berättade om på sin blogg. Något liknande som 
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Monica Antonsson har inte tidigare kunnat skådats på internet, och 
det insågs att hon måste vara en genuint elak människa som länge 
använt sina bloggar medvetet för att missbruka internet och skada 
människor. I synnerhet använde hon, likt en sadist, oskyldiga barn 
som verktyg i sina bloggar för att på olika sätt skriva elaka saker om 
föräldrarna. 

 
Källa: rolleponkebloggen.blogspot.se 
 
Jag upptäckte hur mycket hon ljög i sina bloggar och att hon använde 
sina bloggar för att skada, trakassera människor och företag. Monica 
Antonsson hade i princip utsatt en man för grov stalking i hela 15 år 
och varit med och drivit förföljelsen så långt att hans företag troligen 
stupade och att företagaren gjorde flera självmordsförsök.  
 
Bland annat hade Monica och Lena Dahlström drivit flera olika 
bloggar om mannen och hans företag.  Bloggen kallades för  
rolleponkebloggen.blogspot.com. Företagaren visste inte om vem 
som hade bloggen och Monica låtsades som att hon heller inte visste 
vem som låg bakom den. Fast det var hon själv som var 
huvudpersonen bakom bloggen. 
 
Jag upptäckte också att den förföljelse som bloggaren Daddy var 
utsatt för på debattforumet Flashback, på något sätt var knuten till 
Monicas blogg. Jag upptäckte äkta och ren ondska hos Monica 
Antonsson. Jag såg "Djävulen - den onda satan". 
 
Den 25 januari 2011 hade det framkommit tillräckligt med underlag, 
intressanta och allvarliga uppgifter om henne, att jag tog beslut att 
publicera några av uppgifterna i en mindre artikel om henne på 
Yakida. 
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I huvudsak avslöjades då att; 
 
 Det var Monica Antonsson som brustit i sitt källskydd mot 

"Mia" som hon blev anmäld för till Justitiekanslern. 
 Det var Monica som låg bakom en anonym blogg som 

trakasserade hennes egen vän Rolle och hur hon utnyttjade 
honom. 

 Att Monica hänger ut människor som pedofiler på internet 
 Att Monica ljög om sina anklagelser mot mig och att hon 

tidigare hade ljugit om och trakasserat ett stort antal andra 
personer i sina olika bloggar. 

  
Vilken annan normalt begåvad journalist som helst hade antingen 
erkänt att hon blivit rejält avslöjad, eller struntat i att hon avslöjats 
och gått vidare. Monica Antonsson började istället en förtalskampanj 
med absurda lögner, mot mig och ett antal andra personer, växlat 
med olika hot och andra trakasserier med krav på att Yakida skulle 
stängas.. 
Tiden efter den 25 januari 2011 genomfördes på Yakida endast några 
mindre justeringar i textmassan och under tiden flödade det in 
information om Monica Antonsson och Lena Dahlström Johansson 
från olika källor. 
 
Tisdagen den 22 februari 2011, i sin artikel "Flashback Magazine nr 
2, 1994 sökes för lån", började Monica Antonsson tillsammans med 
sin väninna Lena Dahlström falskt anklaga mig ,och en bekant till 
mig som heter Tommy, för att ha beställt barnpornografiska filmer i 
samband med den kända "Norrköpingshärvan". Monica påstod att 
jag och Tommy skulle finnas med på en "Pedofillista". Syftet var att 
tvinga mig att radera sanningen om Monica och vad hon hade gjort. 
Lena ringde också till mitt arbete och trakasserade mig om den här 
listan och kallade mig även för ”pedofil” samma dag i Monicas 
blogg. 
 
Min bekant Tommy var också f.d. nämndeman. Vi lärde känna 
varandra år 1999 då vi bägge var med i en grupp på internet som 
diskuterade vårdnadsfrågort. Gruppen kallade sig för FRIS 
(Föräldrars rätt i samhället) och blev remissinstans till regeringen i 
vårdnadsfrågor. Gruppen FRIS blev hårt trakasserade på internet och 
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i samband med att tidningen Aftonbladet gick ut med en artikel där 
grundaren Lennart Westman pekades ut som ledare för en grupp 
kvinnomisshandlare började gruppen att spricka sönder. Aftonbladet 
hade nämligen funnit att av ca 200 medlemmar så hade cirka 6 st 
blivit fällda för kvinnomisshandel.  
Att interna stridigheter blommade var också en annan orsak till 
gruppens splittring. FRIS-medlemmen BS stridigheter med 
kvinnorna i gruppen medförde att kvinnorna drog sig ur FRIS och 
startade gruppen ”Styvmorsviolen”, och det går bra för tjejerna än i 
dag.  
 
De båda feministerna Annica Tiger och hennes väninna Katinka 
Löfquist, som grundade gruppen Fågel Fenix, började också angripa 
FRIS, och därmed blev förintelsen av den första föräldragruppen på 
internet ett faktum.  
Redan då var anhängare till gruppen Fågel fenix involverade i att 
göra listor över dem som beställt barnporr från Norrköping- och 
Huddingehärvan. De lär också varit delaktiga i researcharbetet som 
användes i Aftonbladets artikel om FRIS. 
 
När inte Monica Antonssons hot med att peka ut mig i sin blogg som 
köpare av barnporr skrämde mig, svarade istället Monica med 
omfattande trakasserier mot min arbetsgivare, som hon också 
försökte lura på olika sätt genom att både ringa min chef och skriva 
brev. Trakasserierna mot min arbetsgivare kommer att gå till 
historien som ett av det mest aggressivaste stalkinganfall som 
någonsin utförts på internet mot ett företag.  
 
Granskningen av både Monica Antonsson och Lena Dahlström 
Johansson fortsatte och det som framkom visade mycket riktigt på 
bl.a. kriminalitet hos dem bägge två. Framför allt framkom det hur 
mycket Monica Antonsson ljuger i sin blogg. 
Monicas lögner om mig på internet växte i styrka men jag valde att 
inte besvara dem. Istället samlade jag på lögnerna eftersom jag visste 
att snart kommer hon att göra något misstag .  
För att hon skulle sluta sina trakasserier krävde hon förhandlingar 
vilket skulle innebära att jag skulle stänga Yakida. Först under 
hösten 2011 valde jag istället att publicera en ny uppdaterad större 
mängd information om Monica Antonsson på www.Yakida.se. 
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Med hjälp av några av mina vänner och polisen hade jag nämligen 
lyckats med att bevisa att Monica Antonsson ljög och att hon hade 
ett brottsligt syfte.  Listan påstods nämligen i Monicas blogg vara en 
lista med namn på ”pedofiler” som publicerats i tidningen 
Flashback.. Vi lyckades till och med att bevisa matematiskt att 
Monica Antonsson försökte lura sina bloggläsare. 
 
Bilder från den omtalade tidningen Flashback Magazine nr 2, 1994. 

 

Omslagsbilden. 
Tidningen som har namnlistan och 
foton på några av dem som 
beställde barnporrfilmer i samband 
med Huddingehärvan och 
Norrköpingshärvan. 
Tidningen kan läsas eller beställas i 
Stockholm på Kungliga biblioteket. 

Sidan 24 
Barnporrsrättegången heter 
artikelns rubrik.. Denna hade 
Monica sedan tidigare. 

Sidan 25. Uppe i högra hörnet 
finns nakenbilder på barn. 
Bilden ska ha maskas av 
Kungliga biblioteket. 
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Jag har insett att Monica Antonsson har ett extra stort maktbehov 
och som vill ha total kontroll på människor och som blir fullständigt 
bindgalen när hon inte får sin vilja fram. Tappar hon kontrollen så 
försöker hon genom lögner, hot och trakasserier tvinga sin vilja fram 
sin vilja. Monica Antonsson skriver i sin blogg att namngivna 
människor är psykiskt sjuka men en psykolog har beskrivit henne 
som en "sadist med störd personlighet".  Därför är det inte konstigt 
att Monica ljuger om olika människor i sin blogg. 
Nu har istället journalisten och författaren Monica Antonsson blivit 
avslöjad. 
 
Enligt en artikel i Expressen av Görel Kristina Näslund så anges att 
duktiga bedragare ofta till slut själva tror på sina egna lögner. När 
det läget har infunnit sig blir det svårt för lögnaren att hålla reda på 
alla sina lögner, och det blev också enklare och enklare att avslöja 
Monicas lögner som hon publicerade i sin blogg. 
Monica är också den typ av kvinnor som dras till kriminella 
"charmiga" psykopatmän och att det hade funnits rätt många sådana i 
hennes liv, berättade hon i sin blogg. Det var alltså inte förvånande 
att både Monica eller hennes medarbetare Lena igen skulle använda 
pedofilanklagelser, som de gjort tidigare på internet. 
 
I november 2011 framkom i en mediaundersökning jag gjorde, att 
Monica Antonsson är huvudpersonen som ligger bakom huvuddelen 
av alla svenska hemsidor där människor anklagas som pedofiler eller 
sexuellt avvikande på internet. Minst 200 personer har blivit 
utpekade och namngivna..  
"Vallentunaligan" är en liga som i detalj kartlägger företag, familjer 
och barn och med utpressning försöker förhandla med de utsatta 
familjerna för att de inte ska bli utpekade som pedofiler på internet. 
Till sin hjälp använder de falska domstolsprotokoll. Det gick istället 
att avslöja Monica Antonssons falska och påhittade ”pedofillista” 
och skriftligen bevisa hur hon ljög.  
 
Vallentunaligan, Monica Antonsson och hennes väninna Lena 
Dahlström, är ett "fenomen" av ondska och lögner och deras 
gärningar kommer att gå till historien i svensk Internetutveckling. 
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Möter man ligor som Vallentunaligan så har man också ett 
samhällsansvar att berätta om deras verksamheter.  
Historien om Vallentunaligan måste berättas, därför att alla har något 
att lära sig av den eftersom det handlar om hur äkta ondska gestaltas 
på internet av vuxna kvinnor, och i synnerhet av en berömd svensk 
kvinnlig journalist som lurade hela Sverige med sin bok hon själv 
kallade för "Sanningen om Gömda". 
 
Polisen och andra myndigheter måste också få se med egna ögon att 
det finns ligor som Vallentunaligan så att dessa ligor kan stoppas, 
och att samhället får veta att bakom de organisationer som påstår sig 
arbeta emot kvinnomisshandel men som förfalskar 
domstolsdokument och att det i dessa organisationer dessutom 
gömmer sig kvinnor med barnpornografiskt intresse. Tyvärr påverkar 
detta trovärdigheten för alla andra verkligt drabbade men det 
förklarar varför så många oskyldiga män döms i domstolarna. 
 
Det är också viktigt att de människor som blivit drabbade av Monica 
och Lena får bidra och berätta sina upplevelser och på så sätt få 
någon form av upprättelse. 
Det är även viktigt att alla de, över 200 kvinnor och män, som 
indirekt blivit utpekade, och att deras vänner och släktingar får veta 
vem som orsakat dem så stor skada. 
 
Det är även viktigt att kriminaliteten, brottsligheten blir synliggjord 
och att de mörka krafterna i samhället inte får styra över hederliga 
människor. Ondskan måste visas och vi får aldrig ge vika en 
millimeter för utpressning och hot. Därför berättar jag om den 
utpekade ledaren Monica Antonsson och ligan som är, vad som 
framkommit, ledande i Sverige med falska pedofilanklagelser. 
 
I min andra bok ”Vallentunamördaren” skriver jag om hur Monica 
Antonsson samarbetade med grov kriminalitet och det är ingen 
tvekan om att Monica med sin blogg har planerat att döda 
människor. Hon skriver också i sin blogg att hon ska döda vissa 
personer och instruerade även sina läsare till hur de skulle kunna 
begå svåra kriminella brott. 
 
Men vi ska inte vika oss för hot från de kriminella, oavsett kön !!! 
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Vad är Yakida 
 
YakiDa är en svensk feministisk och partipolitiskt obunden 
webbtidning och det var här som de första uppgifterna om 
Vallentunaligan publicerades. För detta blev Yakida polisanmäld 
vilket medförde att Justitiekanslern har granskat tidningen ända upp 
till nio (9) gånger. 
 
Nättidningen YakiDa lanserades i oktober 2003 och avsikten var att 
sprida positiva nyheter till Sveriges medborgare utan något 
ekonomiskt vinstintresse. 
Yakida blev istället uppmärksammad bland annat för sina avslöjande 
artiklar om bedrägerier mot olika myndigheter, bland annat hur 
Datainspektionen, polisen, Telia och Unionens arbetslöshetskassa 
drabbades av en och samma bedragare. Tidningen blev därför 
anmäld till Justitiekanslern, men JK uttryckte i sitt beslut 2009-03-
06, dnr 1637-09-31 följande angående Yakida och 
Europakonventionen: "Staten ansvarar också för att upprätthålla 
den enskildes rätt till yttrandefrihet enligt artikel 10 i konventionen". 
 

 
Tidningen bedrev även polisforskning och publicerar också 
forskningsresultaten. Bland annat utvecklade YakiDa ett matematiskt 
analysverktyg för bedömning av trovärdighet hos individer. 
Tidningen utvecklade även en webbaserad beräkningsmetod och 
beskrivning av ett jämställdhetsindex som tar hänsyn till den 
lönsamhet som de bägge könen separat bidrar med utifrån deras 
inbördes möjligheter och arbetsinsatser. Resultatet av 
indexberäkningen visar hur hög jämställdhetsgrad (0 % - 100 %) 
som en organisation eller företag har uppnått. YakiDa utvecklade 
även ett Könsindex som kan användas för att beskriva både 
jämställdhets- och maktförhållanden mellan kvinnor och män i olika 
länder. 
 
Flera alster av forskaren och Docent Max Scharnbergs 
bokproduktion återges på hemsidan. Bland annat publiceras hela den 
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kända och förbjudna boken om Södertäljefallet som är en textanalys 
av ett ritualmord. Boken förbjöds av Uppsala universitet och nästan 
hela upplagan brändes upp. Böckerna "Lögnens psykologi - med 
tillämpning inom affärslivet" och "Textanalys: En vetenskaplig 
ansats för att bedöma fall av sexuella övergrepp" finns båda 
återgivna på tidningens hemsida. 
 
Webbtidningen Yakida bygger på en idé från tidningen Tribune från 
Arizona och grundades av mig som är ensam ansvarig utgivare. 
 
Yakida har i Nationalbiografin ISSN nr 1652-9960 och 
utgivningsbevis nr 2003-083 hos Radio- och TV-verket och omfattas 
därför av databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen och 
tillsynsmyndighet är Justitiekanslern. 
 
www.yakida.se har mig som registrerad ansvarig utgivare hos Radio 
och TV-verket med licens 2003-083. Tidningen har samma 
grundlagsskydd som andra medieföretags hemsidor. Som till 
exempel tidningen Expressen eller Aftonbladet. Det innebär också 
att YakiDa har samma skyldigheter. 
 
Målet är idag att forska och sprida information om kvinnlig 
kriminalitet och att vara "idéspruta" till nya metoder som kan 
användas i samband med olika studier av kvinnlig brottslighet. 
 
Visionen är att etablera YakiDa som ett fullgott forskningsalternativ. 
 
 
"Vallentunaligans" hämnd 
 
Genast efter det att YakiDa publicerat den första artikeln den 25:e 
januari 2011 i specialutgåvan om Monica Antonsson skred hon till 
verket med omfattande hot, falska anklagelser och förtal mot Yakida. 
Trakasserierna och hoten som hon utförde mot mig,  min familj och 
min arbetsgivare, och hur hon försökte lura både polisen och 
Justitiekanslern gick ut på att få mig att radera sanningen om henne. 
 
Dagen efter, onsdagen den 26:e januari 2011 i Monicas bloggartikel 
”Näthat ÄR verkligen sjukt...”, började hon med sina hot.  
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Det var naturligtvis inte svårt att se att det var Monica som själv satt 
och skrev de anonyma hoten i sin egen blogg. Det har hon ju i 
princip också erkänt i samband med att lämnade in sitt eget skriftliga 
underlag i sin polisanmälan mot Yakida den 27:e juli 2011, anmälan 
0201-K228246. Dessutom var det ju bara att jämföra med hennes 
besöksstatistik från hennes räknare, ”Sighthmeter”, där det framkom 
att besökarna inte matchade med de anonyma kommentarerna. 
 
En intressant detalj var att Monica använde ordet "Hell" igen i sina 
hot. Det var det ord som dök upp i samband med Monicas attacker 
mot sin tidigare vän Rolle, som hon svek så svårt.  På Flashback 
gjorde nämligen Bikershell stora påhopp på Rolle. Sannolikheten att 
både  "BikersHell" och nu "Hell moppers" skulle vara två olika 
personer bedömdes som låg..  
 
Dessa hot och anonyma inlägg är några av de första i serien av hot 
som Monica har utfört mot mig.  
Inläggen nedan med signaturen HA (Hells Angels), var ju dessutom 
extra lätt att härleda till Monica.  
Så här såg Monicas egna bloggkommentarer ut: 
 
Monica Antonsson sa... 
Tillägg: 
Angående nämndemannen John Johansson (född 19xx) på 
Friluftsvägen xx, xxtr, i Sundbyberg, alias Yakida, kan meddelas att 
han inte längre är nämndeman 
1/26/2011 12:16:00 em  
 
Anonym sa... 
Bra att vi fick adressen. Nu ska lilla JohnJohn få besök. 
/HA 
26 januari, 2011 19:22 
 
Monica Antonsson sa... 
Anonym 19.22 
Slit den med hälsan. 
Glöm inte att intervjua grannarna om hur han är också. 
26 januari, 2011 19:25 
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Anonym sa... 
Det kan du lita på, men grannar är väldigt sällan så pigga på att 
prata med oss. Dom pratar heller inte om oss. Men vi ska absolut 
prata med Lilla John. 
/HA 
26 januari, 2011 19:30 
 
Monica Antonsson sa... 
Anonym 19.30 
Och vilka är ni då? 
26 januari, 2011 19:43 
 
Anonym sa... 
Det vill du inte veta. Ska inte veta det heller. 
Det är bäst så. 
/HA 
26 januari, 2011 19:45 
 
Monica Antonsson sa... 
Hell Moppers från Stureby eller? 
26 januari, 2011 19:57 
 
Anonym sa... 
Som sagt inte nyttigt med för mycket info, vi jobbar inte så. 
/HA 
26 januari, 2011 20:11 
 
Monica Antonsson sa... 
Micro113 
Man kanske inte ska förakta Hell Moppers. De kanske kommer på 
sina push dakota och är riviga som f-n... 
HA 
Skämt åsido. Vad har ni för otalt med server-nisse då? Ja, han har ju 
en massa servrar hemma, sägs det. Folk från Sumpan törs varken 
använda telefon eller e-post. Det är kanske därifrån ni är? 
26 januari, 2011 20:17 
 
 



 21 

Häxjakten som journalisten Monica Antonsson och hennes väninna 
Lena Dahlström bedrivit mot olika människor på internet får nog ses 
som är ett av världens mest hatiska drev mot personer, familjer och 
företag som interntvärlden någonsin skådat. 
Deras personförföljelse kan jämföras med den häxjakt som utspelade 
sig på 1400-1600-talet i Europa. Häxförföljelser var ett effektivt sätt 
för att komma åt personer man inte gillade och för att lösa alla 
möjliga typer av konflikter. Då brändes, hängdes och dränktes mer 
än 50 000 kvinnor och män. Framför allt har kyrkan från början haft 
en stor påverkan på häxjakten genom att framställa sig som moralens 
väktare och predika det ogudaktiga med hedniska seder som till 
exempel fruktbarhetsritualer eller användandet av beskyddande 
amuletter. 
Häxjakten bedrevs i huvudsak för att skydda det kristna samfundet. 
Man talade till och med om en sekt "Nova secta" som genomförde 
angrepp på samhället. Något bevis på att nova secta existerade fanns 
givetvis inte och motsvarande sektförklaringar finner man i nutidens 
anklagelser mot män. Kyrkans roll som förkunnare av vad som var 
rätt eller fel har ersatts av den mer aggressiva falangerna av 
feministrörelsen som istället hänvisar till "Patriarkatet" . 
 
Häxförföljelser har alltid fungerat som propaganda för ideologiska 
tolkningar, bland annat av nazister och feminister. Sedan 1968 har 
häxan används som symbol för kvinnorörelsen som numera mera har 
fokuserat på pedofiljakt. Det är alltså inte konstigt att 
pedofilanklagelserna har sitt ursprung från den aggressiva delen av 
feministrörelsen. 
 
Det var under en rättegång i Luzern i Schweiz år 1419 som ordet 
"häxeri" användes för första gången. Några år senare brann de första 
häxbålen vid Genèvesjön och ytterligare några år senare år 1486 
publicerade en dominikanermunk vid namn Heinrich Krämer, sin 
vägledning i häxförföljelse (en handbok i att avslöja häxor) som han 
skrev tillsammans med sin vän Jakob Sprenger. Detaljerat beskrev de 
hur häxorna kunde döda barn, orsaka oväder och sprida sjukdomar. I 
sista delen av boken ges en instruktion i konsten att få kvinnor fällda 
för häxeri. 
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Bild av häxbränning 
 
Heinrich växte upp i Sclettstadt och drevs av en fanatisk gudstro och 
kvinnohat men led samtidigt av föreföljesmani. Boken Malleus 
maleficarum (Häxhammaren) finns att studera i Herzog-August-
biblioteket i Wolfenbuttel i Tyskland där häxorna beskrevs som 
Djävulens hantlangare. "Kvinnor är av naturen Satans redskap", 
skrev han vidare. Nu tror man kanske att det bara var kvinnor som 
drabbades av dessa falska anklagelser, men på Island var det hela 
90% av de anklagade som var män. I norden avrättades cirka 2000 
personer som häxor och i Sverige ansågs häxorna resa till Blåkulla 
för att ha orgier med djävulen. 
Det som skilde Sveriges från andra länders häxjakt var att i Sverige 
deltog barn i häxprocesserna, både som anklagare och offer. Det är 
fortfarande likadant år 2011. 
 
"Allt häxeri kommer ur köttslig lust, som är omättlig hos kvinnor", 
skrev Heinrich Krämer,. Ursprunget kom egentligen från Andra 
Moseboken 22:18 där det står "En trollkvinna skall du inte låta leva". 
I svulstiga ordalag beskrev han också slutstriden mellan de goda 
kristna och satans styrkor på andra sidan vallgraven och piskade 
fram rädsla hos människor och manade till angiveri. Det sägs att han 
sände över 200 häxor för bränning på bål.. 
 
Häxjakten fungerade då tack vare att människor angav varandra och 
att boktryckarkonsten utvecklades, och precis som idag fungerar 
motsvarande pedofilanklagelser då internet istället används. 
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Boken Malleus maleficarum (Häxhammaren)  
 
Genom att kejsar Karl V år 1532 införde en ny strafflag "Constitutio 
Criminalis Carolina" och ny procedur "ex officio" kunde vem som 
helst ange någon annan utan att behöva vara orolig för 
konsekvenserna och det blev också tillåtet att med tortyr få fram 
sanningen. Rättegångarna leddes i början av kyrkan och det var först 
på 1500-talet som det blev civila domstolar. Det är ingen tvekan om 
att det svenska rättsväsendet ligger kvar på samma nivå i vissa 
brottmål där parterna är av båda könen. 
Enligt den nya lagen så kunde häxorna betraktades som skadedjur 
som bara skulle utrotas och tanken var att deras själar skulle räddas 
från evig förbannelse och därför var tortyren tillåten för att få dem att 
uttala sina egna bekännelser och därmed "bli renade". På samma sätt 
tvingas oskyldigt intagna i svenska fängelser att genomgå olika 
behandlingskurser, om de ska bli frisläppta. 
De misstänkta och utpekade kunde under häxjakten få skulden för 
vad som helst, alltifrån illaluktande fötter till plötsliga dödsfall. Det 
var skrämmande hur lätt en oskyldig person kunde anklagas. En 
rättegång kunde börja med att en bonde hade blivit impotent och 
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misstänkte att grannfrun låg bakom det. Även i dagens Sverige ligger 
kraven på bevisföring på samma låga nivå där man med lätthet kan 
skvallra in människor till långa fängelsestraff. 
 
Den europeiska häxförföljelsen slutade på samma plats som den 
startade på, i Schweiz, i samband med de kyrkofientliga stämningar 
som rådde under upplysningens tid. Där den sista häxavrättningen 
genomfördes år 1782. Det tog alltså nästan 400 år innan man insåg 
vansinnet. 
 
Alla häxor ställdes inte inför domstolar utan rena mobblynchningar 
genomfördes där byborna tog lagen i egna händer. På samma sätt 
som ”Vallentunaligan” med Monica Antonsson och Lena Dahlström 
Johansson gjorde. 
Heinrich Krämer motsvarighet idag är tveklöst journalisten Monica 
Antonsson som genom sin blogg anses som världshistoriens mest 
mansfientliga blogg och som anses vara den bloggare inom 
kvinnorörelsen som utfärdat de flesta pedofilanklagelser mot både 
män och kvinnor i modern tid. 
Dagens motsvarande häxjakt innebär istället att oskyldiga pekas ut 
som pedofiler.  
Den som är ledande i dessa pedofiljakter idag är utan tvekan 
journalisten Monica Antonsson från Vallentuna. 
 
 
Faderskapet och relationer med män  
 
Monica Antonsson lever singel sedan många år och hennes syn på 
män ger ett och annat att fundera över.  
Tidigare har hon haft ett antal relationer, med mer eller mindre 
kriminella män, om jag har förstått det hela rätt. 
Helt klart ser hon inte på föräldraskapet eller relationer med män och 
fäders roll som de flesta andra i samhället och tillsammans med sin 
vän Lena Dahlström så delar de istället gemensamt på sina partners, 
berättar de i Monicas blogg den 10:e februari 2012.  
 
Av någon anledning irriterar Monica sig också på andra pappor och 
själv har hon förtalat och angripit sina egna barns pappa många 
gånger i sin blogg. Att därför dela på män som man istället kan 
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acceptera har mer och mer vuxit fram som ett alternativ till den 
traditionella mamma-pappa-barn relationen. 
 
Män tycker ofta att kvinnor är svåra att förstå, och det är ju inte 
konstigt eftersom hon en gång i månaden vill att mannen ska vara på 
ett särskilt sätt, och sen resten av månaden på ett annat sätt. 
Ny forskning visar att kvinnor en gång i månaden attraheras till 
asociala och psykopatiska män i samband med kvinnans 
ägglossning. I grunden är det generna som spelar ett spratt och som 
får kvinnan att söka efter en bra beskyddare och jägare. Kvinnor har 
ett större behov av trygghet än män, just för att hon ska kunna ta 
hand om sina barn. 
Maskulinitet tyder på goda gener, uppfattar kvinnan det som, ifall 
man ska tro forskaren och psykologen Heather Rupp vid Indiana 
University i USA. En hög testostronnivå som gör att en man ser 
manlik ut är ett uttryck för bättre genkvalitet eftersom män med 
starka gener har råd med en försvagning av immunförsvaret som 
testosteron medför. 
 
Man har också forskat en del om kvinnors sexlust men funnit att 
kvinnors sexlust är omöjlig att lokalisera i hjärnan, medans hos män 
kan man med scanning hitta de områden som berörs vid upphetsning. 
Det blev nämligen ökad aktivitet vid Amygdala och Hypotalamus. 
Däremot har man funnit vad kvinnor värderar män utifrån: 
 
- Hur bra hans gener är 
- Hur god potential han har till bra inkomst 
- Hur villig han är att bli far 
- Om han är en kärleksfull partner 
 
Män däremot värderar ungdom och skönhet. 
 
Att det finns ovanliga relationer hos kvinnor och män, som i 
Monicas och Lenas fall, är kanske inte förvånande ifall man tittar på 
hur det kan se ut i djurlivet.  
Hos en del djurarter är det papporna som skyddar, uppfostrar och 
matar sina barn. Det finns till och med pappor som blir gravida. 
Sjöhästen är en av de pappor som blir gravid och där barnen får syre 
och näring från ett livmoderliknande organ inne i pappan. 
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Darwins groda vaktar sina ägg i strupsäcken och när de har blivit till 
små grodyngel hostar han sen ut dem. Den afrikanska oxgrodan som 
lever nedgrävd i flera år under marken vaktar sina grodägg genom att 
bygga en vattenkanal till äggen så att de inte torkar ut. 
Barnmorskegrodan bär på grodäggen på sin rygg och äggen skyddas 
genom att pappans rygg är full med vårtor som utsöndrar ett farligt 
gift. 
Den vita silkesapan bär på ungarna hela uppväxten. Det är bara när 
ungarna ska dia som mamman får ta hand om ungarna. Det är samma 
med springaporna. 
Fågeln Emu både bygger boet, ruvar på äggen och kommer mamman 
för nära äggen så jagar han bort henne. Kejsarpingvinen ruvar också 
på sina ägg tills de kläckts, och då kan mamman ta över ruvningen. 
En art där honorna sätter hanarna på plats är skedmasken "Bonellia 
viridis" som finns i medelhavets varma vatten. När larven har lagt 
sig på havsbotten börjar den utvecklas. Om en larv sätter sig på en 
hona så avsöndrar honan ett ämne så att larven förvandlas till en liten 
hanne. Hannen kryper sen in i honans mun och sen vidare ner till 
hennes livmoder. Upp till 20 hanar kan rymmas inuti skedhonans 
kropp som också befruktar hennes ägg. 
Vanligtvis brukar fågelarter para sig genom att hanar och honor 
gnider sina ändtarmsöppningar mot varandra, eftersom där sitter 
utgången för tarmen, urinorgan och könsorgan. Könskampen gav 
istället änderna enorma könsorgan. Den argentinska kopparanden är 
känd för sina stora könsorgan på vilken man har mätt upp en penis 
med längden över 42 cm. 
Hos många andra andarter sker parningen genom gruppvåldtäkter 
som många gånger medför att honan avlider. Kopparandshonor har 
därför utvecklat en vagina som kan ändra form som omöjliggör ett 
oönskat inträde. Vaginan blir helt enkelt som spiralformad. 
 
I det gamla romarriket var sexorgier en god sed. Överallt kunde man 
i det gamla Rom finna erotiska motiv och sex var en gåva från 
gudarna och om båda njöt av kärleksakten skulle man få friska barn, 
ansåg man. Penisen var något som gav tur i livet och symboliserade 
fruktbarhet och välstånd. Väggmålningar av penisar sägs ha 
förmågan att jaga bort onda andar och skydda mot otur. Ordet penis 
betyder på latin "Svans". Mer vanligt var att man kallade penisen för 
”mentula”. 
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Andra populära slanuttryck var: Verpa (ormen), Caulis (Stängeln), 
Hasta (Lansen) Palus (Pålen) Columna (pelaren), Vomer (Plogen), 
Rutabulum (Eldgaffeln) 
Romarna experimenterade också mycket med sex och man har funnit 
bilder med över 90 olika samlagsställningar. 
 
I sängkammaren var romarna mycket jämlika med sina partners. Det 
var också tillåtet för både män och kvinnor att ha sex med sina slavar 
och man kunde dessutom köpa sex i nästan vartenda gathörn. 
I Pompeji hette den största bordellen "Lupanare Grande". De flesta 
prostituerade lär ha varit slavar. En gång om året bytte även 
herrefolket och slavar roller och det var den 17:e december varje år 
när man firade skördens och lantbrukets gud. Vid denna högtid 
skulle man inte arbeta utan det festades ordentligt. Den kvinnliga 
frigörelsen i Rom höll i sig till mitten av 200 talet e.Kr. och när 
kristendomen blev statsreligion blev sex istället en synd som skulle 
bekämpas 
 
Ett av de problem som uppkommer om man har ett vidlyftigt sexliv, 
är att man måste skydda sig. 
Bästa sexuella skydd mot att sprida en könssjukdom är att använda 
kondom och kondomer vet man har funnits så långt tillbaka som 
1300 f.kr. Kondomer har tillverkats av bl.a. vävt tyg, fårtarmar, eller 
silke insmort med olja. Först år 1839 kom Charles Goodyear på iden 
att använda gummi, som lär ha varit lika tjocka som cykelslangar. 
Dessutom kunde de användas flera gånger. I första Moseboken i 
Bibeln berättas om Oman som avbröt samlaget och spillde sin säd på 
jorden för att kvinnan inte skulle bli gravid. Metoden har fått namnet 
"Coitus interruptus", eller som det också kallas i Sverige, "Finska 
rycket".  
En annan säker metod är att använda sig av de så kallade "säkra 
perioderna". Den grekiske gynekologen Soranus förstod nämligen att 
kvinnans möjlighet att bli gravid hängde ihop med hennes 
menscykel. Han föreslog också att kvinnan efter samlaget skulle sitta 
på huk och försöka nysa, eller att kvinnor drack det vatten som 
smeder använde för att kyla metaller med. 
Romarna använde dessutom ett slags P-piller från växten "Silphium" 
som kommer från den fänkålsliknande busken. Människan har även 
prövat att dricka te på bävertestiklar för att slippa bli med barn. 



 28 

En annan populär metod har varit att svampar har dränkts in i 
citronsaft eller vinäger och sen förts in i vaginan. I Kina lät man 
kvinnor dricka kvicksilver efteråt. 
Casanova lär ha använt kondomer av linne. Sin sexdebut gjorde han 
som sextonåring tillsammans i en trekant med systrarna Nanette och 
Martina. Han lär även ha använt en halv citron som pessar. 
I Sverige infördes kondomförbud år 1910, men år 1937 fick de säljas 
igen som sjukvårdsartiklar. Spiraler slog igenom först under 1950-
60- talet. 
Pessarer uppfanns av en tysk, Wilhem Mensinga, fast redan på 1500-
talet hade man använt halvor av passionsfrukt som fyllts med 
cederolja. 
Det var feministen Margaret Sanger som tillsammans med Katherine 
McCormic som i början av 1950-talet utvecklade ett "magiskt" piller 
för att hindra kvinnor att bli gravida - P-pillret. Tidigare hade de 
tillsammans smugglat in pesarer in i USA. 
 
Under andra världskriget hade USA en kampanj och delade ut gratis 
kondomer för att minska könssjukdomarna bland soldaterna eftersom 
myndigheterna fruktade att soldaterna skulle bli sämre soldater ifall 
de träffade lättfotade flickor och prostituerade. En kvinna kunde 
nämligen vara smittad även om hon såg frisk ut. Hitler startade 
produktion av upplåsbara kvinnodockor som det var tänkt att 
soldaterna skulle använda så att de inte drog på sig någon sjukdom. 
 
De första tampongerna som man känner till gjordes utav mjuk 
papyrus av de gamla egyptierna. Grekerna lär ha haft mjukt tyg. Den 
första moderna tampongen utvecklades amerikanen Earle Haas år 
1929. Tamponger har sedan gjorts i olika varianter, alltifrån att vara 
indränkta i krokodilbajs till honung. 
 
Det räcker ändå inte med preventivmedel, utan skydden måste 
kombineras tillsammans med noggrann hygien. Eftersatt hygien 
underlättar för sjukdomar att sprida sig. Vikingarna ansågs av många 
som de skitigaste i världen. Morgontoaletten inleddes med att en 
slavinna kom med vatten i ett handfat som sedan fick vandra runt 
vidare till nästa man, som också använde vattnet till att tvätta sig 
efter sina behov, och sen vidare tills alla i hushållet har tvättat sig 
färdigt, i samma vatten. 
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Toalettpapper på rulle lanserades år 1890 men var svårsålt i början 
eftersom många tyckte det var pinsamt att fråga efter en sådan 
produkt i affären. Innan dess använde man gamla tidningar. I Kina 
började man redan på 500-talet att återanvända papper för 
toalettbruk. Här i Europa fick man använda vad som fanns till hands, 
till exempel blad eller sand. 
 
Bladlöss har faktiskt sex just för att överföra sjukdomar. Genom 
sexakten överförs bakterien "Hamiltonella defensa" som dödar 
larverna från parasitsteklar innan de börjar växa inuti bladlusens 
kropp. 
 
 
 
Utveckling av de ursprungliga fem härskarteknikerna 
 
På Yakidas avdelning Genusvetenskapligt initiativ (Gi) har 
utvecklats beskrivningen av härskartekniker med den 8:e, 9:e och 
10:e tekniken, nämligen lögnen, flykten och skriket. 
 
Härskarteknik myntades av den norska socialpsykologen Berit Ås år 
1976 och syftar på olika sociala och retoriska manipulationer som en 
dominant grupp använder förr att behålla sin position (i en synlig 
eller osynlig hierarki) gentemot personer från andra grupper. 
Begreppet härskarteknik används främst inom feminismen där det 
räknas som en viktig faktor i upprätthållandet av 
könsmaktsordningen. Genom att lära sig härskarteknikerna kunde 
kvinnor, enligt Ås, stötta varandra offentligt på ett diskret sätt, 
genom att hålla upp aktuellt antal fingrar för att signalera vilken av 
härskarteknikerna som var i användning för tillfället. 
 
1. Osynliggörande 
2. Förlöjligande 
3. Undanhållande av information 
4. Dubbelbestraffning 
5. Påförande av skuld och skam 
6. Objektifiering av kvinnors/mäns kroppar 
7. Våld eller hot om våld 
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8. Lögnen,.......Utvecklad av Yakida 
Att använda lögnen som ett maktstyrmedel för att utöva kontroll eller 
påverka sin egen eller andra individers situation. Används oftast för 
att förstärka en felaktig bild eller situation. Denna härskarteknik 
används till exempel alltid vid falska polisanmälningar. 
 
9. Flykten,.......Utvecklad av Yakida 
Att fly undan ett ansvar och påföra samma ansvar på annan person. 
Används oftast som ett maktstyrmedel för att bibehålla den egna 
kontrollen och för utsätta annan person för oriktiga krav och/eller 
åligganden. 
Denna härskarteknik används till exempel vid mobbing för att 
rättfärdiga det egna agerandet. Används ofta av chefer som låter 
andra företrädare gå till obehagliga möten. 
 
10. Skriket,.......Utvecklad av Yakida 
Att höja rösten för att få det sista ordet och beslutet. Används oftast 
som ett maktstyrmedel för att undertrycka andra personers meningar 
och uppfattningar. 
Denna härskarteknik används till exempel när personen inte längre 
har rationella argument kvar för ett ställningstagande som också 
påverkar andra personer. 
 
 
Falska anklagelser och lögner 
 
Falska anklagelser har kunnat spårats långt bak i historien, ända till 
då de kristna förföljdes av det romerska riket i nära 300 år. Inom 
kyrkan hyllades de martyrer som hjältar när romarna släpade in dem 
på arenor där lejonen åt upp dem. Bland annat så blev Ignatios, 
biskop i den syriska staden Antiochia dödad av lejon i Colosseum. 
Andra kristna flåddes levande och andra brändes på bål. En 
anledning till detta barbari mot kristna berodde på falska anklagelser 
om att de kristna bland annat var kannibaler som bedrev sexorgier. 
Ryktet om kannibalismen berodde på att de i nattvarden de sa sig ta 
emot "Jesus kött och blod". 
Förföljelserna startade efter det att Jesus dödats men tilldrog sig mest 
på enskilda platser vilket var en anledning till att myndigheterna inte 
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ingrep. De kristna hävdade i sin tur, att det var judarna som var 
ansvariga för Jesus död. 
Enda möjligheten för en anklagad kristen att klara sig från avrättning 
var att tillbe de romerska gudarna. 
 
Även Sveriges statsskikt har drabbats av falska anklagelser och 
lögner. År 1845 påstod en kvinna vara kung Gustav IV Adolfs 
okända dotter och hon berättar så övertygande att hon blir trodd. I 
verkligheten hette hon Aurora Magnusson, men kallade sig Helga de 
la Brache och var född vid Hornstull i Stockholm år 1817. 
Kungen var känd för att ha haft många älskarinnor under den tid han 
roade sig kungligt runt om i Europa efter han hade blivit avsatt från 
Sveriges tron. 
Aurora hade en kamrat, Henrika och tillsammans skapade de ena 
historia om att Aurora skulle vara dotter till Gustavs fru Fredrika. 
Bluffen lyckades tack vare att de fick en kyrkoherde att ändra i 
folkbokföringen så att Helgas namn kom med. Tack vare att bland 
annat Justitiekanslern Nils von Koch trodde på historien kunde 
historien bli trovärdig. 
Sveriges regering och kungahus såg nu till att Helga fick både ett 
ståndsmässigt underhåll och bostad. Helga var dock girig och tiggde 
mera pengar och det var Helgas tiggeri som gav upphov till 
misstänksamhet, men Helga skyllde på utpressning. Till slut 
avslöjades hon då hennes ihop fantiserade historia var omöjligen 
kunde vara sann. 
Trots att hon överbevisades med bevis förnekade både Helga och 
Henrika bluffen och till slut dog Henrika. Helga levde sedan i 
fattigdom och bytte namn till Anna von Ehrnborg och dog 1885 i 
Stockholm. 
 
Utvecklingen har gått framåt. Sedan 1900-talets början har man känt 
till elektronisk krigsföring, bland annat genom att försöka slå ut eller 
störa telegraftrafiken. Många länder förbereder sig nu på att försvara 
sig mot cyberangrepp. USA, Kina, Ryssland, Frankrike och Israel är 
några länder som arbetar aktivt med cybervapen. 
År 2007 drabbades Estland av världens första cyberkrig som varade i 
tre veckor. Det sägs att angreppet berodde på en hämnd eftersom 
esterna hade flyttat på en rysk minnesstaty över stupade soldater. År 
2008 gick israeliska och palestinska hackers i krig med varandra. 
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När Ryssland år 2008 invaderade Georgien angrep de även internet 
genom att släcka ner den georgiska regeringens hemsidor. Irans 
regering attackerade år 2009 oppositionens hemsidor i samband med 
det uppmärksammade valet. Datorer från Nordkorea gick till attack 
mot sydkoreanska och amerikanska hemsidor år 2009. Och under år 
2010 visade det sig att Google blivit utsatt för kinesiska hackers. År 
2011 berättade den nordkoreanske avhopparen Kim Heung-Kwang, 
att landets underrättelsetjänst nu bygger upp en arme med hackers till 
en "cyberkrigsenhet" som ska kunna bryta sig in i viktiga instutioner 
i andra länder. 
 
Kanadensiska säkerhetstjänsten upptäckte år 2009 att en kinesisk liga 
använt en trojansk häst för att komma in i omkring 1300 datorer i 
103 länder för att få information om tibetanerna. Spionligan fick 
namnet Ghostnet och Ghost Rat som den trojanska hästen heter, som 
ligan använder, är en förkortning där RAT betyder "Remote Access 
Tool". Därav uppkomsten av namnet "Rats" för de feministiska 
nätverk och "Barnsex"-ligor som härjar just i Sverige, men där Rats 
står för "råttor". Målet hos de feministiska ligorna är som i det 
vanliga cyberkriget länder emellan, nämligen blockering av 
hemsidor, styra informationsflödet, falska anklagelser och hålla 
folket i ett järngrepp. 
 
 
Lögnen - behövs den? 
 
Det finns flera legitima sätt att ljuga på som människor accepterar. 
Trollkarlens arbete till exempel går ut på att ljuga, för åskådaren vill 
bli bedragen. Problemet med ohederligheten är att alla lögner är till 
för att dölja sanningen och en lögnare måste då bära en mask för att 
övertyga sin omgivning. Ordet hycklare kommer från grekiskan och 
innebär att man spelar en roll med en mask i en föreställning. Man är 
inte den man utger sig för att vara. Inom politiken, vetenskapen, 
kvinnojourer och juridiken är detta inte ovanligt. Vetenskapsmannen 
Jan Hendrik Schön ansågs vid 31 års ålder som fysikens underbarn 
men avslöjades då hans påstådda resultat visade sig strida mot 
fysikaliska lagar. Den norske cancerforskaren Jon Sudbo avslöjades 
med att förfalskat minst tre cancerrapporter och han hävdade att 
Ipren, Treo och magnecyl ökade risken för hjärtinfarkt, men det 



 33 

patientregister han hänvisade till fanns inte vid den tidpunkten. Wu 
Sook Hwang från Sydkorea blev världsberömd då han hävdade att 
han år 2004 lyckats klona fram mänskliga embryon. Men även det 
var bluff. Han dömdes dock till två års fängelse. 
 
Några politiker som avslöjats med att "ljuga" är Lalia Freivalds, den 
svenske fd utrikesministern då hon i strid med yttrandefriheten 
förnekade all inblandning i att stängt ner en privat hemsida. Maria 
Borelius, den svenska handelsministern, då sa att hon inte haft råd att 
betala skatten till städhjälpen hon anlitade. Ulrica Schenström 
avslöjades som "lögnare" då hon inte berättade uppriktigt när hon 
drack sig berusad med en journalist när hon hade jourtjänst. 
Tranås Kvinnojour blev avslöjad då Berit Söderström, Kerstin 
Scherman och Ingela Engstrand lurade tingsrätten men avslöjades då 
ett vittne trädde fram och berättade i hovrätten hur det verkligen låg 
till. Därefter har kvinnojourer i Umeå och Halmstad trätt fram och 
erkänt att även de gömt kvinnor och barn i strid mot domstolarnas 
beslut om umgänge för barnens fäder. 
I exemplen ovan möter lögnarna omgivningen fullt medvetna om att 
de har ljugit och fortsätter dessutom ogenerat att ljuga tills de 
överbevisas. 
 
En annan politiker som också avslöjats är Gudrun Schyman som 
dömdes för skattebrott. Gudrun Schyman avslöjades även med att 
anlita svart städhjälp och hon plagierade dessutom en artikel från 
internet för att publiceras i hennes eget namn i tidningen 
Kristianstadsbladet. Folkpartisten Maria Carlshamre är dömd för 
brott mot bokföringslagen och kulturministern Cecilia Stegö betalade 
inte tevelicensen. Dessa tre kan man kalla för bedragare utan att de 
kanske i egentlig mening ljugit. 
Det måste alltså finnas något som gör att vissa människor är mer 
oärliga än andra. Samhället byggs upp utifrån principen att alla ska 
vara ärliga och därför blir skillnaden mellan lögnare och 
sanningssägare en viktig samhällsparameter som ger konsekvenser 
som alla drabbas utav, till exempel behovet av ett rättssystem. 
David Runciman, amerikansk politisk teoretiker menar på att 
demokratin förutsätter att politiker inte ska vara helt uppriktiga och 
att medborgarna ska vara förberedda på att man inte ska förvänta sig 
fullständig ärlighet från någon. Människan kan inte ens förvänta sig 
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vara helt ärlig mot sig själv vilket bevisades då psykologen Elisabeth 
Loftus i ett antal experiment visade hur lätt det är att få människor att 
minnas saker och händelser som aldrig har inträffat. Det är helt 
enkelt mänskligt att bedra sig själv och psykologen David 
Livingstone Smith menar dessutom på att oärligheten har medfört att 
människan har kunnat överleva på jorden. 
 
Men det finns olika typer av lögnare, bedragare och lögner. Man kan 
till exempel vara både lögnare och bedragare. Som till exempel  
polskan Anna Andersson som under 60 år hävdade att hon var 
Anastasia från den ryska tsarfamiljen som avrättades den 17:e juli 
1918. Hon blev istället senare identifierad som fabriksarbetaren 
Franziska Schanzkowska med mentala problem. 
 
Vad får feminister och bloggare som Monica Antonsson och  Annika 
Tiger att ljuga så extremt mycket och agera så avvikande som de 
gör? 
Varför gör de som de gör och vad driver dem? Telia, Polisen, 
Datainspektionen, Länsrätten, Unionens-akassa och till och med 
Justitiekanslern är några som blev utsatta för deras lögner och 
bedrägerier. Varför ljuger de så extremt ofta och lättvindigt, har 
många frågat sig? 

Annica Tiger          Monica Antonsson 
 
I sin egen blogg www.tiger.se, se nedan skärmdump, anger Annika 
Tiger, att hon anser att en pappa har en schizofren läggning. Orsaken 
ansåg hon gick att finna i en artikel han skrivit angående 
vårdnadsfrågor. 
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Den 11:e juli år 2000 polisanmälde hon sedan samma pappa för att 
han skrivit artikeln. Ändå skrev Annica Tiger till Datainspektionen 
15:e mars 2001, diarenummer 495-2001, att hon själv kunde kallas 
för psykopat. Alltså en slags psykisk sjukdom. 

Källa: www.tiger.se 
 
I vårdnadstvister är konfliktens drivkrafter antingen egen ekonomisk 
vinning, maktbegär, hämnd, rädsla eller psykisk sjukdom eller 
störning, men oftast är en kombination orsaken till långvariga tvister.  
 
I brottslighet är det samma mänskliga drivkrafter som får personen 
att begå brott. I begreppet psykisk sjukdom inräknas även begreppet 
hat och det har utvecklats något som på engelskan kallas 
"Daddyhater" som beskriver det särskilda hatet riktat mot just män 
och pappor. Det verktyg som drivkrafterna huvudsakligen använder 
är "Lögnen" - den 8:e härskartekniken, som utvecklades av YakiDa. 
Ska man lyckas med att förstå och kunna genomföra förbättringar i 
vårdnadstvister, rättsväsendet eller minska brottsligheten måste man 
förstå drivkrafterna och hur dessa krafter utnyttjar andra personliga 
egenskaper och samverkar med personens omgivning. Lögnen till 
exempel kan bara användas om det finns andra människor som 
lögnen vänder sig till. 
 
Bedragarens kännetecken är lögnen, men ofta finns det 
beteendestörningar som är huvudorsaken till varför de ljuger ofta och 
gränslöst. Gemensamt för bedragaren - lögnaren är att den som har 
en störning också ofta har haft problemet under lång tid. Personen 
förstår ofta inte själv att hon/han har en störning och ljuger ständigt. 
Det blir ett sätt att leva och personen bryr sig oftast inte alls om att 
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den ljuger. Störningen påverkar personens hela livssituation. Den 
påverkar personens relationer till omgivningen och på arbetsplatser, 
men även personens egna tankemönster. Beteendestörningar, eller 
psykisk ohälsa, är ett stort samhällsproblem och över 50 000 
människor behandlas varje år i Sverige enligt Riksförbundet för 
social och mental ohälsa (RSMH). Nästan 25 % av alla svenska 
kvinnor bedöms lida av psykisk ohälsa, enligt 
intervjuundersökningen från SCB år 2004/2005. 
 
Det finns olika metoder för utvärdering av psykiska sjukdomar eller 
störningar. Yakida har vidareutvecklat en matematisk modell utifrån 
en egen tolkning av den vetenskapliga PCL-R metoden, (Psychopaty 
Checklist-Revised), som används för att beskriva och diagnostisera 
eventuell förekomst av psykopati. 
 
Det verkliga exemplet i bilden nedan visar resultatet efter en analys 
utförd av flera personer utifrån vad som framkommit i uppgifter och 
beskrivningar av Annica Tiger själv, bland annat från hennes egen 
offentliga dagbok på nätet.  
 

Källa: www.yakida.se 
 
Annika Tiger blev känd som den första personen i Sverige som 
började med att trakassera människor och företag med uthängningar 
på internet, enligt tidningen IDG (www.idg.se). Annika blev också , 
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vad som är känt, avslöjad som världens första internetstalker som 
dessutom flera gånger bedrog Datainspektionen, Justitiekanslern och 
andra myndigheter.  
Annika Tiger är även en av de mer framträdande talespersonerna för 
kvinnoorganisationen "Fågel Fenix" i Sverige. En organisation som 
påstår sig arbeta mot kvinnomisshandel men med hög kriminell 
belastning och svåra sociala och psykosociala problem bland de 
kvinnliga medlemmarna. 
Det är alltså inte konstigt att Annika själv meddelar 
Datainspektionen att hon kan kallas för psykopat eller att hon själv 
på internet grundlöst tillskriver och diagnostiserar andra människor 
för liknande sjukdomsbild eller andra falska anklagelser. Det är 
troligen så att Annika Tiger saknar de spärrar som normala och 
friska människor har och hennes märkliga ageranden kan därför 
användas i analysen av en lögnare.  
Genom att studera lögnen hos några av vad som får ses som Sveriges 
genom historien mest extrema bedragare borde större sammanhang 
kunna förklaras. 
Det går troligen även att hitta förklaringar till uppkomsten av falska 
anklagelser om barnpornografi, som både Monica och Annika också 
sysslat med i sina bloggar på internet.  
 
Med ökad förståelse kan man hitta metoder för att bota, eller 
reducera mängden lögner och falska anklagelser och reducera 
mängden falska polisanmälningar. Yakida har också utvecklat en 
trovärdighetsmodell, "Bratts tratt",  som med fördel kan användas i 
kombination med modellen "Psykopaten". 
 
I utvärderingen har Annika Tigers och Monica Antonsson många 
bedrägerier mot myndigheter och även deras stölder och falska 
anmälningar haft en stor roll i bedömningen. Deras olika 
medgivanden på internet, till exempel att Annika Tiger medger att 
hon i ungdomen var en mobbare, hur hon misskött sina anställningar, 
som t.ex. på Tele2, hennes relationsproblem till den egna familjen 
och vänner, och hennes falska anklagelser har givetvis haft en stor 
inverkan i analysen. Att Annica skuggar människor på arbetsplatser, 
att hon ringer hotfulla telefonsamtal, att hon skickar hotfulla mail till 
människor, att hon har svårigheter att fungera på arbetsplatser och 
med andra människor i grupp, väger också tungt i analysen. 
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Allt pekar dessutom på att Annica Tiger dessutom lurade sin egen 
advokat, och ett sådant beteende är ett av de mer utmärkande i 
beskrivningen av henne som person och visar hur långt en extrem 
bedragare eller rättshaverist är beredd att utnyttja lagen och 
omgivningen till sin egen fördel.  
   
Flera personer har tagit del av underlaget som ligger som grund för 
beskrivningen av Annika Tiger och Monica Antonsson. Medelvärdet 
av deras samlade subjektiva bedömning blir i analysen, utifrån 
tolkningen av PCL-R, en indikation på att både Annika Tiger och 
Monica Antonsson sannolikt kan uppfattas som psykopater med 
utpräglade inslag av en välutvecklad personlighetsstörning som 
borderline. Även den narcissiska störningen förefaller också vara 
omfattande.  
 
 
Människans personlighet. 
 
Personlighet brukar beskrivas som individuella skillnader i beteende 
som är stabila över tid och i olika situationer. Ungefär 50 % bestäms 
av individens arv, resten av miljö och individens reaktioner på vad 
som händer individen i livet. För människans överlevnad krävs både 
våghalsar och räddharar och det är i olika situationer som de olika 
personegenskaperna gör att en individ klarar sig bättre än en annan 
individ. Det behövs alltså aggressiva människor i vissa situationer, 
och mer mindre aggressiva i andra situationer. Det är nämligen när 
en människa utsätts för stress som aggressiviteten kommer fram. 
Men samma mekanismer som startar aggressiviteten kan också ge 
människan kraften att ta sig ur en situation, bland annat depression. 
Stressen gör nämligen att en människa reagerar på ett av tre sätt; 
flykt, "spela död" eller kamp. En lögnare är många gånger utsatt för 
stress eftersom den känner rädsla för att bli avslöjad. 
 
Oavsett kön, ålder, kultur och historisk period så anser forskare att 
människans personlighet kan beskrivas utifrån fem grunddrag: 
utåtvändhet, anspändhet, pålitlighet, empati och öppenhet. Forskare 
har upptäckt att olika personligheter har gett varierande fördelar 
genom människans historia. Hos mycket utåtriktade människor till 
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exempel har det visat sig att hjärnans belöningssystem är extra 
känsligt. 
Med modern teknik kan forskare skanna av hjärnan och iaktta hur 
vissa nätverk i hjärnan lättare aktiveras än andra. Teorin som 
beskriver grundegenskaperna kallas för Fem-Faktor-
personlighetsmodellen ("Big Five"). Egenskaperna finns hos alla 
människor på jorden, fast i olika doser beroende på varje individ. 
Den som är mer utåtvänd har högre dos av dopamin som hjälper 
människan att uppleva positiva känslor. Dessa människor jagar oftast 
sex, pengar och arbetsframgång. 
Personer som istället lätt blir stressade eller bekymrade har en 
känslig och ibland större amygdala som skickar signaler till 
hypotalamus. 
Pålitliga människor har högre impulskontroll än andra och är mer 
ansvarsfull, disciplinerad och har högre organisationsförmåga. 
Motsatsen är impulsiva individer som tar saker som de kommer. 
Förvånansvärt många är lögnare.  
Gemensamt för de olika personligheterna är ett område i pannloben, 
dorsolaterala prefontala cortex, som är mer eller mindre välutvecklat. 
Egenskapen empati beskrivs som vår förmåga att sätta oss själva in i 
och förstå andras situation. Empatin kan inte lokaliseras till en 
enskild del av hjärnan, utan ingår i ett nätverk av delar i hjärnan som 
samarbetar. 
Öppna människor anses utnyttja hela hjärnan vilket betecknas som 
normal intelligens. Öppna människor anses kreativa, nyfikna medans 
motsatta individer upplevs som praktiska, pragmatiska och uppför 
sig oftast konventionellt. 

 
Studier visar att samhället idag värderar pålitligheten högst av alla 
dessa fem egenskaper. Lögnaren däremot ses inte med blida ögon. 
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Enligt den feministiska författaren Susan Shapiro Barash som 
undervisar i genusfrågor vid ett universitet i USA, så vet man att mer 
än 80 % av alla kvinnor anser det rätt att ljuga om det är till deras 
egen fördel. 70 % av kvinnorna i hennes undersökningsgrupp ansåg 
sig tvungna att leva med lögner för att få sitt liv att fungera. Den Sifo 
undersökning som Aleris vårdpanel låtit genomföra för några år 
sedan visade att över 10 % av alla patienter har ljugit för läkaren. De 
vanligaste lögnerna handlade om rökning, alkohol, psykisk ohälsa, 
vikt och sexliv. Andra undersökningar visar också att kvinnor ljuger 
mer, oftare och bättre än män. Lögnen är alltså ett könsrelaterat 
problem som får stora samhällskonsekvenser och som dessutom är 
relativt outforskat. 
 
Andra studier visar, att om kvinnor får en dos av det manliga 
hormonet Testosteron så beter de sig mera rättvist. Testosteronet som 
bildas i testiklarna hos män samt i mindre omfattning i äggstockarna 
hos kvinnor, visar sig göra råttor mer aggressiva och riskbenägna 
men fungerar annorlunda på kvinnor. Enligt Christoph Eisenegger, 
hjärnforskare vid Universitetsät Zürich i Schweiz(1) blir däremot 
kvinnor mer givmilda och hamnar i färre konflikter. De kvinnor i 
försöksgruppen som däremot fick sockerpiller, men trodde de fått 
testosteron, betedde sig som vad folk tror om manligt könshormon: 
att det gör människor antisociala och mindre givmilda.  
Det finns nu teorier om de kvinnor som ljuger mycket behandlas 
med manligt könshormon också blir mer ärliga. Kvinnor som lever i 
en god relation med män, och som anser sig ha ett bra sexliv visar 
sig också må mycket bättre och ljuger också mindre, styrker dessa 
teorier. 
Dessa teorier förklarar, menar forskare, varför många feminister och 
kvinnor som Annica Tiger och Monica Antonsson har en sådan 
fixering till det manliga könsorganet i sina bloggar och varför de 
egentligen söker sig till män, och i synnerhet pappor eftersom pappor 
redan har bevisat sin manliga duglighet tillsammans med kvinnor 
som uppnått en av kvinnas viktigaste grundbehov, - att bli mamma. 
 
Det fungerar likadant med människor med kalciumbrist som får ett 
stort behov av att dricka mjölk. På samma sätt har ofta vackra 
kvinnor gott om tillgång till män, och dessa kvinnor är därför sällan 
feminister eftersom de får sina grundbehov tillfredställda. Enligt 
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teorierna, så har istället kvinnor som har problem med män, som ofta 
med feminister, inget annat val utan måste då ta till "Lögnen" för att 
väcka uppmärksamhet kring sin person. Lögnen fungerar för dessa 
kvinnor som en aggressiv försvarsmur mot sitt utanförskap eller 
onormala beteende som orsakats av brister i de sexuella 
grundbehoven. Långvarig brist på frisk sexualitet anses kunna vara 
orsak till aggressivitet och djupa depressioner och depressionen kan 
då klassas som psykisk sjukdom. 
 
 
Lögnaren - en aggressiv våldsperson. 
Förmåga att ljuga är en nedärvd egenskap hos djur och människor 
som också utgör skillnaden mellan liv och död. Lögnen kan används 
för att maskera vem du är och inom djurriket är lögnen 
livsnödvändig. Se bara på Tigerfjärilens puppa som ser dyrbar ut 
men bara är ett skydd för den försvarslösa larvern. Man måste alltså 
även se på en lögnares förmåga att ljuga utifrån den positiva effekt 
som naturens utveckling har utrustat lögnaren med. Det viktiga är att 
kunna förstå sambanden och varför en lögnare ljuger och om lögnen 
är motiverad eller inte. En ej motiverad lögn kan då vara ett tecken 
på psykisk sjukdom. 

 
Tigerfjärilens larv 

 
I början av 1990-talet startade myndigheter ett forskningsprogram i 
USA kallat ”Violence Initiative” som bland annat gick ut på att hitta 
biologiska förklaringar till våld bland människor. Våldsamhet och 
lögn är nämligen nära förknippade med varandra och våldsamma 
personer ljuger ofta för att förklara sitt våldsamma beteende. En 
annan studie av 120 engelska tonåringar och deras föräldrar visar att 
kvinnor som är deprimerade medan de är gravida löper stor risk att få 
barn som blir fysiskt aggressiva som äldre tonåringar. Samma studie 
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visade också att aggressiva tonårsflickor oftare blev deprimerade när 
de blev gravida. Forskare menar nu att det finns klara samband som 
pekar på att just kvinnor är mer deprimerade, är våldsammare och 
ljuger oftare än män. 
 
Men man har också börjat studera hundars personliga egenskaper, 
och många hundar i Sverige har blivit personlighetstestade ända 
sedan 1940-talet. Forskare anser, att hunden är påfallande lik 
människan när det gäller risken att få vanliga folksjukdomar, i 
synnerhet när hunden delar en stor del av människans miljö och 
livsstil. Forskarna hoppas nu att hundens genetik ska leda till att man 
hittar gener som också påverkar människans hälsa. Hundar är som 
gjorda för genetiska studier och det behövs färre tester än om 
motsvarande försök skulle utföras på människor. Hundar har 
dessutom genomgått två genetiska faser, först när de blev husdjur 
och sen när nya raser avlades fram. Vissa hundar är mer aggressiva 
än andra och i Norge undersöker forskare nu genvarianter hos hundar 
som ökar risken för att en hund får häftiga vredesutbrott utan rimlig 
anledning. Forskarna hoppas få kunskap om signalämnen och annat 
som påverkar temperament när det gäller aggressivitet, rädsla och 
liknande hos hundar. Ett exempel gäller tvångssyndrom obsessive 
compulsive disorder, OCD. Dessa tvångstankar och handlingar anses 
gå i arv och liknande beteenden finns både hos hundar och 
människor. 
Ett exempel på tvångstankar som drabbar cirka en procent av alla 
tonårsflickor är Anorexi som är den dödligaste psykiska sjukdomen 
och som får patienten att lura sig själv. Nästan inga män drabbas. 
Sjukdomen bryter nästan alltid ut i puberteten och beror till största 
delen på att den egna självbilden är drabbad och patienten tror hon är 
mindre attraktiv än andra kvinnor. En femtedel av de sjuka flickorna 
dör också av undernäring. Lögnens betydelse får därför inte 
underskattas då den kan resultera i döden. Medias påverkan är 
avgörande för hur unga kvinnor mår i dagens samhälle och man kan 
säga att media stimulerar lögnen. 
 
Det är sedan länge känt att det även finns parasiter som kan förändra 
personligheten hos en individ. Mest kända är kanske 
malariaparasiten och rabiesviruset som drabbar just hundar. 
Rabiesviruset sprids bäst i hundens saliv och påverkar den sjuka och 
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aggressiva hunden att drägla och bita sitt offer. En annan parasit, 
Toxoplasma gondii, finns hos människor men behöver inte innebära 
sjukdomsproblem. I Sverige hade upptill 50% av alla kvinnor i fertil 
ålder denna parasit på 50-talet. Under 1990-talet hade 14 % av 
kvinnorna i Stockholmsregionen denna parasit, enligt Wikipedia. 
Forskning pekar på att män som infekterats med Toxoplasma har en 
tendens att vara mera svartsjuka och beskyddande mot kvinnor och 
mer aggressiva mot hot utifrån. Infekterade kvinnor är istället mer 
utåtriktade och ljuger mer än andra kvinnor. Undersökningar visar nu 
att en toxoplasmainfektion kan spela en roll i schizofreni och 
paranoia. (Läs mer på www.illivet.se) 
 
Genom att studera liknande virus hoppas nu forskare att kunna 
isolera virusens nackdelar och istället utnyttja virusens fördelar. År 
2009 avsatte den amerikanske presidenten 1.5 miljarder dollar till 
forskning kring batteriteknologi för elbilar, och ett av projekten går 
ut på att skapa ett batteri som bland annat är uppbyggt på just viruset 
M13 som förbättrar litiumjonbatteriets effekt och hållbarhet, så att 
det blir idealiskt för elbilar och datorer. 
 
 
Psykopater ljuger ständigt 
Enligt undersökningar så har ca 4 % av befolkningen en 
personlighets störning som kan betecknas som psykopater. Det är 
inte helt bevisat vad psykopati beror på. Den vanligaste förklaringen 
är att sjukdomen beror på en obotbar hjärnskada eller på skador som 
orsakats under uppväxten genom en otrygg uppväxtmiljö med bland 
annat övergrepp. 
Psykopati är en personlighetsstörning som ofta är svår att 
diagnostisera. Personer med störningen vet ofta att de skiljer sig från 
normal befolkningen och de upplevs ofta som charmerande och 
trevliga vid de första kontakterna. Psykopaten är en mästare att spela 
rollen "normal" och det är mycket svårt att känna igen en psykopat. 
 
Enligt psykologiprofessors Robert Hares checklista för psykopater så 
är personer med mer än 30 poäng en psykopat . Testet används i dag 
av forskare, rättspsykiatrer och psykologer. Men för att kunna 
identifiera en psykopat krävs stor professionell kunskap om 
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personbedömningar och särskild utbildning i psykopatiskattning. 
Resultatet måste också tolkas med försiktighet. 
 
Pröva testet på dig själv eller om du har en psykopatisk släkting!  
Läs varje påstående och jämför med dig eller din släkting. Om 
påståendet stämmer ger du 2 poäng, stämmer kanske eller delvis 1 
poäng och om det inte stämmer alls 0 poäng. 
 
* Munvig och charmig – personen kan prata omkull de flesta, en 
försäljartyp. 
* Egocentrisk, grandios, storslagen – utan att behöva göra något 
speciellt tar personen självklart plats i ett rum. 
* Svekfull, manipulativ – håller inte vad hon lovat och hittar sedan 
på undanflykter och förklaringar. 
* Mytoman – duktig på och flitig med att ljuga. 
* Saknar ånger och skuldkänslor. 
* Bristande empati – förstår oftast vad andra känner, men påverkas 
inte av det. 
* Flackt känsloliv – svaga emotionella reaktioner. 
* Söker spänning – har starkt behov av spänning. 
* Parasiterande livsstil – utnyttjar andra för egen vinning. 
* Bristande beteendekontroll och lättväckt aggressivitet. 
* Promiskuöst och egoistiskt sexualliv. 
* Tidiga beteendeproblem – varit stökig och begått småbrott redan 
före tolv års ålder. 
* Utan mål – saknar långsiktiga mål 
* Impulsiv. 
* Ansvarslös – brist på ansvarskänsla. 
* Tar inte ansvar för sina egna handlingar. 
* Många korta äktenskap och samboförhållanden 
* Ungdomsbrottslighet. 
* Bryter mot permissionsregler 
* Kriminell mångsidighet - många olika typer av brott. 
 
Källa: Psykopatens värld av Robert D Hare. och tidningen expressen 
den 30 december 2007 
 
Utmärkande för en psykopat är att hon saknar "förnuft och känsla". 
En människa med nedsatt känsloliv har också bristande förnuft.  
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Under slutet av 1960-talet genomfördes experiment som visade att 
den tredjedel av barnen i undersökningsgruppen som kunde hantera 
sitt sockersug också lyckades bättre som vuxna, än de övriga. De 
som inte kunde hantera sitt sockersug presterade sämre resultat i 
både skola och arbetslivet. De var också fetare och hade mer 
drogproblem. Det handlar alltså om en personlig egenskap som 
"Självkontroll". Genom att analysera situationen och tänka på ett 
annat sätt kan människan fås att agera utan att reagera spontant. 
Det latinska uttrycket "Cogito - ergo sum" som betyder "Jag tänker - 
alltså finns jag", uttalades av den kända 1600-talsfilosofen René 
Descartes som frös ihjäl på Stockholms slott år 1650. Han var även 
den som kombinerade antikens geometri med den matematiska 
algebran och skapade den linjära algebran och Euklidesgemoetrin. 
 
Kognitiv känsloteori går ut på att våra känslor styrs av våra tankar, 
men även att känslorna orsakas av tankar. Tidigare betraktades tanke 
och känslor som uteslutande motsatser. Känslorna ansågs stå i vägen 
för förnuftet. Den grekiska filosofen Platon ansåg att förnuftet och 
känslorna hörde till människans själ och menade känslor var som 
skenande hästar som förnuftet måste besegra. Platons elev,  
Aristoteles hade en annan uppfattning och menade att genom att leva 
dygdigt odlade man förnuftet. Filosofen Baruch på 1600-talet 
menade att känslorna var nyckeln till det mänskliga medans filosofen 
René Descartes ansåg tvärtom, att det var förnuftet. Filosofen David 
Hume menade istället att förnuftet var passionens slav. 
 
Känslor upplevs i olika ställen i kroppen. Svartsjukan sitter hjärtat, 
glädjen i benen, ångesten i bröstet och oron i magen. Känslorna 
kallas på fackspråk för emotioner. Men känslan som individen 
upplever är en reaktion på något som har hänt personen och hur 
personen har tolkat situationen utifrån sina egna tankar och där 
personen använder sitt egna förnuft. Om personen inte känner något, 
har personen heller ingen anledning att göra något. Känslorna blir 
därmed själva drivkraften hos människan. Och det är här som 
psykopaten avviker från vanliga människor genom att psykopaten 
inte har samma utvecklade känsloliv som friska individer. Därför kan 
psykopaten ofta heller inte förstå (förnuftet) att hon gör fel. Om 
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psykopaten blir arg beror det på att hon tänker "vad dum hon är mot 
mig" utan att kunna förstå varför.  
Bakom människans känslor ligger alltså tankar och inte omedvetna 
konflikter eller förträngda minnen.  
 
Redan för tvåtusen år tillbaka lär den förre slaven Epiktetos i 
Grekland formulerat - Vad vi tänker bestämmer vad vi känner och 
hur vi mår. Han tänkte sig att människan uppnår det goda i livet 
genom att uppleva sin tillvaro som lycklig. Detta kallas idag för en 
Stoisk livsstil. Samtidigt pratar psykologer om det som kallas för 
emotionell intelligens, som Aristoteles uttryckte som - Att känna rätt 
känsla av rätt anledning vid rätt tidpunkt och i lagom mängd. Och 
detta klarar inte en psykopat. 
I boken Varat och tiden framlade Martin Heidegger för över sjuttio 
år sedan en teori om att känslor har en grundläggande roll och att allt 
människans tänker och utför har sitt ursprung på hur hon mår. Det 
behöver inte vara djupa känslor som ångest, utan även små 
omärkliga stämningar påverkar människan i större utsträckning. 
 
Människans upplevelser och intryck har två vägar in till hjärnan, där 
förnuftet reagerar. En väg kallas för det Limbiska systemet som är 
kopplat till kroppens andning, temperatur, puls och hjärtslag. Den 
andra vägen går via högra hjärnbarken där tankar bildas. 
Tillsammans bildar de känslorna. Poeten T.S Eliot lär ha uttryckt - 
Förnuftet och känslan blir som en väv av toner, ett orkesterstycke 
som vi upplever som det kännande och tänkande jaget. Filosofen 
Martha Nussbaum menar på, att människan kan lära känna sig bättre 
genom litteratur och musik. 

 
Det finns dock människor som av yttre orsak fått en skada på 
hjärnans pannlober. Detta kan medföra att de inte förstår 
omgivningen och kanske därmed förlorat kontakten över sina känslor 
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Därmed kanske de fattar felaktiga beslut. Dagens hjärnforskning 
visar att det inte finns någon klar gräns mellan tankar och känslor. 
Känslor som sex och hunger ger kraftig aktivitet i hjärnan utan att 
förnuftet direkt kopplas på. I de här fallen är det främst två 
signalämnen som påverkar känslorna, dopamin och serotonin, som 
får hjärnan att reagera. Genom rätt medicinering kan man därför 
troligen hjälpa de personer som uppfattas som psykopater. 
 
 
Psykopater kan förväxlas med stalkers. 
De som stalkar eller förföljer är många gånger kvinnor. En person 
som förföljer har ofta också haft kontakt med psykvården innan 
förföljelsen börjar.  
Det är svårt att i juridisk mening säga vad är en stalker. Någon 
specifik diagnos som skulle vara typisk för just stalkers finns inte. 
De störningar som är vanliga bland stalkers är likvärdiga 
psykopatens, med tankestörningar, störningar i känsloläget eller 
drogrelaterade störningar.  
Tankestörningar är det absolut vanligaste syndromet hos 
förföljelseförövare och yttrar sig genom hallucinationer, 
vanföreställningar och desorienterade tankar. Ett tillstånd när 
personen inte kan avgöra vad som är verklighet kallas för ett 
psykotiskt tillstånd.  
En stalker som befinner sig i ett psykotiskt tillstånd kan agera på sätt 
som framstår som väldigt underliga, med långa brev som de skickar 
till offren som exempel på handlingar. Många av dessa 
personligheter blir rättshaverister.  
Vanföreställningar är också vanliga bland stalkers. En ovanlig typ av 
vanföreställning som finns bland en del stalkers är "Erotomani" där 
personen tror att offret och personen är i ett kärleksförhållande. Det 
spelar ingen roll hur mycket bevis eller förklaringar personen får 
höra som istället kan börja tro att det är tecken på kärlek, oavsett vad 
offret än gör eller dolda kärleksmeddelanden.  
En annan vanlig vanföreställning hos psykopater eller en stalker är 
svartsjuka där personen tror att partnern är otrogen.  
En sista typ av vanföreställning som finns hos stalkers är 
förföljelsemani (paranoia) som kan bero på att individen känner sig 
felhanterad av andra i sin omgivning. Och detta kan få till följd att 
stalkern börjar trakassera någon som den känner sig felhanterad av. 
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Borderline personstörning  
Ordet kommer från engelskan och betyder fritt översatt "gränslinje", 
och är en psykiatrisk term för vissa tillstånd mellan neuros och 
psykos. Borderline är ingen sjukdom eller egenskap som man 
antingen har eller inte har. Gränsen mellan sjukt och friskt flyter och 
blir därför svår att diagnostisera, i synnerhet när störningen kan 
också förändras och försvinna med tiden. 
På www.vårdguiden.se anges att två procent av befolkningen har 
lättare eller svårare psykiska besvär. Det kallas borderline 
personlighetsstörning eller emotionell instabilitet. Den som fått 
diagnosen känner sig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. 
Känslorna kan stegras mot katastrof och övergivenhet. 
Dubbelt så många kvinnor som män har borderline. Ungefär var 
tionde som drabbas dör i förtid, oftast genom självmord. 
Både arv och miljö är orsaker som förklarar sjukdomen där 
personens ängslighet, impulsivitet eller känslomässig osäkerhet kan 
göra henne sårbar för negativa faktorer i sin omgivning. Men även 
om personen dessutom växer upp i en otrygg eller hotfull miljö, kan 
borderlinestörningen utlösas. 
 
Vårdguiden beskriver symtomen enligt, citat 
 
* Hur du beter dig, känner dig och förhåller dig till andra svänger 
hela tiden kraftigt fram och tillbaka. 
* Du känner dig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. 
Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot 
katastrof och övergivenhet. 
* Du kan ha svårt att tygla dessa känslor och uttrycker dig oftast 
aggressivt. Du är impulsiv. Humöret är oberäkneligt och 
föränderligt. 
* Du tycker inte att du duger. Du har en negativ självuppfattning. 
Det kommer till uttryck genom exempelvis missbruk av sex, alkohol, 
droger eller mat, vårdslöshet i trafiken, slösaktighet med pengar eller 
självmisshandel, inklusive självmordsförsök. 
* I allmänhet lyckas du ändå dölja dina känslor och förställa dig för 
att passa in socialt. Därför går det oftast bra för dig i skolan eller i 
arbetslivet.  
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* I nära personliga förhållanden kan du däremot bli krävande och lätt 
hamna i beroende. Du är rädd att bli övergiven. 
* Du pendlar mellan intensiv beundran och nedvärdering av andra 
människor. 
* Om du upplever psykotiska episoder, är de oftast korta och präglas 
närmast av förföljelsetankar. 
* Andra än upplever dig som ombytlig, anpassande och opålitlig, 
känslokall eller aggressiv och dra sig undan, vilket naturligtvis inte 
gör det lättare för dig. 
 
Borderline patienter lider ofta av återkommande ångestanfall. Men 
Amerikanska forskare har funnit att om vissa hjärnceller stimuleras 
kan patienten fås att glömma hemska minnen. Ångesten i hjärnan 
hittas i de områden som finns bakom de båda tiningsloberna och som 
kallas amygdala. Dessa områden ger människan en förmåga att 
snabbt och omedvetet reagera på oväntade och farliga händelser och 
som får adrenalinet att pumpa ut i kroppen. Det är faktiskt så att 
förmågan att känna rädsla har fått människosläktet att överleva.  
 
Amygdala kontrolleras i sin tur av hippocampus och pannloberna där 
människans förstånd finns. Om en människa råkar ut för någon 
traumatisk händelse så kan balansen mellan dessa organ sättas ur 
funktion vilket kan medföra ångestcentrumet inte återgår till ett 
viloläge. Detta tillstånd kallas för posttraumatisk stressreaktion 
(PTSD) som är en kronisk störning. Om balansen mellan organen 
återfås har personen varit utsatt för det som kallas för den normala 
posttraumatiska stressreaktionen (PTS). 
Om en person utsätts för PTSD så kan immunförsvaret och genernas 
aktivitet förändras och reaktionerna liknar dem vid depression, enligt 
en amerikansk studie. Genom att mäta halten av ett herpesvirus, 
cytomegaloviruset, kan forskare studera en ökning av aktiviteten hos 
immunförsvaret vilket kan vara en trolig förklaring till depression.  
Många kvinnor i Sverige lider också idag svårt av könssjukdomar 
och internationellt talar forskare nu om "Den svenska klamydian" 
och endast vetskapen av att ha blivit smittad av någon könssjukdom 
kan resultera i att så många kvinnor i Sverige känner sig 
deprimerade. 
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Genom att utsätta individer med posttraumatisk stress för musik har 
Amerikanska forskare lyckats hjälpa soldater som kommit hem från 
kriget i Afghanistan. Musik är sammanträffande med flera av 
människans egenskaper och har sitt ursprung i språkets ljud. Musik 
är ett resultat av sexuellt urval och är ett socialt klister mellan 
människor. Den timglasformade "Dundun" -trumman används till 
exempel av Yorubafolket i Nigeria och Lokelestammen i Kongo för 
att kommunicera mellan varandra på större avstånd. Med trumman 
imiterar man toner och rytmer i språket som invånarna förstår. 
Spädbarn under ett år registrerar också musik, och andra studier visar 
att musik kan ge känslor som "ilningar längs ryggen" men även att 
vissa toner kan ge samma respons i hjärnan på samma sätt som mat 
och sex. Studier vid University of London visar att mer generella 
personlighetsegenskaper påverkar hur vi använder musiken. 
Emotionellt instabila människor sägs använda musiken till att reglera 
sina känslor eftersom man tror att de lättare påverkas av musiken. 
Men forskare tror även att utåtriktade människor använder musiken 
som bakgrundsmusik eftersom man tror att de är understimulerade. 
Inåtvända människor uppfattar bakgrundsmusik mer störande än 
andra. Forskarna anser också att det finns en direkt koppling mellan 
intelligens och musikens betydelse hos den enskilda individen. 
 
Cirka 4 % av befolkningen bedöms ha en personlighetsstörning men 
även cirka fyra procent av befolkningen är också tondöva. En tondöv 
person kan inte höra om en ton är falsk. President Theodore Rosvelt 
och gerillaledaren Che Guevara var båda tondöva. År 2007 framkom 
bevis som styrkte att tondövhet är en ärftlig egenskap. Darwin 
menade att musik är ett resultat av människans sexbehov. Denna 
teori styrks, menar andra, av att musiker ofta lockar till sig sexuella 
partners. Vad som är intressant är att kvinnor och män också 
uppskattar musik från musiker från båda könen. En hypotes är att 
människors homosexualitet därför kan spåras i musiken. 
 
Det sägs att tillståndet melankoli är ett förstadie till borderline, eller 
en del av borderline. Melankoli är kanske något bredare i sitt 
känslospektrum. På ena sidan finns vedmodet som väcks med musik 
eller naturen, till en svår sjukdom på andra sidan och som liknar 
borderline. Melankoli definierades av Freud som en förlust av något 
personen inte vet vad det är. I sorgen däremot så vet personen 
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däremot varför den är ledsen. Melankoli kan innehålla flera olika 
uttryck: leda, skräck, flykt, ångest eller trötthet för att nämna några. 
Freud ansåg att innestängda känslor behövde släppas ut vilket kan 
ske på olika sätt. När melankoli blev depression och framför allt 
drabbar kvinnor tappade den i status, enligt Karin Johannisson 
professor i idé- och lärdomshistoria på Uppsala universitet. 
Depression betyder "nedtryckt" och är en kombination av olika 
symptom som uppträder tillsammans men ses ändå som en psykisk 
sjukdom, om än bara tillfälligt. Idag anses depression i första hand 
bero på låga serotoninhalter och cirka 35 procent av befolkningen 
drabbas någon gång. 
 
Sjukdomen schizofreni som ibland förväxlas med borderline eller 
bipolär manodepressivitet, kan också yttra sig på många olika sätt 
men det sägs att psykostillståndet ska vara i över sex månader för att 
kunna diagnoseras. Sjukdomen kan sedan komma och gå under olika 
perioder vilket medför att många patienter kan fungera i samhället 
utan alltför stora begränsningar. 
Man kan räkna med att knappt en procent av den vuxna svenska 
befolkningen har schizofreni; 30 000 män och 25 000 kvinnor. En 
tiondel av de sjuka försörjer sig själva. En av de mer kända med 
sjukdomen paranoid schizofreni är det matematiska geniet John 
Forbes Nash som fick Nobelpriset i ekonomi 1994. Två andra kända 
genier som led av galenskap var konstnären Vincent van Gogh och 
författaren August Strindberg.  
Det är genom forskning klarlagt att schizofreni påverkar individens 
tidsuppfattning. Om schizofrena personer utsätts för en ljusblixt och 
ett ljud med en tidsskillnad på en tiondels sekund kommer dessa 
personer få svårt att avgöra vad som kom först. De har också svårt att 
avgöra hur fort tiden går.  
Schizofrena personer beskriver ofta att de har känslan av att vara 
kontrollerade av en annan varelse. De känner helt enkelt att de inte 
har kontroll över sin egen kropp, och det är just förmågan till en 
tidsuppfattning som gör att de upplever dessa känslor. Denna 
tidsreduktion anses bero på det är glest mellan D2-receptorerna som 
ska ta emot signalsubstansen dopamin, vilket innebär i praktiken att 
thalamus i hjärnan släpper igenom alltför mycket informationen från 
omvärlden till resten av hjärnan. Forskare på Karolinska sjukhuset 
har nu lyckats bevisa att det finns ett samband mellan kreativitet och 
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psykisk ohälsa. Hos kreativa människor förekommer oftare psykisk 
sjukdom i släkten och det finns också en ökad risk för just 
schizofreni och bipolär sjukdom. 
 
Hos kannibalerna Angu- och Fore-folket som lever i Papua nya 
Guinea var det däremot i generationer tidigare brukligt att döda och 
äta människor. Ett annat namn för Angu är Kukukuku folket. I deras 
samhälle var det kvinnorna som uppmuntrade till kannibalism och de 
åt även upp sina döda släktingar. Forskare kunde sedan konstatera att 
det var på detta sätt som det kända kuru-viruset utvecklades i hjärnan 
på människor och som utgör en variant till vad man idag kallar för 
"Galna ko-sjukan". Viruset upptäcktes av Nobelpristagaren Daniel 
Gajdusek efter ett långt och mödosamt arbete. Angu-folket har även 
utmärkande manlighetsritualer som bland annat innefattar att unga 
män ska suga av och svälja äldre mäns sperma för att betraktas som 
fullvuxna män. 
 
Historiskt sett och oberoende om det är i de moderna I-länderna eller 
på Nya Guinea, så har de som drabbas av olika psykiska sjukdomar 
också ofta hamnat i olika problem som fattigdom, alkoholmissbruk 
eller prostitution, mycket beroende av att de inte förstått och fungerat 
med omgivningen. Men det kan också vara yttre oturliga 
omständigheter som försätter individen i knipa. Den svenskfödda 
Elisabeth Stride (född Gustafsdotter) från Göteborg, närmare sagt 
från Tumlehed i Torslanda på Hisingen, hade verkligen otur då hon 
blev psykopaten och seriemördaren Jack the Rippers tredje offer. Det 
sägs att Elisabeth som var både läskunnig och ganska intelligent kom 
att försörja sig som prostituerad samtidigt som hon hade betydande 
alkoholproblem, till skillnad från Jack the Ripper som aldrig blev 
fångad. 
 
 
Narcissist störning  
Ordet kommer narcissism som betyder självförälskelse. Egentligen 
är det latin och kommer från den grekiska mytologin om 
"Narkissos", en skön yngling som blev så förälskad i sin egen 
spegelbild att han dog av beundran och förvandlades till en blomma 
som fick namnet "Narciss" 
Några av personlighetsdrag som kännetecknar en narcissist är: 
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1.Narcissisten ser sig själv som mer värd än omgivningen. 
2.Narcissisten kräver, och tycker sig ha rätt till mycket 
uppmärksamhet av sin omgivning. 
3.Narcissisten kan inte se sina egna brister och svagheter. 
4.Narcissisten kan inte känna medkänsla med sina 
medmänniskor.Han har en brist på empati. 
5.Narcissisten kan inte ta kritik. Blir rasande och förödmjukad om 
han/hon blir kritiserad. 
 
 
Behandling - historia  
År 1377 sägs vara det år då ett mentalsjukhus för första gången 
etablerades. Kyrkan i England grundade år 1247 ett enkelt kloster på 
Liverpool Street i London där munkarna bjöd de hemlösa, fattiga och 
sjuka på mat. Klostret Bethlehem i London, eller Bedlam, som det 
kallades i folkmun, tog sedan från år 1377 emot människor som 
ansågs hade tappat förståndet och minnet. Istället utvecklade sig 
Bethlehem till att bli ett folknöje dit Londons invånare sedan år 1610 
gärna gick och roade sig med att betrakta och provocera de intagna. 
Det kostade dock en slant att se "The Show of Bedlam" och 
pengarna gick i princip rakt ner i fickan på föreståndaren Peter the 
Porter. Patienterna fick varken vård eller behandling utan kedjades 
många gånger fast i väggarna. I andra fall rakades patienterna och 
huvudet smordes in med en pulverblandning av spanska flugor och 
senap. Man trodde då att sjukdomsframkallande vätskor från hjärnan 
skulle komma fram ur de blåsor som pulverblandningen orsakat. I 
andra fall prövade man med blodsugande iglar som man trodde 
skulle tömma kroppen på obalanser. 
 
Psykiska störningar blev först i slutet av 1700-talet en medicinsk 
disciplin och på 1800-talet ansågs följande vara några orsaker till 
sinnessjuka: 
 
* Överdriven önskan om att få barn 
* Hemliga övergrepp 
* Extrem svält 
* Slag mot huvudet 
* Blixtnedslag 
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* Spel och alkohol 
* Att titta på en offentlig avrättning 
* Influensa 
* Svartsjuka 
 
Man ansåg vid den tidpunkten inom läkarkonsten att kvinnor var 
extra känsliga för att drabbas av sinnessjukdom. Mentalsjuka 
kvinnor där kvinnors hysteri och sexlust botades med kalla bad, 
laxermedel, underbyxor och stympning. Sexuella kvinnor botades  
även med att blodiglar fick suga blod från blygdläpparna. Läkaren 
Isaac Brown ansåg att onani var en orsak till psykisk ohälsa som 
botades med att klitoris bortopererades. 
 
Det var den amerikanske kirurgen Harvey Cushing som i början av 
1900-talet upptäckte att det fanns olika centrum i hjärnan,  
men det var forskaren Wilder Penfield som senare kartlade hjärnans 
olika sinnescentrum. Eftersom patienter kan vara vid medvetande 
under en hjärnoperation så prövade han med att trycka på olika delar 
av hjärnan och samtidigt fråga patienten om denna kände något. Som 
en följd av deras upptäckter började man använda lobotimering som 
kom att användas flitigast efter andra världskriget eftersom det 
saknades kunskap och bra metoder för att behandla patienter med                           
svår schizofreni och andra mentala sjukdomar.  

                  Vita snittet 
Först gick metoden ut på att kirurgen kom åt hjärnan genom 
tinningarna för på så sätt skära av nervernas bansystem. På den tiden 
kallades operationen för "leukotomi" men också för "Vita snittet" . 
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Läkaren Walter Freeman utvecklade metoden som nu gick ut på att 
med en vass "spik" hamrades genom tårkanalen ovanför ögat in mot 
hjärnan där "spiken" skar av vissa delar av hjärnans förbindelser. 
Operationen tog bara sex minuter. Fram till 1960-talet användes 
många gånger lobotomering i Sverige på psykiskt sjuka patienter. 
Cirka 4 500 personer blev lobotomerade och metoden användes 
främst för att lindra patienter med stark ångest och oro. De flesta 
patienter var kvinnor.  
 

Howard Dully 12 år från USA, blev lobotomerad då hans styvmor 
klagade över att han var aggressiv och oregerlig 
 
Metoden övergavs då biverkningarna var vanliga och patienterna 
ofta fick personlighetsförändringar. Lobotimering uppfanns av 
neurologen Egas Miniz från Portugal som fick Nobelpriset i medicin 
år 1949 som han mottog sittandes förlamad i rullstol efter det att en 
av hans schizofrena patienter försökt att skjuta honom. 
 
Öl, eller alkohol, har alltid varit haft en plats inom läkarkonsten. På 
1600-talet trodde man till och med att cigaretter hjälpte mot pest och 
år 1889 "bevisade" läkaren Tassinari att tobak dödade 
kolerabakterier. Det bryggs mer än 150 miljarder liter öl om året. De 
törstigaste länderna är bland annat Tyskland och Tjeckien. Redan i 
gamla krukrester från Kina 7000 år före Kristus har man kunnat 
spåra ämnen efter jästa drycker. Alkohol är en grupp ämnen som alla 
är giftiga, men forskare har konstaterat en ett måttligt intag av 
alkohol kan förbättra hälsan och förlänga livslängden. På samma sätt 
menar homeopatmedicineringen att kroppen fungerar, - Genom att 
ge kroppen en viss mängd av ett gift motverkar man giftet som redan 
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finns i kroppen. En amfetaminmissbrukare botas således med 
amfetamin.  
Öl i Danmark anses synonymt med såväl kultur som naturvetenskap 
och humanistisk forskning. Så varje gång du dricker en öl från 
Carlsberg, Pripps eller Falcon så bidrar du ekonomiskt till konsten 
och vetenskapens utveckling i Danmark genom Carlsbergsfonden. 
Dessvärre får alkohol många gånger biverkningar, och en av dem är 
att "Lögnaren" oftast förstärker sina lögner i sitt berusningstillstånd. 

 Samuel Hahnemann. Homeopatins grundare och en tobaksannons 
från 1892 
 
 
Behandling - idag  
Den amerikanske psykologen Harry Harlow visade med hjälp av 
apor hur viktigt det är med närhet mellan individer för att individerna 
ska kunna utvecklas. Det är också känt att barn faktiskt kan dö utan 
närhet, vilket blev uppmärksammat i de amerikanska 
barnhemsbarnen som under 1800-talet och en bit in på 1900-talet 
hade en dödlighet på nästan 100%. 
Varje år drabbas dessutom ungefär 200 barn i Sverige av en 
hjärnskada i samband med födseln, till exempel genom syrebrist. 
Syrebrist kan orsaka mängder med olika problem, allt från 
förlamning till inlärningsstörningar som senare i livet kan uppfattas 
som en psykisk defekt. Genom nedkylning av nyfödda med några 
grader kan risken för hjärnskador minskas. 
1,5 procent (1 680 stycken) av alla barn som föddes i Sverige år 
2009, föds också före vecka 32. Många av dessa nyfödda svårt att 
tillgodogöra sig föda eftersom deras näringsomsättning inte är 
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färdigutvecklad och detta kan medföra att de inte utvecklas normalt. 
Men forskare i Italien och Frankrike har visat att barn som får ett 
speciellt enzym tillsatt i modersmjölkersättningen snabbare går upp i 
vikt. 
Lögnare har sällan haft en bra barndom och ofta saknat närhet, 
många utvecklas till mobbare. Genom att i förväg hitta vilka barn 
som är i riskzonen till att senare i livet utvecklas till lögnare och 
bedragare så borde samhället snabbare kunna sätta in insatser för att 
ge barnet en bra möjlighet att kunna utvecklas på bästa sätt. 
 
I andra fall och på vuxna patienter har man börjat använda DBS 
(Deep Brain Stimulation) vilket går ut på att man opererar in en slags 
elektrod i hjärnan som sänder ut ström i olika styrka. Metoden testats 
på avdelningen för funktionell neurokirurgi på Karolinska sjukhuset. 
Hittills har cirka 2 200 patienter behandlats, de flesta med svår 
Parkinson. Metoden har även använts inom Psykokirurgi på 
människor som annars hamnat på psykiatriska klinker och som bland 
annat led av oönskade tankar som tvångssyndrom och depressioner. 
Man har även testat DBS mot övervikt, dock utan positivt resultat. 
Vissa forskare tror att man kan använda DBS mot olika hjärnskador, 
kokainberoende och andra sjukdomar. Minnet är en dock egenskap 
som ofta brukar förbättrats hos patienter som behandlats med hjälp 
av DBS. Numera tror forskare att minnet uppstår genom biokemiska 
förändringar som förstärker vissa synapser, nervförbindelser, i 
hjärnan. Det finns dessutom en teori som utgår från att människor 
blir mer ärliga och slutar ljuga om minnet återvinner. "Lögnaren" 
behöver då inte ljuga för att hitta på falska historier som lögnaren 
inte längre kommer ihåg. 
 
Hjärnan kan också genmanipuleras och professorn i neurologi Joe 
Tsien har funnit att genom att genmanipulera en enda gen som är 
aktiv i hjärnan så kan man höja djurs mentala förmågor. En exakt 
kopia av genen NR2B kan göra att hjärnceller hos möss bättre på att 
anpassa sig. Och själva anpassningsförmågan hos hjärnceller menar 
man på är nyckeln till att minnas och lära sig bättre. På så sätt lär sig 
djuret snabbare att förstå samband och här menar andra forskare att 
psykiskt sjuka som inte förstår vad de gör, bättre ökar sin 
sjukdomsinsikt genom att de helt enkelt blir medvetna om vad de 
själva gör. De senaste tio åren har forskare hittat minst 33 gener som 
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gör möss klokare. De har alla en sak gemensamt och det är att de 
påverkar hjärnans förmåga att skicka elektriska nervsignaler mellan 
varandra. Starka samband mellan nervceller krävs alltså för att 
inlärning och minne skall förbättras. Synapsen är nervcellernas 
förbindelsepunkter och som skiljs av mycket litet mellanrum. Själva 
nervsignalen som först är elektrisk omvandlas till en kemisk signal i 
form av en signalsubstans som tillverkas i nervcellen och flyter 
sedan över till nästa nervcell som i sin tur översätter den till en ny 
elektrisk nervsignal. För att stärka övergångstransporten av 
signalsubstansen mellan cellerna kan forskare använda olika 
mediciner, och därmed bland annat öka minnet. Ett sådant läkemedel 
kallas för Org 26576 som är en ampakin som påverkar hjärncellernas 
synapser. Forskare tror nu att detta läkemedel skall kunna behandla 
en rad mentala åkommor. Några av medicinerna som testas är 
Modafinil, Ampakiner och Metylfenidat. 
 
Genom att patienten får ett ökat medvetande ökar också förmågan att 
fungera bättre med omgivningen. Forskarna har nu upptäckt att den 
tid det tar från att hjärnan uppfattar en händelse och bearbeta 
händelsen så att patienten blir medveten om vad som skett beror 
alltså på förmågan att snabbt transportera impulserna i hjärnan 
mellan nervcellerna. Det går nu att mäta denna tidsfördröjning men 
man har funnit att fördröjningen kan ligga mellan 0,2 till 0,5 
sekunder. År 2008 menade forskare vid Bernstein Center for 
Computational Neroscience i Berlin att det kunde finnas en 7 
sekunders lång fördröjning mellan hjärnaktivitet kopplad till ett 
beslut och medvetenhet. En "psykiskt sjuk lögnare" behöver däremot 
längre tid än en frisk människa.  
 
Människor som lider av depression har oftast sämre minne och får 
ofta svårigheter med att svara naturligt och ärligt på frågor. Enligt en 
artikel tidningen Dagens Industri år 2008, så arbetar den svenska 
kvinnan inte mer cirka 23 timmar i veckan och kvinnorna är också 
bland de sjukaste i världen vilket bland annat beror på att de inte får 
tillräcklig vård. Forskningen om mediciner anpassad för kvinnor är 
dessutom starkt eftersatt. Trots att kvinnorna i Sverige har en av 
världens högsta medellivslängd är depressioner en av de största 
kvinnosjukdomarna vilket har fått till följd att främst unga svenska 
kvinnor, så kallade "Swekaze", har börjat ta livet av sig genom att 
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skära upp sina kroppar med kniv. Många kvinnor röker också 
cigaretter för att dämpa sin oro, ångest eller depression men här 
fungerar cigaretten som ett "lögnaktigt verktyg" därför den lurar 
rökaren att tro att den mår bättre av att röka. Lögnaren lurar sig själv, 
kan man säga.  
Folkhälsoinstitutet räknade ut år 2009 att alla kommunalanställdas 
rökpauser kostar 2.6 miljarder per år, vilket motsvarar 6 000 
heltidstjänster. Varje rökare beräknades kosta arbetsgivaren 45.000 
kr per år. En lögnare kan alltså ges ett ekonomiskt värde och det går 
att alltså beräkna samhällskostnaden för vad "Lögnen" kostar 
samhället totalt sett. Det går dessutom att sätta ett värde på en 
enskild "Lögn".  
Det skulle bli en enorm ekonomisk samhällsvinst om man såg på 
lögnen på samma sätt som man ser på alkohol eller andra kriminella 
brott. Till exempel kostar ett mord 72,6 miljoner kronor, en våldtäkt 
1,8 miljoner, rattfylla 370 000 och vandalisering 12 000 kronor, allt 
enligt professor Mark Cohen vid Vanderbilt Owen Graduate School 
of Management i USA. Siffrorna presenterades nyligen på 
Stockholm Criminology Symposium. De mest notoriska 
brottslingarna som fyllt 26 år och med mer än 15 kontakter med 
polisen beräknas ha kostat samhället mellan 22,2 och 35,7 miljoner 
kronor i dagens penningvärde.  
Lögnen är nästan alltid en del av en persons kriminalitet och som har 
funnits med personen från dess hon startade sin kriminella bana. 
Därför är just "Lögnen" den parameter som samhället bör rikta in 
sina stödjande insatser. Kostnaden för förebyggande insatser sparas 
således snabbt in. 
 
I Europa har istället shopping utvecklats och blivit ett populärt sätt 
för kvinnor när det gäller att lindra depressioner. En studie av 700 
kvinnor i Storbritannien som utfördes av Karen Pine vid universitetet 
i Hertfordshire visade att åtta av tio kvinnor använder shopping för 
att muntra upp sig själva, men att var fjärde känner skuld efteråt. I 
många andra fall försöker man behandla depressiva patienter med 
medicinering. Antidepressiva läkemedel till exempel fungerar bäst i 
de fall där patienten lider av en stark depression men det finns också 
mediciner som får patienter att känna ökad tillit till människor i sin 
omgivning. Hormonet Oxytocin, eller närhetshormonet som det 
också kallas, är känt för att stärka bandet mellan spädbarn och 
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mamman, men också för att få personer både lugnare och gladare. 
Forskare menar nu, att halten av oxytocin påverkar graden av en 
patients sociala störningar eller förmågor.  
Enligt Kerstin Ulvnäs Moberg, professor i fysiologi får patienten 
lugn och ro och en önskan av att vara nära andra. Även detta skulle 
kunna påverka och förbättra situationen för en "Lögnare" som lider 
av psykisk sjukdom genom att personen lättare kan läsa av andra 
människors signaler. Fördelen med oxytocin är att människan själv 
kan reglera halten av ämnet i kroppen genom personens 
kroppskontakt med andra människor. Kramas man mycket bildas 
mera oxytocin. Stora mängder oxytocin bildas också när man har sex 
och får orgasm.  
Dagens samhälle med många ensamhushåll och där kvinnor till stor 
lever i celibat uppstår ofta brister i halten av oxytocin hos singlarna. 
Kerstin Ulvnäs Moberg kallar detta för hudhunger, vilket är en brist 
på närhet och beröring. Det är en av nackdelarna med den moderna 
samhällsutvecklingen, vilket bland annat leder till sämre motstånd 
mot stress och sjukdomar. Några knep för att höja halten av oxytocin 
är att klappa djur, kramas, dansa och få massage. Det finns nu något 
som heter Åsne terapi där man kan lindra sin depression genom att 
umgås med riktiga åsnor. Se hemsidan ”http://donkey-
therapy.blogspot.se/” 
 
Många kvinnor använder idag Botoxinjektioner i ansiktet för att släta 
ut rynkor och se yngre ut. Botox eller botulinum typ A (BTX) som 
det egentligen heter, är ett nervgift som förlamar ansiktsmusklerna. 
Vad många inte vet är att giftet kan hämma personens empatiska 
förmåga genom att personen får svårt att uttrycka emotionella 
stämningar i sitt ansiktsuttryck. Detta kan leda till att 
botoxbehandlade personer missuppfattas som psykiskt störda på 
något sätt. 
 
Enligt Centrum för våldsprevention så begås ungefär tio procent av 
alla mord av kvinnor. Av dessa mord så är det 30 procent mammor 
som dödar barn. I de flesta fall begås brotten av en kvinna som lider 
av någon psykisk ohälsa, ofta av psykotisk karaktär eller en 
depression. procentuellt sett är mäns våld mot barn lägre än kvinnors 
våld mot barn. 
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Norrtäljeanstalten har haft ett Adhd projekt där cirka 30 vuxna 
interner fick medicinering av läkemedlet Concerta som har visat sig 
hålla de värsta symptomen borta och påtagliga beteende förbättringar 
kunde noteras. Man räknar med att ca 30 % av de intagna inte 
kommer att återfalla i brott. 
 
Man kan till och med hjälpa lögnare genom att låta dem sova mera. 
En middagslur gör att man minns bättre. Det visar forskning vid 
University of California Berkeley. De studenter som ingick i gruppen 
som tog en siesta mindes betydligt bättre och ökade dessutom sin 
inlärningsförmåga, än försöksgruppen som inte tog en middagslur. 
Vissa forskare menar också på att vanlig gymnastikträning ger ett 
skydd mot depressioner. Det är dessutom billigare än terapi och 
mediciner, men lika effektivt mot måttliga depressioner. Både sömn 
och träning anses nämligen förbättra de biokemiska reaktionerna i 
hjärnan. 
 
Det finns andra alternativa behandlingar som har och fortfarande 
fungerar framgångsrikt på en del patienter, till exempel kiropraktik. 
Kiropraktiken Daniel David Palmer öppnade den första kiropraktiska 
skolan 1897 i Davenport i Iowa, USA. Egentligen var han lärare och 
biodlare men även healer som ansåg att förskjutningar mellan 
ryggkotorna var orsaken till de flesta sjukdomarna eftersom de 
skapade störningar i nervsystemet. Själv dog han i tyfus. 
 

 
David Palmer 



 62 

Framtiden - Datorer och datasystemet Hermes. 
Idag finns avancerade system för att analysera människors 
beteenden. Forskare har tagit fram ett datasystem som kallas för 
Hermes och som med hjälp av olika matematiska algoritmer 
analyserar videoinspelningar över hur personerna uppträder och 
deras ansiktsuttryck. Personen kan analyseras i realtid och systemet 
kan också skicka en varning eller beskrivning av resultatet. 
Forskarna tror att systemet kan komma till användning inom 
psykiatrin. 
Forskningen är ett EU-projektet och koordineras av Computer Vision 
Center i Barcelona i Spanien. 
 
I staden Lausanne i Schweiz har andra forskare från 14 länder sedan 
år 2005 i ett annat projekt arbetat med att bygga en konstgjord hjärna 
och de hoppas att inom tio år få fram en mänsklig hjärna som kan 
tänka, minnas och fatta egna beslut. Metoden, eller rättare sagt 
projektet med att studera hjärnan från insidan kallas för "Blue 
Brain".  
Varje nervcell i Blue Brain är en simulering av en verklig cell från 
en råtthjärna. Varje enskild cell gjordes sedan om till en 
datorsimulering som var och en bestod av miljoner av matematiska 
beräkningar. För att sätta ihop alla beräkningar behövs IBM:s 
superdator Blue Gene. Forskarna försöker förstå hjärnans 
komplexitet och har lyckats med att få de konstruerade cellerna att 
börja kommunicera med varandra och idag kan forskare se exakt 
vilka gener som är aktiva inuti riktiga nervceller hos råttor. Om 
forskarna lyckas med projektet så tror man att man kan komma att 
kunna ändra vissa parametrar för att se vad som händer och kanske 
lära sig vad som ligger bakom psykiska sjukdomar och hur man kan 
behandla dem, enligt den sydafrikanske hjärnforskaren Henry 
Markram som är mannen bakom projektet. 
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Journalisten Monica Antonsson är en extrem lögnare  
 

 Journalisten Monica Antonsson  
 
Människor kan inte vara tysta och varje människa beräknas använda 
370 miljoner ord under sin livstid. Ungefär en tredjedel av de ljud vi 
använder när vi talar behöver vi inte läpparna till. Under den tiden 
och alla de orden blir det många lögner sagda. 
Smarta och intelligenta människor behöver inte ljuga, sägs det. 
Wlliam James Sidis (1898-1944) hade ett IQ på hela 280. Därefter 
kommer Leonardo da Vinci med ett IQ 220. Den idag mest 
intelligenta personen lär vara Kim UngYong (f. 1963) som är en 
sydkoreansk ingenjör. Världens mest intelligentaste kvinna lär vara 
författaren Marylin vos Savant. Boxaren Muhammed Ali hade ett 
lågt IQ på 78. 
 
Människan stimuleras av sex, droger, sötsaker och fet mat. En fara 
med all njutning är att de många gånger ger ett 
beroendeframkallande. Människan litar sannolikt också för mycket 
på sina instinkter varför ödmjukhet och tilltro borde spela större roll i 
vår förståelse av världen och det bästa sättet för att få reda på hur 
våra instinkter fungerar kan vara att utsätta människan för förluster, 
eftersom förluster är lyckade försök att finna nya vägar. Människan 
är till viss del född till en viss intelligensnivå, men kan förbättra sig 
genom att lära sig att minnas bättre. Även genom att sköta sin hälsa 
och äta nyttig kost kan man förbättra sina prestationer. 
Idag mäter man intelligens på två sätt. Med intelligenskvot - IQ, eller 
som generell intelligens - g. Den senare handlar om individens 
förmåga att utnyttja alla andra förmågor den besitter. G brukar ges 
ett värde mellan 1-9, och där 5 är genomsnittet. 
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Kvinnor och män är lika intelligenta, fast på olika sätt även om män 
har cirka 23 miljarder hjärnceller medans kvinnor har 19 miljarder. 
Det har man kommit fram till vid universitetet i Kalifornien. Män har 
mer välutvecklad grå substans längst bak i hjärnans hjässlob och det 
är här som sinnesintryck bearbetas. Kvinnor hade motsvarande 
välutvecklad grå substans i pannloben, längst fram i hjärnan. Det 
område som styr människans språkliga förmåga. 
De flesta levande arter reagerar på stimuli som ger någon form av 
njutning och att ljuga kan hos vissa människor innebära en njutning. 
Elefanter och gorillor lär sig att äta sinnesvigande Iboga-blad genom 
att härma tidigare artfränders beteende. Sibiriska renar kan samlas in 
genom att man lockar dem med snö som dränkts i urin från någon 
som ätit av den psykedeliska svampen "Amanita muscaria".  
 
Vanligtvis handlar vardagslögner för att försätta lögnaren i en bättre 
dager i förhållande till sin omgivning. Den som kommer försent till 
ett möte och säger att "Jag försov mig", döms hårdare än den som 
säger "Jag fastnade i en bilkö". 
Tonåringar ljuger i vartannat samtal med sina föräldrar visar 
forskning av psykologen Bella DePaulo. Tonårshjärnor söker kickar 
och alkoholister, knarkare eller spelberoende hittar genvägar för att 
stimulera hjärnans belöningssystem. 
 
Med ökad analysförmåga avslöjar man lättare en lögnare. Professor 
Allan Snyder i universitetet i Sydney har konstruerat en elektrisk 
tänkarmössa som stimulerar kreativiteten. När försökspersoner 
använde mössan ökade kreativiteten och analysförmågan och 
andelen försökspersoner som klarade testerna ökade tre gånger. Han 
förklarar detta med att nervcellerna i hjärnbarken lättare sänder ut 
elektriska signaler. 
Professor Karl Deisseroth vid Stanford University har testat med att 
koppla in ljus in i hjärnan. Tester på råttor visar att de möss som fick 
ljus i hjärnan blev mer sorglösa och piggare. 
Att använda ström in i hjärnan är inget konstigt. Parkinsons sjukdom 
och svåra depressioner botas med ström. 
 
Greken Herodotos ansågs med sina reseskildringar som historiens 
fader men han blev även kallad för "lögnens fader" eftersom han 
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hade svårt att skilja på fabler och fakta. Han kunde till exempel 
beskriva och krydda sina berättelser med mustiga överdrifter. 
Flera gånger om dagen ljuger vi människor och det lönar sig oftast. 
Men att avslöja en lögnare är nästintill omöjligt. Att dessutom 
avslöja en lögnare som Monica Antonsson, där man bara kan läsa 
vad hon skriver medför ett mer omfattande analysarbete. 
Forskning visar att människan ljuger en till två gånger per dag. 
Kvinnor tenderar att ljuga mera för att skydda andra, medan män 
ljuger för att ställa sig själva i bättre dager. Deprimerade personer 
ljuger dock minde än andra. 
Vem minns inte lögnen från Bill Clinton, "I did not have sex with 
that woman", eller vänsterpartiets ledare Lars Ohly när han påstod att 
han spelat fotboll med Lennart "Nacka" Skoglund. 
Det finns nu forskning som går ut på att hitta sätt för rättsväsendet att 
bedöma människors tillförlitlighet. Leif Strömvall forskar inom det 
på psykologiska instutionen vid Göteborgs universitet. 
 

Sanningsserum existerar inte, fast många tror det och hittills har 
lögndetektorn (polygrafen) där man mäter andning, blodtryck och 
puls samtidigt, varit den bästa metoden för att avslöja en lögnare. 
Den sägs fungera till 80-90 %. 
Man använder och försöker också tolka kroppsspråket som ett 
verktyg, och man tittar även på handrörelser. På senare tid lyssnar 
man mera på det verbala språket, på vad som sägs för att bedöma hur 
sannolik och logisk en berättelse kan vara. I bästa fall får man 
indicierna att motsäga sig själva. Även ljudnivån på en lögnare 
brukar vara högre än normalt. En ny ide är att man skulle kunna 
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scanna av hjärnan med magnetkamera för att se vilka delar i hjärnan 
som aktiveras vid en lögn. 
Om poliser och åklagar tränas i att lyssna ordentligt sägs att de till 85 
% kan avgöra om en utsaga är sann eller inte. Men det handlar om att 
veta vad lögnaren ljuger om och hur mycket tid lögnaren haft för att 
förbereda sig på sin berättelse. 
Professor Paul Ekman vid University of Californa, menar på att 
genom att studera ett ansiktes olika mikrouttryck så ska man kunna 
avslöja en lögnare i samband med spontana reaktioner. Att det rycker 
i mungipan är ett mikrouttryck, eller ett leende som inte samtidigt 
har en ögonrörelse. Genom att studera de sju grundläggande 
ansiktsuttrycken: glädje, ilska, avsky, rädsla, intresse, ledsenhet och 
överraskning i kombination med verbala motsägelser ökar 
sannolikheten att man avslöjar en lögnare. 
 
Om man ska driva ett fall till åtal så måste åklagaren tro på att offret 
talar sanning. Ett intressant fall där både offer och förövare kunde 
avslöjas med att ljuga var det kända fallet med IMF-chefen 
Dominique Strauss-Kahn. Han hade tur som skvätte sin sperma på en 
mytoman, vilket fick åklagaren att lägga ner åtalet eftersom kvinnan 
hade ljugit upprepade gånger i förhören och dessutom lämnat 
motstridiga uppgifter, bland annat om att hon hade blivit 
gruppvåldtagen i hemlandet Guinea. 
 
Genom Monica Antonssons olika bloggar på internet har ett antal 
människor och familjer har utsatts för extrema lögner och medvetet 
förtal. Bloggarna som är fyllda med lögner, använder hon som 
verktyg för att hota med eller för att kunna förhandla fram sin vilja 
med. Monica öppnade och stängde sina bloggar beroende på om 
hennes offer lyder henne eller inte. 
Flera personer har därför vänt sig till polisen och anmält henne för 
stölder, ofredande, utpressning, lögner, förtal och hot. 
 
Vill man undgå att drabbas av Monicas alla lögner så kan meditation 
vara bra. Forskare i Tyskland har visat att meditation förändrar 
hjärnsubstansen och man får ökad mängd grå substans innanför 
tinninggloben som är det område som bidrar till att bilda minnen, 
vilket medför att man lättare kommer ihåg vad som har hänt och 
lättare kan hantera en lögn. 
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Det finns några egenskaper som beskriver en extrem lögnare: 
 
- De ljuger för två helt olika personer, om varandra 
- De ljuger trots att de har blivit överbevisade 
- De gör sig själva till offer 
- De klarar inte att erkänna sina lögner 
- Lögnerna är otroliga 
- De repeterar lögnen 
- De förfalskar information 
 
Lögnare som Monica Antonsson har alltid funnits men hon gav "Den 
dubbla lögnen" ett ansikte vilket innebär att en person ljuger för två 
helt olika personer, om varandra. Genom att berätta en lögn om den 
ena personen för den ena och sen göra likadant för den andra, krävs 
det en mästerlögnare.  
Det är sällan dessa lögnare avslöjas eftersom lögnerna oftast är så 
extrema att normala människor har svårt att förstå att någon kan 
ljuga om så avancerat i sådan omfattning.  
Monica blev t.ex. avslöjad då hon i sin blogg den 15:e maj 2011 
hotade en man på Tjörn med att barnens pappa Börre skulle åka till 
Tjörn och sannolikt misshandla mannen. I själva verket hade Monica 
redan ringt till barnens pappa och sagt till honom att det var pappan 
själv som var i fara. Monica lurade alltså bägge två och utnyttjade 
bådas rädsla, enligt säker källa. 
 
Ett annat exempel visas i fallet med den kända hatbloggen 
"Sanningar om Vallentuna", som hon den 8:e februari 2011 i sin 
blogg förnekade vara ägare till, vilket enkelt gick att motbevisa. I 
debattforumet Flashback så var det denna bloggen som "Bikershell" 
hänvisade till flera gånger och därmed kunde man utgå från att 
Monica sannolikt var även ”Bikershell”.  
  
Extrema lögnare hittar också på saker för att lura sin omgivning, men 
de klarar inte att erkänna sina lögner eller be om ursäkt när de 
avslöjas, vilket normala människor gör. Ett bra exempel på en sådan 
lögn är då Monica felaktigt anklagar en person för att vara fotografen 
av väninnan Lena Dahlström, där hon påstår att fotografen blev 
igenkänd. Lögnen presenterades av Monica i två helsidesartiklar i 
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hennes blogg, men hon har aldrig bett den utpekade mannen om 
ursäkt, trots att hon senare igen felaktigt anklagade ytterligare en 
annan person. 
 
 
Extrema lögnare ljuger om sjukdomar och brott 
En mästerlögnare försöker nästan alltid att göra sig själv till offer 
genom att ljuga ihop falska anklagelser om andra. I Monicas fall 
visas ett sådant exempel med historien om att Monica som 21-åring 
ska ha smittat ner hela Vallentuna med en könssjukdom, kondylom. 
Ibland när Monica har avslöjats med lögner i hennes bloggar så har 
hon skyllt ifrån sig och sagt att det hon skrivet var satir. Man får 
dock skilja på vanliga skämt, satir och lögner, som till exempel när 
Monica tisdagen den 6:e december 2011 skrev en obehaglig artikel - 
"Utskämd? Skaffa egen tunnelbanevagn! ", som handlade om Liza 
Marklund , men där Monica gick så långt att Monica till och med 
raljerade över Lizas dotters olyckliga cancersjukdom. 
 
Men Monica Antonsson skrev också följande i samma artikel, citat: 
 
..."Han och Rolle tyckte det var så himla kul att påstå att jag som 
ung hade haft kondylom - vilket jag inte hade - att de till och med 
skrev att jag som 21-åring hade smittat ner hela Vallentuna med 
denna åkomma". 
slut citat 
 
Detta påstående från Monica är en lögn och det gick nog lite för fort 
när hon försökte diktera ihop en ny falsk historia om olika personer.  
Monica har kanske läst historien någonstans, på någon blogg, att hon 
haft kondylom och smittat ner hela Vallentuna. Det finns ingen 
anledning att betvivla det. Men på Yakida har aldrig funnits något 
sådant påstående. 
 
Vissa saker raljerar journalister inte om. Som att folk haft en 
könssjukdom som kondylom till exempel, eller att någon haft cancer. 
Att Monica ändå gör det, visar att hon brister i allt vad gäller god 
journalistik. Särskilt som hon tar sig friheten att ljuga ihop en 
förnedrande historia om sig själv. 
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Lägg också märke till att Monica inte har antytt och inte heller 
påstått att hon smittat ner hela Vallentuna med kondylom fast hon 
verkar vara så initierad om sådant, utan hon anklagar andra för 
lögnen. 
Monica tog senare bort den falska anklagelsen. Hon insåg nog att 
hon nog inte kunde ljuga hur mycket som helst. 
 
Ett annat exempel på där Monica ljuger om ett påstått brott är när 
hon i sin bloggartikel ” Dataintrång Yakida? Och på arbetsplatsen 
till och med!”. Monica skriver där följande: 
 
Monica Antonsson sa...  
Anonym 15.15 
Jag har sedan länge uppgifter om att John XXXXX  Yakida hackar 
just mailkonton men även telefoner. Särskilt inom Sundbybergs 
stadsnät. 
Jag har kollat saken med Sundbybergs stadsnät. De säger att Yakida 
inte har något legalt samarbete med dem men att han mycket väl kan 
göra sig skyldig till den typen av dataintrång. Det går inte att 
förhindra.  
14 februari, 2011 15:20   
 
När Monicas lögn följdes upp och kontrollerades visade det sig att 
ingen på företaget har haft kontakt med Monica Antonsson. Så här 
svarar VD:n i ett mail till mig den 8:e januari 2012. 
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Extrema lögnare ljuger om och utnyttjar sina vänner 
Ett exempel där Monica Antonsson utnyttjade sin vän Lena 
Dahlström är när Monica skickade ett brev till min arbetsgivare och 
satte upp en falsk mailadress åt Lena. Enligt Lena så ska hon inte 
haft emailadressen ”lenadahlstromj@hotmail.com” 
 

Källa: Skärmdumpsbild av Monicas mail den 16.e  augusti 2011.  
 
Ett annat exempel är när Monica den 4:e juli 2011 i sin egen 
bloggartikel ”Rolle, Rolle, Rolle”, hade berättat för en tredje person 
om att Lena skulle ha langat knark och kört runt prostituerade i bil 
mellan kunderna i sin ungdom. På sin blogg medger sen Monica att 
det är hon som berättat det. Monica skriver: 
 
Monica Antonsson sa...  
Jag kanske ska tillägga det också att det jag berättade om Lena för 
Rolle var och är ingen hemlighet. Ni som sitter och moraliserar hos 
jocke ska ta och stänga igen kakintagen.  
Fundera i stället på hur lågt det är av Rolle att sprida sitt vidriga 
förtal om Lena på internet. Observera samtidigt att jag inte har 
bekräftat att det han skrev var detsamma som det jag i förtroende 
berättade för honom. Somt är sant, somt är osant. Och det är en 
jäkla skillnad.  
……//….. Fram på nattkröken var det inte heller frågan om några 
mail, då var det bara något jag sagt.  
……//…… 
04 juli, 2011 17:24   
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”Pedofilligorna” organiserar sig !! 
 
Tidigare var det pappor som enskilt utpekades som pedofiler i 
samband med vårdnadstvister, men anklagelserna används numera i 
utpressningssyfte även mot hela familjer eller företag. 
Idag är falska pedofilanklagelser istället mer organiserade och 
välplanerade som ofta utförs i samarbete mellan främst mammor 
som organiserat sig. 
Dessa organiserade ligor har ökat dramatiskt i Sverige och är tack 
vare internet nu mer sammansvetsade. Inom tio år kommer de 
troligen att överstiga polisens förmåga att bekämpa dem. I slutet av 
1990-talet fanns det en handfull gäng eller nätverk i Sverige som på 
olika sätt aktivt "stred" mot just pappor. Det första gänget som 
avslöjades var "Fågel Fenix".  
Katinka Löfquist som var grundaren av Fågel fenix var redan år 
1997 inblandad i publiceringen av listor på män som beställt 
barnporr från staten. I dag finns ytterligare ett par mer eller mindre 
kriminella nätverk med cirka några 100-tals medlemmar utspridda 
över hela landet. Några av ligornas medlemmar ägnar sig också mer 
eller mindre åt brottslighet.  
 
Samtidigt som ligorna har blivit fler har gränserna mellan många av 
dem suddats ut. Olika nätverk samarbetar allt oftare och tar hjälp av 
varandra, till exempel med utpressning eller olika falska anklagelser. 
Gemensamt är att de flesta medlemmar är mammor och är 
verksamma över internet och mycket aktiva på debattforumet 
www.flashback.org.  
 
Några av de ligor och nätverk som har kunnat identifierats är 
 
 Vallentunaligan 
 Lam Peddos 
 Fenixligan 
 
En av huvudanledningarna till ökningarna av "Oskyldigt dömda" 
beror just på samarbetet mellan de organiserade pedofilligorna. 
Liknande möten och konferenser med planläggningar för angrepp 
över internet ska ha skett där ledarna för de olika ligorna har varit 
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inblandad. De erkänner också öppet att det handlar om olika 
aggressiva kvinnliga nätverk med syfte att skada andra människor. 
 
Enligt en mediaundersökning som genomfördes under november år 
2011 så är det Vallentunaligan som ligger bakom huvuddelen av alla 
svenska hemsidor där människor anklagas som pedofiler eller 
sexuellt avvikande på internet. 
Minst 50 personer har blivit utpekade och namngivna på internet av 
Monica Antonsson. 
Till sin hjälp har hon haft Lena Dahlström. De båda kvinnorna deltog 
var för sig i olika grad, och organiserade tillsammans trakasserierna.  
 
För första gången i svensk historia kan alltså nu de personer avslöjas 
som under många år tillverkat olika sidor med uthängningar på 
internet, letat i arkiv, rekviderat domslut, tagit fotografier, kollat upp 
bostäder, skrivit långa berättelser med brottsstycken ur inhämtad info 
som grund och spridit information om människor som sen pekas ut 
som till exempel sexuellt avvikande, sexualförbrytare eller pedofiler 
på nätet. Monica Antonsson har även skrivit berättelser med 
brottsstycken och spridit information och anklagelser vidare till 
andra hemsidor där namngivna människor sedan pekats ut som 
pedofiler. 
 
Anledningen till att ”Vallentunaligan” kunde avslöjas var att de 
sedan tidigare var vana vid att deras offer skulle falla undan och böja 
sig inför hot, men när ligan  försökte lura och utpressa två f.d. 
nämndemän med falska pedofilanklagelser gav de sig på fel personer 
som hade andra resurser och möjligheter än vad de hade förväntat 
sig. 
 
Det lär också vara Monica som startade trenden med att markera sina 
offers bostadsadresser med kryss på kartor på internet och hon 
samarbetade även tidigt med grov kriminalitet. Hotfullt pekade hon 
ut privata bostäder till olika människor hon ogillade och markerade 
ut bostäderna på kartor i sin blogg. Även fotografier på deras hus och 
hotade att hon skulle komma dit och använda våld. 
 
Monica Antonsson har många gånger försökt med utpressning och 
försökt att förhandla om människors identiteter på internet så att de 
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inte skulle bli uthängda, om de bara lydde hennes order. Den 15:e 
maj 2011 hotade till exempel Monica en pappa öppet i sin blogg med 
att han skulle utmålas som pedofil i hennes blogg och hon satte ut en 
tidsgräns till kl 8:00 dagen därpå, om han inte utförde Monicas 
order. Pappan polisanmälde Monica till slut. 
 
Kvinnorna på bilderna nedan har deltagit i tidningar, radio och teve i 
samband med att de har bedrivit kampanjer och lobbyverksamheter 
under parollen bl.a. "Mot kvinnomisshandel" ända upp till 
regeringsnivå. Några har bedrivit olika hjälpprojekt och en är 
ambassadör för Hjärt-lungfonden. 
 

 
Från vänster till höger  
Översta raden,: Monica Antonsson, Lena Dahlström, X 
Undre raden: Annica Tiger, Katinka Löfquist, Malin Matz 
 
Dessa kvinnor har varit offentliga företrädare för olika organisationer 
i media och alla kallar sig för feminister. Alla har på olika sätt varit 
inblandade i pedofilanklagelser mot människor och spridit dessa 
rykten på namngivna personer på internet. Anklagelser som har 
kunnat spåras tillbaka till år 1997. De har också använt falska 
domstolsdokument som de publicerat på internet samt även 
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samarbetat med varandra då de gjort olika pedofilanklagelser på 
nätet. Syftet har sannolikt varit att förstöra livet för olika människor 
genom att få makt genom att använda internet.  
Monica Antonsson och flera av de andra kvinnorna har också 
medvetet gått in för att skada oskyldiga småbarn för att på så sätt få 
föräldrar att lyda henne genom att skada eller trakassera familjerna 
så mycket som möjligt. 
 
Flera av kvinnorna på bilderna har också varit inblandade i 
pornografi på nätet på olika sätt. Nakenfoton på småflickor, 
könsorgan och samlagsfoto har publicerats i deras hemsidor och 
bloggar. Minst tre (3) av dem har kunnat identifieras som tjuvar. Tre 
(3) av dem har avslöjats med falsk skriftlig bevisföring och två av 
dem har försökt lura Justitiekanslern. 
Två (2) har spridit datavirus. Minst fyra (4) har begått något brott 
och samtliga har ett samröre med Monica Antonsson. 
 

Källa: Annica Tigers olika porrsidor 
 
Namnlistor på män som hängdes ut som pedofiler på nätet skapades 
redan år 1997 av enskilda kvinnogrupper som trakasserade svenska 
pappor i samband med att internet började växa fram, som t.ex. 
gruppen Fågel Fenix som startades av bl.a. Katinka Löfquist.  
År 2011 så stod Vallentunaligan för huvuddelen av alla svenska 
hemsidor där människor hängdes ut, enligt en mediaundersökning 
från november samma år. Monica drev även den ökända 
"Vallentunabloggen" där polisen utnyttjades att medverka till att 
hänga ut invånare i Vallentuna. Monica hade nämligen en kvinnlig 
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informatör på Vallentuna närpolisstation som försåg henne med 
särskild information. 
I hemorten Vallentuna har det också sedan länge varit allmänt känt 
att Monica är den som hänger ut människor i sina bloggar och folk 
uppges vara rädda att bli skvallrade om. 
Vallentunaligan skiljer sig jämfört mot andra pedofilligor och är den 
första avslöjade kvinnliga liga som dessutom avslöjades med egna 
falska domstolsdokument. Framför allt inriktade sig ligan på att 
utmåla eller hota oskyldiga för att hämnas av någon anledning, men 
syftet tycks har varit att skada deras offer för att förmå offren att lyda 
dem.  
 
Ett exempel på samarbete mellan de olika ligorna är då Monica 
Antonsson via mail försågs med en lista med namn på dem som 
skulle ha beställt kopior på barnporrfilmer som ingick i den så 
kallade ”Norrköpingshärvan”. 
 

Pedofillistan 
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En del av informationen spred Monica öppet på internet, i andra fall 
såg ligan till att anklagelserna och informationen spreds anonymt via 
andra hemsidor. Då blev nämligen de anklagde även uthängda på 
andra kända pedofilsiter. 
 
Till Monicas blogg samlades också personer som har ett uppenbart 
barnpornografiskt intresse. En av vännerna,  den kända feministen 
Annica Tiger som blev avslöjad med att driva en pedofilsida med 
foto på småbarn. En annan man, den i media kände, Lennart 
Gagerman ville göra aminerad barnpornografisk film, och har dömts 
i domstol för att ha ofredat en kvinna. På Monicas blogg skrev 
deltagarna också barnpornografiska texter och läsarna uppmuntrades 
också till att ta smygbilder på minderåriga barn när barnet besöker 
toaletten. 
 
En av anhängarna till Monica Antonsson och som hjälper henne med 
att sprida falska rykten på internet kallar sig för ”NoBoyToy” och 
har flera egna anonyma bloggar. 
Samtidigt har hon inget emot kvinnors pedofila intressen, som hon 
försvarar på nätet eller i sin blogg. 
Kvinnan bakom bloggen kallar sig för feminist och är mycket aktiv 
på olika forum på internet där hon skriver om jämnställdhet och 
jämlikhet. Hon påstår sig kämpa för lika rättigheter. 

Källa: NoBoyToy’s blogg 
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Nedanstående mail fick en pappa i en välkänd vårdnadstvist. I mailet 
erkänner skrivaren att grupperingarna verkligen är organiserade  

Källa: Osamas blogg 
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Det är viktigt att det kommer fram vem som ligger bakom att 
människor blir uthängda som pedofiler och att man får ett ansikte på 
Monica Antonsson.  
 
Det är också viktigt att anhöriga till alla dem runt om i Sverige som 
fått sina vänner och släktingar uthänga med namn, personuppgifter 
och foton ges möjlighet att förstå vad som har hänt och får se vilka 
personerna är som ligger bakom trakasserierna. Sorgen måste också 
kunna bearbetas. I många fall har det visat sig att de uthängda var 
oskyldiga. 
 
Det skall tilläggas att Justitiekanslern noga har granskat och godkänt 
”www.yakida.se” hela fyra gånger under år 2011, senast i ärende 
7823-11-32. Men uppgifterna på Yakida är korrekta och sanna - det 
är bevisat att det är Monica som är hjärnan bakom att människor 
hängs ut som pedofiler, vilket också polisen vet om. Men hon har 
också haft hjälpt av ett antal personer. 
 
"Att ljuga och bedra och förstöra människors liv är liksom Monicas 
grej", - säger människor som drabbats utav henne.  Och nu blev hon 
istället själv avslöjad med publicera en egentillverkad pedofillista där 
hon pekade ut oskyldiga i sin blogg. Något som inte verkar bekymra 
henne nämnvärt. 
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Vallentunaligans medlemmar: 
 
Begreppet Vallentunaligan myntades av Monica Antonsson i hennes 
blogg den 15:e juni, 2011. 
Jag har valt att publicera fullständiga och offentliga uppgifter om 
delar av Vallentunaligan eftersom ett antal personer har tagit kontakt 
med mig och berättat hur uthängningarna på internet har både 
påverkat och även ödelagt deras liv sedan de blivit utpekade i olika 
bloggar. Jag har svårt att tro att varken Monica eller de övriga då har 
något emot att sanningen om dem själva berättas.  
I en avvägning av att ta hänsyn till Monica och de övriga 
ligamedlemmarnas integritet, jämfört mot den skada de båda för all 
framtid orsakat andra människor, var beslutet lätt att fatta. Särskilt 
eftersom det var sluga, planerade och medvetna samarbeten som 
innefattade trakasserier som även drabbade oskyldiga småbarn. 
 
Monica Antonsson  
är personen som kan pekas ut som ledaren för ligan.. 
 
Monica Antonsson föddes i Täby Kyrkby i juni 1949. Pappan Arne 
(född 1926) hade ett litet tryckeri i farmor och farfars ladugård i det 
lilla familjelantbruket. Mamma Anne-Mari, också född 1926, lever 
fortfarande och bor också i Vallentuna. 
Monica har bott i villa och hus i Bälsta hela sitt liv bortsett från tolv 
år då hon bodde i Ormsta. Monica bor nu ensam med sonen Björn i 
det över 50 år gamla kedjehuset med stort renoveringsbehov. Monica 
har ett stort antal servrar i huset och det ska vara här som hon 
tillverkat större delen av alla sina bloggar. 
 

Bällstavägen 55B   
186 50 Vallentuna 
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Monica har inget körkort, har aldrig haft något heller, men hon har 
en röd treväxlars trampcykel. 
Ett av Monicas stora intressen är släktforskning och hon har skrivit 
en 300-sidors bok med rött skinnband och guldbokstäver om sin 
farfars släkt från Dalsland. "Förfäder och ättlingar till Olle och Anna 
Britta på Torpet" heter boken. 
 
Monica har två söner, Björn och Thomas tillsammans med norske 
kungligheten Börretun som flera gånger har fått fly från hemmet. 
Något som Monica tyckte var väldigt "lugnt och skönt" för henne, 
och som hon fortfarande har roligt åt och gör sig lustig över. 
 
Efter två journalistutbildningar slutade hon som läkarsekreterare för 
att bli journalist. 
Som frilansande journalist till bland annat tidningarna Året Runt och 
Allas startade hon ett stort antal bloggar som hon bland annat driver 
tillsammans med sin väninna Lena Dahlström. 
Bloggarna har mer blivit kända för att Monicas trakasserar och hotar 
människor och företag bland annat i hemorten Vallentuna, vilket 
medförde att Monica blev polisanmäld flera gånger 
 
Monica skrev senare boken "Sanningen om Gömda" som kom ut år 
2009, men hon blev anmäld till Justitiekanslern (JK) för att hon ska 
ha brustit i källskyddet då huvudrollsinnehavarens verkliga identitet 
avslöjades.  

Foto Liza Marklund av Peter Jönsson, www.lizamarklund.com 
 
Monica blev friad av JK, men det visade sig senare att hon verkligen 
hade varit delaktig i röjandet av identiteten. Monica hade till och 
med röjt identiteten på källans barn och barnbarn. 
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Monica är ansedd som en av de främsta svenska nutida stalkers på 
internet mycket tack vare alla hennes 33 stycken olika bloggar. 
Uppgifterna i histogrammet nedan har hon själv publicerat på 
Internet. Se bilaga 2. 
 
Histogram:  
1949. Monica Antonsson föddes (1949-06-17-9348) 
1962-1965. Kingsides artistskola 
1962-1965. Nalen kabarén 
1962-1975. Sånglektioner 
1964-1965. Postbanken Stockholm 
1965. Huset av typ kedjehus byggdes.. 
1965-1967. Nöjesskribent turistguiden What´s on 
1965-1967. Sångerska i dansband 
1966-1967. Kartritare Aspegrens ingenjörsfirma 
1967-1969. Assistent vid Tandläkarhögskolan 
1969-1974. Sångerska med eget dansband 
1969-1969. Byggnadsritarexamen 
1969-1984. Läkarsekreterare o medicinsk ritare  
1970. Cervixcancer med två operationer. 
1974. Monica börjar umgås med barnens pappa, Börre Börretun som 
flyttar in i Monicas hus. 
1974. LP:n "Reser vi tillsammans" 
1975. Utomkvädeshavandeskap, dvs extrauterin graviditet 
1977. Sonen Björn föds . 
1980. Sonen Thomas föds . 
1980. Barnens pappa "flyr" från bostaden och hördes inte av på 10 
år. 
1980-2005. Revymamma i Vallentuna 
1982. Dödade grannens husdjur med sina bara händer. 
1982-1985. Volontär vid Norrtelje Tidning 
1984-1991. Redaktör för den statliga forskningsinstitutionen 
Arbetslivscentrums personaltidning och huvudoperatör för dess 
datoranläggning. 
1985-1989. Lokalredaktör med bevakningsansvar Södra Roslagen 
1987. Lions kulturpris 
1988. Fast frilans på Allas Veckotidning, Året Runt och Hemmets 
Veckotidning. 
1989. Boken "En Ärtemarkssläkt" om Olle och Anna-Brita på torpet. 
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1989-1990. Journalistskolan i Stockholm. 
1989-1996. Fast frilans Hemmets Journal 
1990 Barnens pappa återkommer efter 10 år. Barnen med Monica 
och pappa har sin första repris och sedan görs ytterligare två försök. 
1991-1991. Praktik TCO-tidningen 
1992-1992. Poppius Journalistskola. 
1993-2000. Lokalredaktör med bevakningsansvar Lokaltidningen 
Mitt i 
1993-2002. Fast medarbetare vid mediaföretag som gav ut Täby 
Centrum Tidning, Entré, Företagsspegeln, Högdalens tidning, Väsby 
Centrum Tidning, Norrtäljemagasinet mfl 
1997-2007. Projektledare Lionsprojektet Tjernobyls Barn 
Novozybkov i Ryssland 
1997-1999. Fast frilans tidningen Avisen 
2000-2002. Bilageredaktör Lokaltidningen (Bo & Bygg, hälsa, 
trädgård och motor) 
2001. Folkkampanjen mot Kärnkrafts stipendium 
2003. Årets Vallentunabo 
2004. Chernobyl Unions medalj 
2005. Lions finaste pris Melvin Jones Fellow 
2007. Barnens pappa får för första gången på många år träffa sina 
söner i samband med sonen Thomas bröllop med en känd teveprofil 
som arbetar för kvinnorättsorganisationen "Action-Aid". 
2008. Monica anmäls till Justitiekanslern för att ha röjt utlovat 
källskydd till Mia. 
2009. Guldspadernominerad för boken Mia - Sanningen om Gömda 
2009. Monica hänger ut sina egna barn med personuppgifter och 
personnr i sin blogg och förtalar deras pappa på olika sätt. 
2009. Monica börjar trakassera företag och människor i Vallentuna 
på internet och startar upp den kända Vallentunabloggen  
2009. Monica startar den kända bloggen "Sanningar om Vallentuna" 
2009. Monica startar den kända Rolleponkebloggen. 
2010. Onsdagen den 4 augusti startar Monica upp sin första 
pedofilhemsida som blir en av Sveriges första pedofilsidor. 
2011. Monica avslöjas med att ha röjt Mias och hennes barns 
identitet. 
2011. Söndagen den 6 mars så publicerar Monica sin andra 
pedofillista. 
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2011. Textstudier visar att Monica skriver egna anonyma 
kommentarer i sin egen blogg 
2011. Lördagen den 6 augusti så publicerar Monica sin tredje 
pedofillista. 
2011. Monica avslöjas med att använda sig av "Bluffakturor". 
2011. Monica blir arg på sin väninna Lena Dahlström och lär ha 
förrått henne och påstår till Rolle att Lena ska ha langat knark och 
kört runt prostituerade i bil mellan kunderna . 
2011. Monica avslöjas som tjuv. 
2011. Monica polisanmäls av flera personer för stölder. 
2011. Monica anses nu som ledande i Sverige med att skapa falska 
pedofilrykten på internet. 
2011. Monica blir som första journalist i världen avslöjad då hon 
publicerar en egentillverkad och falsk lista där hon beskyller ett stort 
antal oskyldiga människor för att vara pedofiler. 
2011. Monica börjar umgås i sin blogg med den kände 
"Bajsmannen", Lennart Gagerman från FRA under pseudonymen 
"Verutschkow”. Båda har ett "horn i sidan" till Liza Marklund. 
2011. Monica polisanmäls för "Sexuellt ofredande mot barn", 
polisärende K137371-11 
2011. Monica stämdes för utpressning till Attunda tingsrätt i mål T-
6333-11 
2011. Monica hänger ut sina egna barns halvsyskon och pappans 
dotter på internet. 
2012. Monica polisanmäldes för att ha brutit och förfalskat sitt 
skriftligt utlovade källskydd, ärende K20898-12. 
2012. Monica polisanmäldes för "Ekonomiskt bedrägeri". 
2012. Monica avslöjas med sin namnteckning på ett ”Maffia-avtal” 
som en företagsledare tvingas skriva för att slippa bli trakasserad. 
2012. Monica hänger igen ut sina egna barn med personuppgifter 
och personnr i sin blogg och förtalar igen deras pappa på olika sätt. 
2012. Monica polisanmäls för "Ofredande mot barn". 
2012. Monica anmäldes till Datainspektionen. 
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Lena Dahlström  
är Monica Antonssons kompanjon:  
 Lena är den andra aktiva medlemmen i Vallentunaligan. Lena är 
sjuksköterska inom geriatrik  
 
 

 Källa: Anonym 
 
Lena kallar sig numera ibland för Lena Apelroth som är ett gammalt 
släktnamn som Monica ska ha forskat fram åt henne..  
Lena har också varit projektledare för ett kvinnoprojekt i Ryssland 
och även ambassadör för hjärt- och lungfonden.. Lena ska enligt 
uppgift arbeta som sjuksköterska på ett av de mer fashionabla privata 
och kända vårdhemmen i Stockholm.  
På fritiden ska hon tidigare ha drivit ett inredningsföretag från 
bostaden. Lenas intresse är också gamla bilar och ska vara ägare till 
ett antal dyra lyxbilar. 
Den andra bilden av Lena är en tjuv som stjäl och som hänger ut 
människor som pedofiler och trakasserar människor och företag på 
internet och som kallar sig för ultrafeminist och en "ilsken kärring". 
 
Lena började blogga när hon mådde psykiskt dåligt och hennes 
pappa läste varje dag i hennes blogg, berättade hon. De senaste åren 
har Lena haft flera olika egna bloggar. En heter "Lenas viktigheter 
och oviktigheter "som finns på 
http://viktigheterochoviktigheter.blogspot.com/ där hon kallar sig 
"Lilla jag". En annan blogg kallar hon för "Bloggskunk" och ligger 
på http://bloggskunk.blogspot.com/, där hon skrev om människor 
hon ogillade och trakasserade.  
 
Lena har haft ett antal andra bloggar. Flera av dessa bloggar har 
startats av Monica Antonsson som sedan lämnat över bloggen till 
Lena.  
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Några av de bloggar som Lena varit mer eller mindre ägare till är: 
 
 http://viktigheterochoviktigheter.blogspot.com 
 http://bloggskunk.blogspot.com 
 http://rolleponke.blogspot.com 
 http://rolleponken2.blogspot.com 
 http://vildavatten.blogspot.com/ 
 
Det var heller inte ovanligt att Lena snyftandes berättade i bloggar 
att hon skulle tröstas och vaktas av hela familjen, för att sekunden 
efter, slänga sig ut på internet och igen och skriva om andra personer 
och företag eller hota med att objuden åka hem till människor. 
På en av sina egna bloggar, ”rolleponken2”, berättade hon om, som 
hon kallar det, sin sjuka humor och att hon låg i fosterställning och 
flinade i två dygn så att hon nästan fick liggsår. 
 
Lena är gift med Hans Johansson kallad för "Heffaklumpen". Hans 
är född 1962, och arbetar som smed och hovslagare i det egna 
företaget ”Wämlinge Hovslageri & Smide” som är verksamt inom 
djurvård och djurskötsel.  
När det gäller den omtalade misshandeln som våldsmannen Hans 
Johansson utförde tillsammans med sin son Niklas Johansson och 
där även Lena Dahlström deltog, så återges den  i en separat bok. 
Hans Johansson är enligt uppgift en så kallad ”Huvudsparkare” -  
Någon som sparkar människor i huvudet. 
 

Känd våldsman; Heffaklumpen - hovslagare Hans Johansson 
 
Först under mars 2012 ska Hans Johansson fått kännedom om sin 
hustru Lenas trakasserier på internet. Men studerar man 
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pusselbitarna från olika bloggar så inses att Hans Johansson måste ha  
varit initierad i sin frus trakasserier redan april 2011. Hela familjen 
måste också haft tillgång till samma falsk pedofillista som familjen 
vägrat överlämna till polisen, trots påstötningar både via familjens 
advokat och polisen. 
Efter det att Lena Dahlströms aktiviteter avslöjats år 2011, har 
Yakida fått motta flera mycket allvarliga hot från familjen Dahlström 
Johansson. Polisen är underrättad och Hans Johansson polisanmäld.  
 
Lena ska också under år 2010 ha varit skribent tillsammans med 
Monica Antonsson  i den ökända Vallentunabloggen som 
trakasserade företag och hängde ut invånare i Vallentuna som 
pedofiler. 
Lena har också år 2010 ha varit delaktig i en annan anonym hemsida 
där företagaren Rolle i Vallentuna blev hårt trakasserad och hotad. 
Bloggen kallades för ”rolleponkebloggen.blogspot.com”.  
 
Enligt en säker källa så handlade nedanstående historia om Lena. 
Rolle ska ha bjudit hem henne på festmiddag hemma i sin bostad, 
tillsammans med Monica.  
Rolle beskrev på sin blogg vad som hände och hur Lena ska ha 
uppfört sig under middagen:  
 
Denne L osv verkar hata mig som pesten. Varför vet jag inte. en sak 
slår mig nämligen. Det tillfälle då L stod i mitt kök på en middag jag 
arrangerade och grät, höll armarna om min hals och sade hur 
hemskt livet var och hur tråkig hennes man var. 
Hon betedde sig så illa (som vanligt) mot alla gäster och i synnerhet 
mig så jag bad henne avlägsna sig och beställde en taxi till henne. 
sen var vi av med henne. 
Är det så här världen är på väg att bli. Bara hat. Nåväl. Eftersom 
jag har en slant sparad så skall jag använda denna slant till att göra 
en fingeravtrycksanalys på beställningskupongen. Det hör nämligen 
till saken att denne L sedan tidigare är känd av Polisen och är 
daktad, dvs fått lämna sina fingeravtryck 
 
Och företagaren Rolle svarade: 
ROLLEBLOGGEN sa... 
Jag antar att man får skratta. allrahelst som hon mest gråter :) 
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Allvarligt. Det måste ju vara något allvarligt fel på henne. Glömde 
ju nämna att jag för en tid sedan fick ett sms från henne att hon 
skulle ta livet av sig. Jag ringde då Polis och ambulans som tog sig 
in i bostaden. Hon skrev sen att jag räddat hennes liv. Jag 
responderade med att hon ju kunde ringa mig och be om ursäkt för 
det hon tidigare gjort. Icke sa nicke. Inte ett ljud. Psykfall skulle jag 
vilja säga. 
jag lider faktiskt med hennes man. Han är trevlig, men vilket liv han 
måste ha. han om någon har väl ont i magen varje dag. 
31 januari 2011 16:54 
 
Lena Dahlström fortsatte sina trakasserier mot företagaren Rolle och 
till slut stämdes hon till Attunda tingsrätt i mål  T7250-11:3. 
Nedanstående text kommer dessutom från en annan stämning till 
Attunda tingsrätt, även den från år 2011. Så här beskrevs Lena i 
stämningen av Rolle:  

 
Lena beskyllde även Rolle för att ha fotograferat henne och 
”Heffaklumpen” vid deras hus i Ekeby i Vallentuna i början av maj 
2011. Vid en middagsfest som familjen sedan anordnade den 6:e juni 
2011 gjorde sig middagsdeltagarna lustiga över Rolle som man 
smädade i sina bloggar.  
 
Monica Antonsson lär tidigare under januari 2010 blivit ovän med 
Lena och då berättat särskilda uppgifter som senare kom fram på 
nätet under juli 2011 i både Rolles och Monicas bloggar.  
Enligt vad Monica ska ha berättat till Rolle så ska Lena ha langat 
narkotika och ha kört runt prostituerade i bil mellan kunderna. När 
polisen kom så ska hon ”hängt in narkotikan i en plastpåse på 
insidan av luckan till sopnedkastet. Genom Monica så lät Lena sedan 
hälsa "- att hon står för allt hon har gjort och inte har något att 
skämmas för. Dessutom är det mer än 30 år sedan". 
Enligt Monica så är det heller ingen hemlighet om vad hon berättat 
om Lena, men när väl uppgifterna börjar spridas på internet så 
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förnekar Lena plötsligt uppgifterna och menar nu istället att - "Inte 
ett ord om henne är sant".  
 
Rolle var till slut, på grund av Lenas trakasserier mot honom, 
tvungen att skriva ett "Förlikningsavtal" med Lena för att 
trakasserierna mot honom skulle upphöra.  
I bilden nedan ser man det avtal som har Lenas namnunderskrift och  
hon förbinder sig i avtalet att inte starta upp någon ny blogg om 
Rolle. 

 
Avtal mellan Lena Dahlström och Rolle 
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Lena Dahlström har flera gånger varit inblandade i 
pedofilanklagelser mot olika människor och även hängt ut dem som 
pedofiler på internet. 
I det ena fallet så var både Lena och Hans Johansson var involverad i 
det kända pedofilmålet år 2007 som stödpersoner till två barn där en 
uppenbart oskyldig fosterpappa fick ett långt fängelsestraff.  
 
Monica gjorde sen en hemsida på internet åt Lena och barnen och  
fosterpappan namngavs och pekades ut flera gånger i Monicas 
bloggar. Det ska Lena Dahlström ha gett tillstånd till, enligt Monica. 
 

Uthängningssidan av latbilschauffören som pedofil. 
 
Båda barnen hade under många år bott hemma hos en fosterfamilj 
och under denna tid ska inga tecken på övergrepp på något sätt ha 
uppmärksammats av vare sig anhöriga eller av de sociala 
myndigheterna som hade noggranna och sedvanliga inspektioner.  



 90 

Barnen kom, enligt Lena, till fosterföräldrarna eftersom barnens 
föräldrar använde narkotika. Det var först när barnen hade lämnat 
fosterfamiljen och kom till Hans och Lena, som polisanmälan 
gjordes många år efter de påstådda övergreppen. 
Styvpappan, som var lastbilschaufför, blev på gränsen fälld i 
tingsrätten av en tvivlande nämnd enbart på några vaga rykten 
mellan barnen. Mannen var uppenbarligen oskyldig och hade 
nämnden i Solna tingsrätt fått reda på att stödpersonen Lena själv 
skulle bli avslöjad och delaktig med falska pedofilanklagelser och att 
Hans Johansson uppenbart samarbetat och undanhållit viktig 
information till polisen, så hade mannen sannolikt blivit helt frikänd. 
 
Enbart dottern kunde komma till rättegången för att vittna, medans 
pojken lät bli att vittna. 
Mannen drev sitt fall förtvivlat vidare ända upp till Högsta 
domstolen, ärende nr B 4606-08. Skadeståndet mannen dömdes att 
betala sattes till 225.000 kr.  
 

 Kopior från tingsrättens och högsta domstolens domar. 
 
I det andra fallet berättade Lena under våren 2011 i Monica 
Antonssons blogg, att hon också hade samma förteckning av 
beställare med barnpornografi som Monica.  
Lena har därför flera gånger uppmanats att visa sin lista till polisen i 
Täby och Vallentuna, men vägrat göra det. Polisen bekräftar i brev 
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den 17:e februari 2012, att Lena tydligen fortfarande vägrade visa sin 
lista. Lena falska anklagelser kunde istället avslöjas i samband med 
att polisen genomförde olika polisutredningar där Lena förhördes. 
Lena har också via advokat anmodats att visa sina bevis  men vägrar 
trots flera besök och förhör hos polisen: 
 

 
Brev från polisen den 17 februari 2012 
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Lena skrev ofta i sin egen blogg ”Viktigheter och oviktigheter”  
om kärlek och sina grannar i området Ekeby och om vikten av 
kommunikation och goda relationer. Bloggen handlade ofta om att 
sprida kärlek. Men verkligheten visar att även grannarna i 
bostadsområdet har reagerat på familjens framfart. Bland annat 
anmäldes familjen för ett svartbygge som till slut fick avgöras i 
byggnadsnämnden i Vallentuna  
Kommun som hade fått ett anonymt brev från någon av grannarna 
som klagade på svartbygget. Böterna blev bara 3.456 kronor. Året 
var 1998.  
Ritningen nedan med den svarta rektangeln visar svartbyggets 
placering och på fotot ser man det lilla huset till vänster som upptar 
ett dominerande inslag i terrängen. 
 

 
Ekebyvägen 95, Ekeby, Vallentuna 
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Lena Dahlström är mycket aggressiv i sina kommentarer i olika 
bloggar och hon har därför blivit polisanmäld. 
I bilaga 1) finns några exempel som visar det. och är citat på vad 
"lenas viktigheter och oviktigheter" har skrivit.. 
 

Polisanmälan av Lena Dahlström Johansson 
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Varför anklaga oskyldiga för att vara pedofiler? 
 
Undersökningar visar att Monica Antonsson, tillsammans med de två 
kvinnliga journalister som åtalades i samband med rättegången mot 
"Smiskmannen", Hans Scheike, är vad jag vet, de enda svenska 
kvinnliga journalister som blivit polisanmälda eller åtalade för 
sexuellt ofredande mot barn. 
 
I boken "Jordbävningen" beskrivs relationen mellan Scheike och 
hans kvinnor av advokaten "som en relation fylld av livsglädje, 
ömhet, respekt, närhet till naturen nakna kroppar - ja, säg vackra 
kvinnostjärtar och barnstjärtar och att risningen på rumpan kanske 
inte var annat än en metod för andlig rening".  
Precis som Monica beskriver sig själv, beskrev sig kvinnorna runt 
smiskmannen som självständiga, produktiva med styrka och med ett 
mod med okonventionellt sinne, och något av en pionjäranda. Och 
likadant som Monica författade de texter med pornografiskt innehåll, 
fast på olika sätt och innebörd.  
Kvinnorna runt Scheike hade något som de kallade för "bakboken", 
medan Monica istället har sina olika bloggar där hon vältrade sig i 
allt mer perverst snusk. Monica är dock den enda av de anklagade 
journalisterna som anklagar andra människor som pedofiler. 
 
Monica mådde inte bra, Monica plågade sig själv, det såg ju vem 
som helst. Men det kan finnas flera förklaringar till varför hon inte 
verkar vara som alla andra. Några förklaringar kan vara: 
 
 
Sadomasochism - Det goda våldet 
Eponym betyder "namngivare" på grekiska och är ett ord som har sin 
anknytning till den som ordet har uppkallats från. Ett exempel på det 
är ordet Sadomasochism som har att göra med den österrikiske 
författaren Leopold von Sacher - Masoch var en av de verkliga 
snuskförfattarna på 1800-talet. Tillsammans med den franske 
författaren Markis de Sadé bildade de begreppet Sadomasochism. 
Masochism handlar om den sexuella driften där man utsätter sig själv 
för fysisk och psykisk smärta medan sadism innebär att utsätta andra 
för förnedring eller smärta 
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Sadomasochistiskt sex är, möjligen vid sidan av boxning, det goda 
våldet i sin mest renodlade form. I Sadomasochismen tänder den ena 
parten på att dominera och skada, och den andra på att domineras 
och skadas, på så sätt får båda ut något av det.  
Monica anklagar gärna andra människor medans hon själv gör sig till 
ett världssamvete och till den "Goda Modern". Samma anklagelser 
kan bli till en Sadomasochistisk scen i en blogg, ifall det visar sig att 
författaren faktiskt njuter av övergreppen mot andra människor. 
 
Monicas anklagelser mot andra människor går ut på att framställa 
dem som skadliga, omoraliska, hemska och ondskefulla och hon 
skriver bara om hennes offers dåliga sidor. 
Det är menat att ge de inblandade som läser hennes blogg något gott 
- en njutning, en lycka. Och kommentarerna i hennes blogg svämmar 
över av glädje varje gång Monica ljuger eller förfalskar information 
om någon av hennes offer. 
Bakom Monicas texter kan det finnas ett eget sadistiskt intresse för 
barnpornografi som kan härledas till "S/M - Det goda våldet", alltså 
sadomasochism. Några exempel på det visas när hon publicerar 
följande i sin blogg:  
 
”Hur många könsorgan har du "masserat" på små barn ?” 
27 februari, 2011 07:33 
 
eller…. 
 
”Jag undrar varför XXXX inte går till Ica och köper sig ett stycke 
fläsk eller kanske ännu hellre en julskinka. Om han sticker hål i 
svålen och penetrerar skinkan så kan han studera skadorna på penis 
sedan. Förhoppningsvis går den av… ” 
15 maj, 2011 11:46   
 
eller…. 
 
Glöm inte att söka upp XXXX på hans jobb eller i skolan och ta 
smygbilder på alla hans kompisar eller varför inte när han lämnar 
urinprov hos socialen på Lidingö kommun. 
12 september 2012 09:34 
 



 96 

Litteraturen är perfekt för att beskriva sadomasochism där inte mer 
moral eller begränsningar finns än vad vi tillåter i våra fantasier. Där 
kan piskslagen falla hur hårt som helst, där kan fantasier drivas till 
sin spets. Men hos Monica Antonsson är det hon som spelar "Gud" 
och hennes hatoffer är hennes betjänter och slavar. 
 
En annan författare som utnyttjade det skrivna ordets frihet var 
Leopld von Sacher-Masoch, bland annat i den nu klassiska romanen 
"Venus i päls" från 1870. Härskarinnan Wanda, den pälsklädda 
Venus, förnedrar sin slav både fysiskt och psykiskt. Till slut berättar 
hon till och med att hon inte längre älskar honom och låter sedan sin 
nya älskare binda och piska honom brutalt. "Kan jag inte njuta 
kärlekslyckan helt och fullt, då vill jag tömma dess smärtor och kval 
i botten; då vill jag misshandlas, förrådas av kvinnan jag älskar, och 
ju grymmare desto bättre.", berättar den försmådda älskaren. 
 
Författaren Pauline Réages skrev "Berättelsen om O" från 1954 är 
desto mer vågat skriven, med kropps- och sexskildringar vid sidan av 
de rena våldsscenerna. Romanen handlar om O, en sexuellt 
undergiven kvinna från Paris, som blir kedjad, piskad, brännmärkt, 
piercad, m.m.. Kvinnans älskare, René, tar henne till Château de 
Roissy där hon tränas att tjäna många olika män. Berättelsen 
beskriver hur huvudpersonen O låter hennes älskare René överlämna 
henne till en ny herre som fäster två tunga länkar i sina blygdläppar. 
I länkarna hänger en bricka, där det står ingraverat att hon tillhör sir 
Stephen. 
I nästan 40 år lyckades den franska författaren Anne Desclos (mer 
känd som Dominique Aury) under pseudonymen Pauline Réage hålla 
sin identitet hemlig. Desclos avslöjade inte att hon var författaren till 
boken förrän fyra år före sin död. Desclos säger att hon skrivit 
romanen som en serie av kärleksbrev till sin älskare Jean Paulhan 
som var en stor beundrare av Marquis de Sade. 
 
 
Bristämnen 
Anledningen till Monica Antonssons onormala fixering vid 
barnsnusk kan ligga i vad som verkar vara hennes, enligt min 
mening,  ”egen avvikande sexualitet”, vilket kan ha att göra med 
brist på grundämnet zink. Ämnet zink har nämligen en läkande 
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verkan och finns i sperma. Kvinnor som inte får normal sexuell 
aktivitet kan få brist på zink. Genom att använda andra avvikande 
sexuella njutningar, som sadomasochism, kan kvinnans kropps luras 
till att tro att behovet av sex till viss del tillgodoses. 
 
 
Störning i bakteriehalten: 
För att förstå hur en människa fungerar måste man även titta på 
kroppens egna bakterier. Faktum är att människan har cirka tio 
gånger fler bakterieceller än mänskliga celler. Det sägs att rent 
genetiskt är vi mindre än en procent mänskliga. 
Bakterierna påverkar matsmältningen och ser till att näringsämnena 
tillgodoses. Bakterierna påverkar också immunförsvaret. 
Sven Pettersson vid Karolinska sjukhuset upptäckte nyligen att 
bakterier i tarmen påverkade personligheten hos möss i deras 
laboratorier. De fann att möss utan bakterier var mer aktiva och 
riskbenägna än möss med normal bakteriemängd. Möss utan 
bakterier kunde bryta ner ämnen som påverkar depression och 
ångest. Bakterier kan också påverka minnet hos en individ. 
 
 
Värddjur 
Monica kallar ibland människor för zombier i sin blogg, men det kan 
faktiskt ha sin förklaring. Kanadensiska forskare har nämligen hittat 
en stekellarv som förvandlar nyckelpigor till zombier, alltså levande 
döda. Larven heter "Dinocampus coccinellae" kryper in under 
nyckelpigans skal där den växer sig större, men larvern äter bara så 
mycket av nyckelpigan så att nyckelpigan kan överleva. När larvern 
vuxit färdigt lämnar den nyckelpigan, som överlever. 
På likvärdigt sätt kan parasiten, Toxoplasma gondii, fungera och som 
finns hos människor men inte behöver innebära sjukdomsproblem. 
Under 1990-talet hade 14% av kvinnorna i Stockholmsregionen 
denna parasit, enligt Wikipedia. Forskning pekar på att män som 
infekterats med Toxoplasma har en tendens att vara mera svartsjuka 
och beskyddande mot kvinnor och mer aggressiva mot hot utifrån. 
Infekterade kvinnor ljuger mer än andra kvinnor. Undersökningar 
visar nu att en toxoplasmainfektion kan spela en roll i schizofreni 
och paranoia. De flesta som drabbades var kvinnor som hade katter.  
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Fel på näsan eller immunsystemet 
Sexlivet är grundläggande för hur en människa mår. När den 
moderna människan började vandra vidare över kontinenterna 
träffade de på ariska neandertalare. Homo sapiens fick på så sätt nya 
gener som gjorde att de fick bättre motstånd mot sjukdomar och 
kunde därför sprida sig över hela världen. I ny forskning har man 
jämfört nutida människors DNA med de tidigares DNA och kommit 
fram till at den moderna människan parade sig med neandertalare 
omkring 50 000 år sedan. 
En Schweizisk forskare har funnit att genom att vi har olika 
immunsystem så attraheras vi just till personer med annorlunda 
system. Han lät kvinnliga försökspersoner lukta på olika T-shirts 
som sex män haft två nätter i sträck och därefter skulle kvinnorna 
välja vilken T-shirt vars lukt de attraherades mest utav. Kvinnorna 
drogs till lukter från män som vars lukter var som mest olika deras 
egna lukter. 
Normala och friska celler hos en människa är ödmjuka och bra på att 
samarbeta med sina grannceller. De fungerar i det sociala beteendet 
med andra celler och i den kropp de befinner sig i. Cancer däremot är 
som kriminalitet där cancercellen glömmer alla spelregler struntar i 
omgivande celler. En cancercell tänker bara på sig själv och på att 
kunna växa sig så stor på andras bekostnad och försätter 
immunsystemet ur funktion. 
En cancercell kan utvecklas utav att den friska cellen påverkats av 
tobaksrökning, solbränna eller av något virus. Alla celler i en kropp 
är förprogrammerade att förstöra sig själva så fort de mottar rätt 
order från de generna i kroppen. Cancerceller blir riktigt farliga när 
de utvidgar sitt territorium i form av metastaser i kroppen och då kan 
sällan immunsystemet reparera skadorna. 
 
 
Psykopaten vill hämnas 
Bakom förtal och anklagelser om pedofili finner man många gånger 
en person som uppvisar drag av psykopati, men vad som utlöst att 
personen har ett sådant personlighetsmönstret kan alltså bero på flera 
orsaker. 
En psykopat är så fylld av hat och avundsjuka att det är nästintill 
ofattbart. För att "lätta på trycket" så måste han/hon ständigt ge sig 
på andra genom att bl.a. sprida illasinnade rykten, förnedra, förtala, 
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förlöjliga eller på annat sätt kränka genom att ljuga och manipulera 
allt till sin fördel. Att kränka någon annan handlar om att göra ett 
val. En psykopat är så gravt störd att han/hon njuter av att skada 
andra. Detta får honom/henne att må bra. Studier visar att dessa 
individer lever för att "smutskasta" och göra livet till ett helvete för 
andra. 
Psykopater anklagar andra för vad de själva är, vad de håller på med, 
vad de har gjort och vad de tänker göra. (Exempel: Är psykopaten 
pedofil så kommer han/hon anklaga sitt/sina "offer" för att vara det)  
Psykopaten berättar också gärna om sig själv och sina egna 
aktiviteter. Detta är en "försvarsmekanism" som de mentalt störda 
använder sig av för att "rentvå" sig själva. 
 
Två kärndrag hos dessa aggressiva individer är att de ljuger lika lätt 
som de andas och bryr sig inte om samhällets lagar och regler, dvs., 
de gör som de vill (här existerar ingen moral eller etik). Detta i sin 
tur gör att de begår grova övertramp, de förvränger verkligheten och 
hamnar i sin egen fantasivärld där saker och ting är så som de själv 
väljer att se dem. Med andra ord, de ljuger inför sig själv lika lätt 
som de ljuger inför andra. De förvränger situationer och därmed 
verkligheten så att den passar in i deras "verklighet". De är också fast 
beslutna att övertyga andra om att deras "version" är den är den som 
är sann och riktig vilket i sin tur leder till att de föraktar och inte bryr 
sig om var i sanningen ligger. 
Psykopater har en farlig blandning av impulsivitet, storhetstänkande, 
kallsinthet gentemot andra och manipulativa förmågor. De uppvisar 
också neurologiskt sett, att vara moralisk okänsliga samt kan faktiskt 
njuta sexuellt för att begå moraliska övertramp:  
Källa: http://user.tninet.se/csz433c/homepages/evah/index.htm 
 
Psykopaten vet vad som är rätt eller fel, rent moraliskt sett. Men 
deras hjärna reagerar inte på det. Undersökningar där man skannat 
hjärnor hos friska människor och psykopater visar att psykopater inte 
kan förstå den rädsla som de själva utlöser hos andra, och heller inte 
kan förstå andras rädsla, eller normala sociala spelregler.  
I en undersökning från år 2010 vid Maastricht University i Holland 
fann man att psykopaten kan intellektuellt förstå vad som är fel, eller 
rätt, men psykopaten reagerar inte känslomässigt lika som normala. 
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De påverkas helt enkelt inte av felaktigheter, eftersom de inte kan 
känna in och förstå dem. 
 
Cirka en procent av befolkningen kan diagnostiseras som psykopater 
av läkarna. Ett typiskt kännetecken är att de lättvindigt ger offret 
skulden och frånkänner sig allt ansvar. 
När psykiatriker diagnostiserar psykopater talar de om psykopaten 
med orädd dominans som har typiska karaktärsdrag som bristande 
inlevelseförmåga och skuldkänsla, lögnaktig med en förmåga att 
manipulera andra. Det andra karaktärsdraget kallas för "impulsiv och 
antisocial" och har ofta utåtriktade karaktärsdrag som bristande 
självkontroll, impulsiv, rastlös och oansvarigt uppträdande. I just 
denna grupp finns många kriminella. 
Psykopater utsöndrar betydligt mer dopamin NAcc vilket får en 
psykopat att lättare genomföra ett brott, eller trakasserier på internet, 
än andra. Psykopaten kanske ser på internet att den gör den andra 
personen ledsen, men kan inte känna medkänsla, utan istället utlöser 
situationen en dopaminkicka NAcc, som frestar henne att upprepa 
trakasserierna. 
 
Man kan däremot få indikation på om någon person man möter kan 
vara en äkta psykopat. Genom att studera hur en människa skrattar 
har forskare kunnat få fram vad som utlöser ett skratt. Vid Oxford 
University har evolutionspsykologen Robin Dunbar funnit att 
skrattet utlöser endorfinerna i kroppen, vilket främjar en känsla av 
samarbete och får en person att vara mer osjälvisk, vilket en 
psykopat vanligtvis inte är. Normalt sett så smittas vi också av att 
andra skrattar, vilket heller inte en psykopat brukar göra. Skratt är 
många gånger sociala reflexer och det är alltså här som psykopaten 
uppvisar brister. 
 
Det finns idag ingen riktig behandlig av psykopater, tyvärr. 
 
 
Organiserad brottslighet 
 
Brottsligheten på internet kostar det svenska samhället cirka 1,4 
miljarder kronor årligen. Brottsligheten har också flyttat ut på de 
sociala nätverken. Det visar Norton Crime Report, enligt tidningen 
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Dagens Nyheter 2012-09-06. Undersökningen visar att var femte 
användare på bland annat Facebook eller andra sociala medier inte 
kontrollerar om en länk är säker innan de delar den med andra. Slarv 
och oaktsamhet medför att en brottsling kan ta sig in i en persons 
dator. 27 procent av dem som använder sig av sociala sajter har 
utsatts för ett brott och åtta procent har någon gång blivit hackade. 
Den verklige databrottslingen är i medelåldern mellan 30 och 40 år, 
enligt tidningen ”Nätvärlden #8/1994 sid. 36”. Hälften av 
brottslingarna har jobbat mer än 10 år inom företaget. 45 % är 
kvinnor.   
Även unga svenska tjejer gör avancerade dataintrång.  
 
Den grova och organiserade brottsligheten över internet är ett 
växande samhällsproblem. EU har en gemensam definition av vad 
som menas med organiserad brottslighet.  
Av de elva kriterierna måste minst nr 1, 3, 5 och 11 vara uppfyllda 
för att verksamheten skall ses som organiserad. 
Det går att förstå de svenska kvinnliga organiserade verksamheterna 
när man kan identifiera kriterierna och det är i en analys av dessa 
som man kan se hur utbredd den kvinnliga brottsligheten är i 
Sverige. 
 
1: Samarbete mellan fler än två personer 
2: Egna tilldelade uppgifter åt var och en 
3: Lång eller obegränsad utsträckning i tiden 
4: Någon form av disciplin och kontroll 
5: Misstanke om allvarliga kriminella handlingar 
6: Verksamhet på lokal nivå 
7: Användning av våld eller andra metoder för hot 
8: Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer 
9: Deltagande i penningtvätt 
10: Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, 
rättsliga myndigheter eller ekonomi 
11: Strävan efter vinning och/eller makt 
 
Uppgifter visar att det kan finnas upp emot 1 000 män i svenska 
fängelser som är oskyldigt dömda. Flera av dessa har utsatts för 
organiserad kriminalitet. Många av dessa har också blivit falsk 
anklagade för olika slags våld mot kvinnor eller barn. Relationsvåld 
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är ett av de svårare rättsfallen att ta ställning till eftersom domstolen 
många gånger hamnar i en situation där man bara har att ta ställning 
till vad parterna berättar. Ord står många gånger mot den andras ord 
och där domstolen letar efter fragment i en berättelse som domstolen 
sedan kan "hänga upp" sitt beslut på. En domstol måste ta ett beslut i 
samband med en rättegång och man använder uttryck som 
"Målsägarens berättelse framstår som trovärdig" för att kunna leta 
sig fram till beslutet. 
När det gäller relationsvåld ligger nivån på beviskraven på en annan 
nivå än i övriga brottmål. I dagens Sverige kan man nu "skvallra" in 
människor i fängelse utan något som helst annat bevis än en 
hörsägen. Detta har blivit möjligt tack vare den tekniska 
utvecklingen och den organiserade brottsligheten. 
 
Utomlands, t.ex. i Schweiz, har det redan inträffat att debattörer som 
vågat kritisera feminismen utsatts för så allvarliga hot att de måste 
skyddas från aggressiva kvinnor. 
Nu har vi kommit dit även här i Sverige där kvinnliga ligor hotar 
företag och människor. 
 

När Stenbecksägda Swipnet, i dag Tele2, år 1991 blev först i Sverige 
med att erbjuda interntuppkoppling till privatpersoner fann många 
privata entusiaster varandra på nätet. 
I och med internet så har ligorna förändrat sig och har börjat 
uppträda på nya arenor och för första gången kan de uppträda 
anonymt i grupper under ytan. Brist på empati, utanförskap och 
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social distansering är utmärkande för den nya kriminella individen. I 
de sociala nätverk som de kan delta i på nätet stärks deras förtroende 
där de kan agera anonymt. Tidigare när internet inte fanns, var 
kanske ett inträdesprov att den kriminelle skulle utföra ett rån för att 
bli upptagen i gänget. Idag kan det vara att utföra en anonym 
näthattattack eller anonymt bedriva en egen brottsutredning i någon 
blogg där det spekuleras med olika konspirationsteorier och där den 
personliga integriteten försvinner. I just bloggarnas kommenteradelar 
får de utlopp för sin sjuka och perversa sida, som de aldrig annars 
skulle våga publikt ute i verkligheten. 
De flesta debattörer är därför noga med att aldrig lämna några spår 
som kopplar samman anonyma alias på nätet med namn i 
folkbokföringen. Många gånger låter man också flera olika personer 
använda samma alias så att personerna blir svårare att spåra. 
 
I bloggarnas virtuella värld brukar de äldre personerna vara 
ledargestalterna och som de unga utför uppdrag åt. Till skillnad från 
tidigare generationers kriminella var pengar och status drivkrafterna. 
Dagens unga verkar drömma om att bli hedersamt omnämnda i 
ledarens blogg, så länge ledaren har nytta av sin unga rekryt. Istället 
blir drömmen om gemenskap och frihet endast ett internetberoende 
där den kriminelle tillbringar större delen av sin vakna tid. I 
bloggarna framkommer en form av besatthet, att debattörerna verkar 
hamna i ett "flow" framför datorn där själva möjligen att kunna få ge 
utlopp för sitt innersta "hat", mera blir en framträdande drivkraft. 
 
Ett tydligt exempel där hatet utvecklades utan hänsyn till offren är 
fallet med de två små barnen som dödades i Arboga och där man 
anonymt på Flashback spekulerade fram vem som möjligen kunde 
vara mördaren. Fel person pekades ut, nämligen barnens egen pappa 
och bilder på honom spreds ut på internet. 
Men diskussionerna på Flashback och olika bloggar när morden på 
de tre tonårstjejerna Theres Rojo, J, Malin K och Lottie N, medförde 
att man lyckades koppla ihop en användare på olika forum som 
djurplågaren i Lerum som plågade ihjäl katter. Tack vare alla 
spekulationer på nätet valde "Djurplågaren" att självmant överlämna 
sig till polisen. 
Ett annat exempel där en oskyldig privatperson pekades ut är 
mordförsöket i Gamla Stan på en greve och hans sambo år 2009. 
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Istället har aggressiva feminister pekat ut en av personerna som 
pedofil. 
 
Gemensamt för de olika hat- och feministiska attackerna är hur 
angreppen är organiserade. I princip kan anfallet liknas ett angrepp 
med generaler, sergeanter och soldater i en hierarkisk ordning där 
ledaren oftast har en blogg som man samlas kring och där 
medlemmarna planerar hur man ska göra. 
Sedan år 2000 är det främst feministiska nätverk på internet som 
"anfaller" just pappor i vårdnadstvister. Några av de mest aktiva 
kommer också från gruppen "Lam Peddos", där Monica Antonsson 
kan pekas ut som mest aktiv.   
 
 
Fågel Fenix  
En känd kriminell grupp som utgav sig verka mot kvinnomisshandel 
och som samarbetade med kvinnofrid och ROKS är gruppen Fågel 
Fenix.  
Dessa kvinnor avslöjades med att hålla på med bland annat 
datavirus, mobbing, stalking, förfalskningar, bedrägerier, stölder, 
missbruk, mordförsök och falska anklagelser om barnsex och porr.  
Några medlemmar som var mest pådrivande med trakasserier på 
internet var Katinka Löfqvist, grundaren av Fågel Fenix, som 
tillsammans med Annica Tiger var officiella ansikten utåt. 
 

 Annica och Katinka 
 
Annika Tiger, är den f.d. tele2 personal  som blev avslöjad med att 
lura polisen och flera olika myndigheter, men hon var också ägare 
till en hemsida på internet med nakenbild på småbarn  
Annika blev också avslöjad med att lägga ut datavirus på internet 
och har bedrivit årslånga trakasserier mot barnfamiljer.  
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Annica Tiger, en mobbare sedan ungdomen berättar hon, gjorde 
också den allra första svenska hat-hemsidan på internet, enligt 
tidningen www.idg.se. 
 
Flera av medlemmarna visade sig vara kriminellt belastade och på 
sina hemsidor berättade flera om sina psykiska problem och 
alkoholmissbruk. Några av kvinnorna berättar utförligt hur de istället 
älskar sydländska och arabiska män. 
En mamma försökte till och med döda sitt eget barn för att pappan 
inte skulle få möjlighet att träffa sitt barn. 
Några kvinnor berättar öppet om hur de hatar män och i synnerhet 
svenska pappor och Katinka Löfquist berättade att hon hellre är 
lesbisk än att hon skulle välja en svensk pappa som kämpar för sitt 
barn i gruppen FRIS (Föräldrars rätt i samhället). 
 
Minst en av de kvinnliga företrädarna hade tillgång till vapen och på 
deras egen hemsida erbjöds de till och med att beställa misshandel av 
människor. 
En annan medlem i gruppen ville till och med mörda, trots att hon 
inte hade någon anledning till det, berättar hon själv på internet. 
Flera av kvinnorna beskrev hur de under drogpåverkan hade 
misshandlat män med våld. Andra kvinnor beskrev utförligt på vilket 
sätt de skulle vilja genomföra brutala mord på män och pappor. 
En av ledarna som startade gruppen skrev på sin egen hemsida, att 
hon aldrig skulle ge sig, innan hon "gick in i väggen" och blev 
psykiskt sjuk.  
 
En annan ledare beskrev hur hon skar sig själv i handlederna och låg 
väntande i sängen tills hennes man skulle komma hem. Detta för att 
mannen skulle se henne ligga badande i sitt eget blod i sängen.  
Ytterligare en person berättade på internet, att polisen inte längre 
trodde på alla anmälningar hon gjort mot sin man, därför att polisen 
funnit att hon tidigare inte talat sanning. Kvinnan försökte då få sin 
egen man förklarad sinnessjuk. Överläkaren konstaterade istället att 
det var pappan som var frisk. Den f.d. hustrun lärde sen ut på internet 
hur friska män kunde sändas till psykiatrisk tvångsvård utan någon 
som helst anledning. 
De kopierade och stal även barnfamiljers hemsidor, tog kontakt med 
föräldrarnas arbetsgivare och ljög för polisen i falska 
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polisanmälningar. De försökte på olika sätt smutskasta föräldrarna 
som de kallade för sina "fiender och motståndare". 
 
Personal inom myndigheter som har tagit del av underlag över vad 
dessa kvinnor gjort menar på, att de är klart olämpliga som mammor 
och absolut inte ska ha någon kontakt alls med barn då flera uppvisar 
brott/psykiskt abnorma företeelser. 
 
 
Vallentunaligan – en så kallad "Pedofilliga"  
Vallentunaligan är nog en av de mest hotfulla, aggressivaste och 
välorganiserade i raden av ligor som härjat på internet under åren 
2009 -2012.  
Ligan är nog världens första kvinnliga liga som avslöjats med falska 
domstolshandlingar och som har spridit ut falska rykten om 
människor på internet.  
Det var hos Monicas egna blogg hennes underhuggare samlades och 
där man konspirerade tillsammans men det var Monica som gav råd, 
tips och order och informerade hur saker och ting skulle genomföras. 
Det var också i hennes bloggar hoten framställdes och om inte  
ligans offer lydde skulle något hända.  
Monica hotade bl.a. med "jugoslaver"...som "inte såg så snälla ut", 
och som kanske skulle komma hem till bostaden.  
Det hände att hon satte ut tidsgränser i samband att hon hotade olika 
människor för att de skulle lyda henne. 
Monica har också blivit identifierad med att utföra olika 
förfalskningar, som fakturor och kommentarer, och man vet även att 
både Monica och Lena Dahlström försökte lura polisen i Täby med 
falska uppgifter i sina försök att stoppa avslöjandet om dem. 
 
Den första ”Pedofilsidan” Monica utförde var på Vallentunabloggen.  
Bloggen riktade sig till invånarna i Vallentuna kommun där det 
uppdaterades om olika aktuella händelser som sker i kommunen. 
Bloggen fungerade som konkurrent till lokaltidningen Steget som 
också utkommer varje vecka. 
Vad de flesta inte känner till om bloggen är att den också användes 
för att hänga ut människor som dömda pedofiler och på annat sätt 
trakassera invånare i Vallentuna. En familj i Vallentuna utsattes för 
så hårda trakasserier på internet  av Monica, att barnet i familjen grät 
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och fick tröstas, skriver en vän till familjen. En annan kvinna 
anställd på Täby kommun beskylldes för att ta provision. 
I hemorten blev folk rädda för att bli uthängda i Vallentunabloggen, 
berättar Monica själv i en annan av hennes alla andra bloggar. 
Oftast var det människor som Monica eller Lena blivit arga på av 
någon anledning som blev utpekade. En hel familj blev till och med 
utmålade som pedofiler i en av Monicas andra bloggar. 
 
Vallentunabloggen kritiserade också enskilda företag och politiker 
som man både häcklade och gjorde sig lustiga över. Bloggen 
fungerade som en personlig hatblogg åt Monica och Lena, men det 
förekom ibland att någon restaurang som någon av de båda har 
besökt lyftes fram och fick positiv reklam. Även lokalradion 
sponsrades. Man vet att företag har utsatts för ren förföljelse och att 
Vallentunaligan redan har orsakat företagare i Vallentuna omfattande 
kostnader. Det skulle i så fall kanske påverka företagandet i 
kommunen negativt, och arbetstillfällen gå förlorade. Vallentuna 
som dessutom år 2011 fick priset för "Bästa tillväxt i Stockholms 
län". 
 
I Vallentunabloggen återgavs även polisrapporten med beskrivning 
över närpolisens aktiviteter och vilka brott som inträffat varje vecka. 
Polisen visste förmodligen inte om att de blev utnyttjade i och med 
att bloggen då skulle få en mer seriös framtoning och locka till sig 
invånare i Vallentuna, fast bloggen i själva verket var en pedofilsite. 
Bloggen är det första kända fallet som visar att till och med polisen 
troligen lurats att hjälpa till med uthängningar av dömda personer.  
 
Sammantaget blev Vallentunaligans meritlista omfattande: 
 
- Utförde minst en anonym blogg. 
- Utförde ett stort antal hatbloggar  
- Utförde utpressning 
- Utförde olika slags hämndaktioner mot personer de inte gillade 
- Spred olika falska rykten och ljög om människor. 
- Skrev egna kommentarer anonymt i sina egna hatbloggar. 
- Hängde ut namngivna personer som dömda sexualförbrytare. 
- Hängde ut oskyldiga namngivna människor som pedofiler. 
- Ringde hotfulla samtal till människors bostad 
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- Ringde och skrev till människor och företag och förtalade andra 
människor 

- Samarbetade med kriminella. 
- Utförde stölder. 
- Använde sig av falska domstolsprotokoll 
- Använde sig av minst en falsk pedofillista. 
- Använde och Hi-jackade andras namn och signaturer. 
- Trakasserade och bedrev förföljelse mot företag och anställda. 
- Trakasserade och bedrev förföljelse mot människor som de 

hotade på olika sätt. 
- Skrev minst en falsk faktura 
- Försökte lura polisen i Täby 
- Utnyttjade närpolisen i Vallentuna att medverka i minst en 

hatblogg med att hänga ut sexualförbrytare. 

Skärmdump från bloggen http://vallentunabloggen.blogspot.com av 
Monica Antonsson 



 109

 
Tjejvåldet ökar dramatiskt. 
Antalet kvinnor som misstänks för våldsbrott har mer än fördubblats 
i Stockholms län under 2000-talet, enligt lokaltidningen Mitt i, tisdag 
5 maj 2009. 495 kvinnor anmäldes misstänkta för misshandel år 
2008, jämfört med bara 226 stycken år 2000. 
 
Bilden nedan visar en kvinnoliga i Stockholm som anfaller en annan 
kvinna på en tunnelbaneperrong. I det här fallet började bråket 
mellan de två tjejgängen på internetsajten Playahead. Till sist stämde 
de träff för att göra upp. En 19-årig kvinna hålls fast i håret och dras 
längs plattformen medans hon får knytnävslag i ansiktet, knäas i 
huvudet och knuffas omkull och blir sparkad. Ett 30-tal ungdomar 
bevittnade händelsen och hejade på. Den kvinna som sågs som 
ledare skrek då åt den misshandlade kvinnan - Om du inte pussar 
mina skor kommer jag att kasta ner dig på spåret! 

Källa: SL/Polisen  
 
Våldsforskare menar, att det bara är en tidsfråga innan tjejgäng dödar 
någon. Rebecka 25 år, som är dömd för flera våldsbrott anser att 
flickor tillåts må dåligt alldeles för länge innan åtgärder sätts in. – 
”Jag tryckte ner och misshandlade allt och alla för att må bättre 
själv. Att slås är ett rop på hjälp”. 
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Nationella medier rapporterar om ökande ohälsa bland unga och 
socialtjänsten får fler och fler anmälningar om barn och unga som far 
illa. Det kan vara allt från beteendestörningar, kriminalitet, skolk, 
mobbing, missbruk, psykiska och sociala problem.  
 
Här är ett antal rubriker i media om kvinnoligors våldsamhet och 
kriminalitet; 
 
 Rinkeby - Tjejligans offer: Äldre kvinnor med rullatorer .... 
 Göteborg - Tjejligan sprider skräck bland jämnåriga flickor  
 Stockholm - Isabell 16 år, misshandlas av ett tjejgäng - i en 

fullsatt tunnelbanevagn .... 
 Vargön - Tjejgäng sprider skräck .... 
 Örebro - Flickor misshandlades av tjejgäng .... 
 Stockholm - mammaligan fejkade rån.  
 Stockholm - 14-årig flicka misshandlades på ett t-banetåg .... 
 Stockholm - Flicka misshandlades grovt utanför Mälarhöjdens 

tunnelbanestation .... 
 Göteborg - Tonårstjejer attackerade ett ungt par med påkar .... 
 Göteborg - Flickligan slåss, rånar och stjäl .... 
 Nästa gång vi ser dej ska du dö .... 
 Borås - Ett tjejgäng döms för att ha trakasserat en minderårig 

flicka som utsatts för sexuellt utnyttjande .... 
 Kvinnor slåss mera - ofta när de är berusade på krogen .... 
 Norrköping - Kvinna gripen efter svartsjukebråk .... 
 Helsingborg - 12-årig flicka misshandlad .... 
 Sandviken - 14-årig flicka misshandlad .... 
 Lidingö - 20-årig kvinna fick ena lungan punkterade .... 
 Karlskrona - Tjejgäng härjar .... 
 Luleå - Flicka brändes med en glödande cigarett .... 
 
Polisens bild nedan visar hur feministiska vänsterextremister 
misshandlar pressekreteraren Martin Kinnunen och hans sambo på 
Gullmarsplan i Stockholm. Tre kvinnor uppges ha följt efter paret 
och sedan sparkat och slagit dem med olika tillhyggen. Den här 
typen av vänsterfeminister utsätter regelbundet företrädare för 
politiska partier för angrepp och anses som ett stort hot mot 
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samhället. Antalet våldsbrott med politiska motiv har blivit grövre. 
Totalt finns 1.000 aktiva i vänsterlägret, enligt Säpo och av dessa 
finns det är ett hundratal brottsaktiva och mycket brottsbenägna. 
 
Regeringsföreträdare säger att man till stor del är medveten om 
hotet, men att det finns en tendens att man är mer överslätande kring 
brott av feministiska vänsterextremister. 
Forskarna varnar nu för att se mellan fingrarna med vänstervåldet. 
Ofta har de en god förmåga att kartlägga sina meningsmotståndare. 
Brotten är ofta planerade. Måltavlorna för våldsbrotten är många 
gånger  
 

Källa: SL/Polisen 
 
partiföreträdare och poliser. De drivs också oftare av ett politiskt 
motiv. Trots det, har deras brottslighet uppfattas som mindre 
allvarlig och ses som mindre farlig för att det är lättare att 
sympatisera med deras kamp mot till exempel kvinnomisshandel.  
Feministiska vänsterextremister anses utgöra ett större uttalat hot 
mot politiska företrädare och myndigheter än högerextrema. 
Brottsligheten drabbar enskilda individer hårt, och det finns också ett 
latent hot mot demokratin och problemet måste tas på större allvar än 
vad som gjorts tidigare. 
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Brottsligheten, nätmobbing och missbruket på internet.  
 
Normala människor skickar inte hotbrev eller trakasserar andra. Inte 
heller lägger man ut porrbilder på nätet eller falskt anklagar någon 
för att vara pedofil. Skulle någon göra det blir det ofta föremål för en 
polisanmälan. 
 
Mitt råd är - Gör inget du inte som du kan stå för senare eller något 
som du själv inte vill att andra skall göra mot dig.  
 
Allt du gör på nätet sparas ofta elektroniskt på något sätt och som du 
kan komma att stå till svars för senare och de flesta med lite kunskap 
om internet kan lätt spåra dig. Tänk på att bemöta andra på internet 
som du själv bemöter människor i verkligheten. 
Man får heller inte skriva vad som helst om andra människor på 
internet. Personuppgiftslagen (1998:204) som trädde i kraft den 24 
oktober 1998 reglerar detta och samtidigt upphörde datalagen 
(1973:289) att gälla. Detta avses skydda människor från nätmobbing. 
Men enligt 7 § andra stycket personuppgiftslagen skall flera 
bestämmelser i lagen inte tillämpas på sådana personuppgifter som 
sker uteslutande för journalistiska ändamål. 
Tolkningen av denna bestämmelse har prövats av Högsta domstolen 
(HD) i en dom den 12 juni 2001, mål nr B 293-00. Enligt åklagaren 
var syftet att sprida kränkande eller nedvärderande personuppgifter. 
HD fann inledningsvis att syftet med webbplatsen fick anses ligga 
väl inom ramen för ett journalistiskt ändamål att informera, utöva 
kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för 
allmänheten och att det saknade betydelse vilken standard webbsidan 
hade. 
Självklart innebär detta inte, att så länge det föreligger ett 
journalistiskt ändamål att det står fritt att framföra vilka uppgifter hur 
som helst. Det du skriver kan vara straffbart som förtal, hets mot 
folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förolämpning och 
uppvigling. 
Men i princip innebär Pul-lagen också att du inte får namnge andra 
personer på din hemsida om man ska följa lagen korrekt. Du bör 
heller inte länka till ”Kalle Petterssons” hemsida utan att ha mailat 
densamma och fråga om lov. Men, var försiktig om du namnger 
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någon i negativa ordalag samt du får givetvis inte ha olika 
namnregister med persondata på hemsidan. 
 
Trakasserier behöver inte innebära en systematisk mobbning eller 
fysiska övergrepp. Det kan också handla om mer subtila saker som 
anspelningar, utfrysning, undanhållande av information eller 
överdriven kontroll av en person.  
Det som framförallt kännetecknar trakasserier är att de är oönskade 
hos den som utsätts för dem. Det är olagligt att mobba en annan 
människa över internet eller via mobilen. Förtal är förtal även på 
internet och man kan dömas till fängelse.  
 
Det är svårt att få någon fälld för hot på nätet och om du känner dig 
kränkt eller förtalad på internet möter du en komplex lagstiftning. I 
takt med utveckling av internet blir det också allt vanligare att 
ungdomar filmar övergrepp på varandra och att filmerna sprids 
vidare. En exempel är när en 17-årig flicka från Falu kommun 
åtalades för grovt förtal. Flickan hade videofilmat ett par kompisar 
som hade samlag och sedan lagt ut filmen på internet. 
Medlemmar i ett tjejgäng lade också ut bilder på sig själva på 
internet men ett av offren kände till deras webbsida och visade 
bilderna för polisen. På så sätt kunde förövarna gripas  
 
En nätsajt hänger ut stora delar av den svenska kändiseliten genom 
att visa nakenfilmer och sprida grova sexrykten. Carola, Martin 
Dahlin och Carolina Gynning är några av dem figurerar på sajten. 
Lögnerna sprids också på nätet och några som råkat illa ut är 
Carolina Gynning som blev anklagade för att knarka och Martin 
Timell för att misshandla sin fru. 
 
Det är sällan som tjafs på nätet ledder till misshandel i verkliga livet. 
Men i ett fall tjafsade ungdomar med varandra på den populära 
internetsajten Lunarstorm. Det ledde till att en 16-årig pojke fick 
näsan knäckt på Hagalidskolan i Staffanstorp. Internet har blivit en 
spegling av samhället i många avseenden och hoten och 
kränkningarna börjar på nätet, för att sluta i våld i verkliga livet. I 
Göteborg har man haft stora problem med misshandel och 
utpressning av ungdomar, enligt Metro 18 maj 2005.  
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Det kan börja som skitprat på en chattsida och slutar med en 
uppgörelse i verkliga livet. I många fall är både offer och 
gärningsmän under 15 år och offren har tvingats betala flera hundra 
kronor för påstådda oförätter för att slippa stryk. 
 
Nätmobbing har funnits på nätet sedan omkring 1997 och vuxit för 
varje år. Det är dock samma grupper av personer som redan då 
sysslade med nätmobbing, trakasserier, förstörelse och hot mot 
barnfamiljer. 
 
Det har också blivit populärt att knycka andra människors identiteter 
på internet. En som drabbats är faktiskt utrikesminister Carl Bildt. 
Någon okänd svensk bloggar i utrikesministerns namn efter att stulit 
ministerns blogg på nätet.  
Författaren Björn Ranelid uppskattade heller inte att någon bloggade 
i hans namn på blogspot.com. Men Ranelid polisanmälde bloggen 
trots att den redan var nedstängd. 
Modejournalisten Sofi Fahrman upptäckte att någon låtsas vara 
henne på internetsidan Facebook helt utan hennes vetskap. 
 

 
Hemsidan nodaddy.nu blev också den första hemsidan som utsattes 
för förföljelse av svenska feminister och tele2-personalen Annica 
Tiger.  
Den populära hemsidan blev anmäld till datainspektionen, men 
godkändes hela fem (5) gånger, trots Annikas påtryckningar. Några 
av de kvinnor som var mest engagerade mot nodaddy-sidan gick till 
och med upp direkt till generaldirektörens rum, för att klaga på 
hemsidan och Di's beslut. 
Att deras egna medlemmar i gruppen Fågel Fenix redan stulit och 
olovligen publicerat hemsidan nodaddy på internet, höll de 
naturligtvis mycket tyst om för generaldirektören på Di. 
 
Annika Tiger skapade därefter den kända hat-sidan nodaddy.se efter 
att hon avslöjats med att ljuga för polisen då hon och Katinka 
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Löfquist gick till Södermalms polisstation i Stockholm i samband 
med att de utförde en falsk polisanmälan. Anmälan riktades mot 
svenska pappor som de båda kvinnorna innan trakasserat och hotat.. 
 

Källa: Den kapade domänen och hemsidan www.nodaddy.se 
 
I ett debattforum förklarade sedan Annica Tiger varför hon utförde 
trakasserierna och angav att hon inte har haft så här roligt på år och 
dag och att det hela egentligen handlar om ett litet socialt 
experiment.  

Källa. Antifeministiska samfundet 
 
Sen ber hon också om ursäkt, om det är att hindra någons 
yttrandefrihet, och i såfall var det inte meningen. Och att hon bjuder 
på det om det är någon som händelsevis skulle tycka det var dumt av 
henne. Hon berättar även om sitt specialarbete om extrema 
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mansgrupperingar, som bland annat handlade om föräldrar i 
umgänges- och vårdnadstvister.  
Men genom att skriva länkhänvisningarna i sitt eget debattinlägg på 
ett särskilt sätt, så lurade Annika Tiger också läsarna så att det bara 
gick att komma fram och läsa hennes egen hemsida ”nodaddy”. 
Till exempel, så skrev hon en punkt både efter -com./ och nu 
adressen, men inte på sin egen nodaddy se-domän. Lägg märke till 
punkten som är fetmarkerad i detta exempel www.nodaddy.nu./ . 
 
Annika Tiger använde också andra trix för att få läsaren att 
transporteras till hennes egen nodaddy hemsida, utan att kanske 
läsaren blev medveten om att det var från Annika Tiger de slussades 
vidare i internet-rymden. 
 

Källa: www.tiger.se 
 
Den vänstra bilden visar hur det ser ut när en besökte hennes sida 
”www.tiger.se” och då döljs länkningen till nodaddy-sidan. Om 
besökaren istället "höger-klickar" och markerar hela hemsidan, så 
framkommer länkningen som bestod av vitmarkerade prickar. Se den 
högra bilden. Dessa kunde normalt läsaren inte se och som tidigare 
varit dolda för läsaren. 
Här hade Annika Tiger dolt länkningen som ändå syntes om hela 
sidan markerades. I andra fall har hennes länkningar dolts genom 
olika punktmarkeringar, vilket medfört att läsaren oförstående och 
kanske med motvilja hamnat på fel sida.  
Detta är inte ovanliga knep och trix som moderna hackare använder 
sig av vid kriminalitet och brottslighet. 
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Många gånger uttalade både Annika Tiger och Monica Antonsson 
olika omdömen på internet om andra obekanta privatpersoner. Oftast 
kallades deras hatoffer för psykopater eller liknande tillmälen.  
 
I ärende nr 701-2001 från den 26 juli år 2001, skriver 
Datainspektionen slutligen gällande Annica Tiger bland annat... citat  
 
" Datainspektionen gör följande bedömning. ..... 
Även kvinnor hänger ut män på internet i syfte att på olika sätt 
skada, hota, ofreda eller förtala dem. Ett av de grövsta fallen av 
abuse i Sverige utförs av Annica Tiger på hennes dagbokshemsida 
"....slut citat. 
 
Annica Tiger har sedan protesterat mot Datainspektionens ordval och 
formulering och i Länsrätten, mål 14081-01 E, vann 
Datainspektionen mot Tiger där formuleringen fastställdes av 
Länsrätten. Annika Tiger protesterade då vidare till Justitiekanslern i 
mål 2907-01-31 som lade ner ärendet den 30 november år 2001. 
 
Miljontals människor använder Internet och då finns det självklart 
lika många åsikter som antagligen är ganska olika dina - det gäller att 
ha respekt för och ta hänsyn till andra. Hamnar du på en hemsida där 
du har en annan åsikt än ägaren till hemsidan innebär det naturligtvis 
inte, att du alltid måste meddela webbmastern din uppfattning och 
egentligen är det lättare att bara att gå vidare. Eller hur ? 
En del människor klarar inte av att andra har en annan åsikt. Att då 
skicka oönskade mail tillhör inte vett och etikett.  
 
Det vanliga förfarandet om man är missnöjd med innehållet på en 
hemsida är att kontakta ägaren till hemsidan. I värsta fall kanske du 
måste kontakta Datainspektionen, www.datainspektionen.se. De kan 
hjälpa dig och ge svar på dina frågor. Är det något allvarligt som 
strider mot den svenska lag kanske du måste kontakta polisen, 
www.polisen.se. 
 
Uppför du dig bara klokt om med gott omdöme kommer du inte råka 
illa ut. Men det är bra att veta, att det finns dårar ute på nätet. Några 
goda råd är: 
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 Glöm inte människan bakom datorn 
 Bete dig på nätet som i det dagliga livet 
 Ta hänsyn till andras tid 
 Ge ett bra intryck av dig själv 
 Dela din kunskap med andra 
 Var med och motverka missbruk av nätet 
 Respektera andras privatliv 
 Missbruka inte den makt du har eller kan få tillgång till 
 Förlåt andra för deras fel. Du kan också göra misstag. 
 
Tänk på detta om du ändå skriver något på en anslagstavla eller 
sänder ett mejl : 
 
 Att svara på mejl. 
 Att inte skriva för långt. 
 Att inte påstå att du inte fått mejl. 
 Att inte förutsätta att mottagaren läser brådskande mejl. 
 Att inte använda larvigt språk. 
 Att inte använda taktlöshet. Humor kan lätt missuppfattas i mejl. 
 Att inte skicka samma mejl till flera på en arbetsplats, trots att 

det bara berör en person. 
 
Enligt en nyligen genomförd undersökning i Norden utsätts åtta av 
tio Internetanvändare i hemmet för försök till dataintrång, enligt TT, 
Sydsvenskan den 9 november 2001. 
Var därför försiktig om du får med en bilaga i din e-post. Virus kan 
spridas via nätet, t.ex Trojaner och Netbus. Undvik att klicka på 
bilagan helt enkelt. Fast du kan inte vara säker ändå, och därför bör 
du alltid låta ett virusprogram kontrollera din epost innan du öppnar 
den.  
 
NetBus var ett av de första virusen och är en så kallad trojansk häst. 
Med hjälp av Netbus kan hackers sedan aktivera via nätet och ta reda 
på ditt IP-nummer och komma åt innehållet i din dator. Det finns 
ändå många sätt att komma in i din dator utan att du märker det och 
det bästa du kan göra är naturligtvis att kombinera ditt virusskydd 
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med en brandvägg. Visste du om att trojanen Netbus faktiskt skapade 
av en svensk? 
 
En ny typ av brottslighet har drabbat internet där företag hotas av 
Datautpressare. Kriminella planterar ormvirus och kräver pengar för 
att ta bort det. De tvingar svenska företag att betala för att slippa 
virus. 
Ett annat nytt virus tar din dator som gisslan och kodar alla dina 
viktiga dokument. Betalar du får du nyckeln - annars förblir datorn 
oanvändbar. 
 
Det är naturligtvis mycket ovanligt att någon ertappas med att ha lagt 
ut eventuella virus på en server som är uppkopplad på nätet. Men 
några fall i Sverige har avslöjats, och då har både Annica Tiger och 
Monica Antonsson varit inblandade.  

 
Bedrägerierna på internet ökar kraftigt och sannolikt är det faktiska 
antalet brott ännu större. I oktober år 2006 anmäldes 481 
Internetbedrägerier. Allt fler IT-brott begås med hjälp av offentliga 
datorer. Från datorer på bibliotek, Internetkaféer och olika 
servicedatorer hos myndigheterna görs en rad illegala handlingar 
som döljer förövarna.  
 
Till exempel har tre flickor från Mellanskåne spårats och kunde 
åtalas vid Lunds tingsrätt för dataintrång. Flickorna, 17 20 år gamla, 
har enligt åtalet lyckats logga in på en annan flickas hemsida på en 
ungdomssajt,  
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En 26-årig kvinna har åtalats vid Sundsvalls tingsrätt misstänkt för 
bedrägeri. Hon har lagt ut annonser på Internet där hon erbjudit sig 
att sälja biljetter till bland annat konserter. 
 
Över 800 000 svenskar porrsurfar enligt Aftonbladet, och även 
många unga kvinnor använder sexsidor på nätet. Porr är en av de 
största inkomstkällorna på internet och porrsurfning har blivit 
populärt bland både män och kvinnor. Undersökningar har visat att 
var tionde tjej kan tänka sig att sälja sex på nätet. 
Många lägger också upp sina egna porrsajter på nätet för att dela 
med sig av bilder eller för att söka nya partners.  
Till exempel så börjar vanliga småbarnsföräldrar sälja sitt sexliv på 
internet och göra porrfilmer. 
Tusentals svenska män sol- och våras då bedragare låtsas vara 
kvinnor på nätet. Männen luras att ”hjälpa” utländska internetdejter 
med pengar för att bli besökta. När pengarna väl är överförda 
försvinner kvinnan med pengarna. 
 
En kvinna över 50 år från Karlstad skapade ett chattforum för 
pedofiler. Detta är den värsta formen av abuse och dessutom olagligt. 
Men det hindrar inte kvinnor från att lägga ut porrbilder.  
Var 5:e pedofil är en kvinna, så låt dig inte luras bara för att det är en 
kvinna som är snäll mot dig ute på nätet, 
Din dator kan också komma innehålla barnpornografi – utan att du 
vet om det. Brottslingar på internet använder så kallade ”botnets” för 
att kapa datorer och lagra olagliga bilder och filer. I ett liknande fall 
blev en ung manlig juridikstudent i Lund oskyldigt anklagad för att 
ha lagrat barnpornografiska bilder i sin dator. Till slut blev han 
rentvådd i tingsrätten men hade ändå fått utstå samhällets reaktioner 
 
Enda sättet att skydda dig från intrång är att dra ur nätkabeln till 
datorn och stänga av mobiltelefonen. Allt annat kan en person med 
rätt kunskap och teknik ta fram. Trots det, kan de till och med 
avlyssna vartenda samtal, registrera varenda tangentnedtryckning du 
gör, bara de hittar telefonkopplingspunkten till ditt hus. 
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Falska polisanmälningar 
 
Falska anmälningar är oftast bara en del av ett problem men är ändå 
det skriftliga bevis som behövs för att styrka att en hotsituation 
verkligen finns. 
Detta exempel belyser en av Sveriges mest kända polisanmälningar 
som är en gruppanmälan mot ett antal pappor och där de båda 
anmälarna Katinka Löfquist och Annica Tiger blev avslöjade med att 
lurade polisen i princip på samtliga anmälningspunkter. 
 

                    Katinka       Annica 
 
Anmälan är särskilt intressant, eftersom det är en gruppanmälan, dels 
för att de båda anmälarna själva redan hade utfört de handlingar och 
brott som de anmälda papporna blev anklagade för.  
Men det är också av intresse att de båda anmälarna är representanter 
för en kvinnoorganisation, Fågel Fenix som är samarbetspartners 
med ROKS. 
Dessutom visade det sig, att det var huvuddelen av de framträdande 
Att gruppen därutöver gör anspråk på att vara remissinstans till 
Socialstyrelsen i vårdnadsfrågor betonar vikten av hur viktigt det är 
att denna information når beslutsfattarna.  
Men det som kanske mest gör anmälan intressant är på vilket sätt 
anmälarna sedan använde sig av själva anmälan för att förverkliga 
sina egna mål. Som de flesta falska anmälningar så finns det i själva 
verket andra bakomliggande syften där själva anmälan blir ett 
redskap för att uppnå målen. 
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Vad är en falsk polisanmälning ?  
Det innebär att anmälaren medvetet ljugit för polisen i sin 
polisanmälan. Det är straffbart att anmäla någon till polisen om man 
vet att personen faktiskt inte begått brottet. Brottet heter falsk 
angivelse, och stadgas i brottsbalken 15 kap 6 § 1 st. 
Där anges om mened, falskt åtal och annan osann utsaga följande.  
 
"Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld 
till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, 
om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 
Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den 
angivne var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller 
fängelse i högst sex månader ". 
 
Lagstiftningen skiljer alltså på om anmälaren medvetet eller inte 
medvetet ljög för polisen. Se lagen på hemsidan http://lagen.nu/ 
 
Falska polisanmälningar är också ett skriftligt bevis på att det kan 
handla om så kallad stalking och att de oskyldigt anmälda egentligen 
är de utsatta offren.  
Stalking innebär en medveten, upprepad och illvillig förföljelse och 
trakassering av en annan person mot den personens vilja. 
Det är en systematisk förföljelse och många stalkare har en person - 
"genesis victim", ett ursprungligt offer för stalkningen som de 
återkommer till. Stalkning är en fridskränkning och ett pågående 
brott som sträcker sig bakåt och in i framtiden 
Det är också svårt att avgränsa brottet eftersom det sker fortlöpande. 
Stalkning drabbar 10 % av Sveriges befolkning enligt 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och utgör ett stort samhällsproblem 
då mellan 105 000 och 165 000 personer beräknas drabbas varje år. 
 
Det som får en person att bli en stalker kan vara en upplevd känsla 
av ett obesvarat känsloliv, en psykisk störning eller 
neuropsykiatriska funktionsstörningar, en upplevd motgång, en 
känsla av vanmakt. Det kan också vara så att stalkaren känner sig 
oförstådd, eller känner en inbillad oförrätt. 
Stalkern vill i första hand skapa en maktposition för att kunna 
kontrollera en annan person genom att paralysera, utföra hämnd. 
Gemensamt för stalkare är att beteendet återkommer som ett tydligt 
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mönster under stalkarens livstid och många stalkare har förföljt 
någon tidigare. När en stalkare saknar arbete och arbetsplats anpassar 
den ofta sin tid för att kunna förfölja sitt offer. En sådan stalkare är 
för det mesta den farligaste av alla stalkare. Våld och hot om våld 
stegras ofta med tiden. 
 
Enligt tidningen mitti.se (46/22), så menar Agneta Syrén kriminolog 
och stalkingexpert, att finns det tre varianter av stalkers:  
 
Jägaren, skällaren och den annorlunda typen. 
 
 Jägaren har en person som hon hotar, trakasserar och förföljer. 

Hon vill ha kontroll över sitt offer. Jägaren är ger aldrig upp och 
har intelligens.  

 Skällaren däremot stalkar under en period och byter sedan offer. 
Oftast drabbas myndigheter snarare än personer. Skällaren är 
många gånger en rättshaverist.  

 Den annorlunda typen har ofta ett avvikande socialt beteende 
eller psykiska problem. Hon tar ofta till grövre våld än jägaren 
och skällaren. 

 
Brott som omfattar stalkning är ofta svåra att bevisa eftersom det 
ligger i brottets natur att det genomförs i det dolda. Ord står ofta mot 
ord. Stalkning är ett pågående brott, men genom systematiskt arbete 
kan man ta fram bevisning så att ett eventuellt åtal kan leda till dom. 
Här har den falska polisanmälan ett starkt bevisvärde. 
 
Undersökningar visar att de flesta stalkers faktiskt är kvinnor och att 
offren är män som har högre social eller ekonomisk status. Många 
gånger tror kvinnan att männen är förälskad i henne, medans de 
flesta som tror sig att de har blivit stalkade, är kvinnor som tror att de 
kan återfå kontrollen i en personlig relation som fallerar. 
Några kända personer som drabbats av kvinnliga stalkers är Evert 
Taube, Björn Skifs, Peter Wahlbeck, Mats Ronander, Carolina 
Gynning, ensamma mamman Johanna Toftby och sångaren Krister 
Sjögren: 
 
Mellan 1988 och 2000 dömdes 93 kvinnor för sexualbrott i Sverige. 
Dessa brott är också ofta kombinerade med stalking. En forskargrupp 
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vid Karolinska Institutet har undersökt förekomsten av psykisk 
sjukdom och missbruk hos dessa 93 sexbrottsdömda kvinnor och 
jämfört dem med drygt 20000 slumpmässigt utvalda kvinnor i 
normalbefolkningen, samt med de drygt 13000 kvinnor som dömdes 
för icke-sexuella våldsbrott under samma period. 
 
Enligt Karolinska Institutet kom man fram till att kvinnor som begått 
sexualbrott lider av psykisk ohälsa och missbruk lika ofta som andra 
kvinnliga våldsbrottslingar. 37 procent av de sexbrottsdömda 
kvinnorna hade vårdats på psykiatrisk klinik under perioden och 8 
procent hade diagnostiserats med svår psykisk sjukdom (psykos). 
Förekomsten av psykisk sjukdom och missbruk skiljde sig inte 
mellan sexbrottsdömda och dem som begått andra våldsbrott. 
Det är alltså inte konstigt att just stalking är kombinerat med sexbrott 
vilket också framkommer där både Annica Tiger och Monica 
Antonsson flera gånger använder ”sex ” i sina trakasserier på internet 
mot andra människor. 
 
Många psykopater är också kvinnor och uppträder som kvinnliga 
stalkers. Ändå är begreppet kvinnliga psykopater relativt okänt inom 
forskningen och det anses svårare att upptäcka en kvinnlig psykopat 
än en manlig. Bland annat saknas det utförlig statistik och verktyg 
för analys.  
Annica Tiger är däremot den enda person som själv skriftligen 
meddelat Datainspektionen att hon kan kallas för psykopat (Dnr 495-
2001), vilket kan vara ett sätt att egentligen dölja sina egna 
bekymmer och att skapa acceptans för sitt egendomliga beteende.  
 
Vill du läsa mer om stalking kan du läsa regeringens utredning om 
förstärkt skydd för personer som utsätts för hot eller förföljelse, 
Stalkningsutredningen Ju 2006:09. Uppsalapolisen har också sedan 
ett par år en brottsofferenhet som har en egen personskyddssektionen 
som tidigt fångar upp dem som utsätts för stalkning, se 
www.tryggareuppsalalan.se. 
 
Myndigheterna föreslår också i ett betänkande att stalkning ska 
utgöra ett nytt brott i brottsbalken och då kallas olaga förföljelse med 
straffet upp till två års fängelse. Ett grovt brott ska ge upp till fyra års 
fängelse. Beräkningar visar också att den totala kostnaden är minst 



 125

cirka 100 miljoner kronor per år. Bara kostnaden för en ”falsk 
polisanmälan” hade beräknats till 5.000 kr. 
Har samhället råd med falska polisanmälningar? Nej. Det är orimligt 
att tillåta en onödig samhällskostnad på 100 miljoner kronor per år 
eller att tillåta att samhällsstrukturen vittrar sönder på grund av att 
ingen politiker törs konfrontera kriminella brottslingar.  
 
 
Är en falsk polisanmälan "övergrepp i rättsak" ? 
Den som ljuger för polisen i en polisanmälan är en rättshaverist och 
utgör ett hot och övergrepp mot alla människor i samhället eftersom 
personen vill urholka samhällsstrukturen till sin egen förmån. Det är 
naturligtvis en mycket feg, oärlig, opålitlig och illojal person utan 
mognad som inte kan ta ansvar för sin egen person och delaktighet i 
samhället. Undersökningar visar att det är oftast kvinnor som 
anmäler och i synnerhet är det pappor i skilsmässor eller 
vårdnadstvister som blir utsatta för anklagelserna. Det är också ett 
sätt för kvinnan att försöka påvisa och utöva en makt man tror sig ha, 
där själva anmälan blir ett maktverktyg.  
 
För att bli dömd för brottet för en falsk polisanmälan krävs 
 
* att den anmälde verkligen är oskyldig 
* dels att den som anmäler känt till den anmäldes oskuld 
* och dels att uppsåtet skall omfatta att få den anmälde fälld för brott 
 
Skulle inte personen som anmälde ha insett att den anmälde var 
oskyldig, men hade skälig anledning att antaga att han var oskyldig, 
döms till ansvar för obefogad angivelse enligt samma paragrafs 
andra stycke. Det är alltså fråga om fall, där anmälningar gjorts på 
väldigt lösa grunder. Det räcker inte bara att anmälaren hade 
anledning att hysa tvivel om den anmäldes skuld, utan anmälaren 
måste ha haft en ganska stark anledning att anta att de begått de 
aktuella brotten. 
 
I den polisanmälan av Annika Tiger och Katinka Löfquist, som 
studeras i här gäller då följande enligt kraven.: 
 
* Alla de anmälda papporna var oskyldiga till brott. 
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* Både Annica och Katinka visste också att de anmälda papporna var 
oskyldiga . 
* Både Annika och Katinka hade uppsåtet att få papporna fällda för 
brott eftersom de angav brottsrubriceringen till Förtal och 
kompletterade anmälan med omfattande mängd bilagor. 
 
De juridiska experter som studerat exemplet, menar att det anses 
styrkt att kriterierna enligt brottsbalken 15 kap 6 § 1-7 st är uppfyllda 
och bör betraktas som icke ringa med hänsyn till de omständigheter 
att de båda anmälarna själva redan utfört de så kallade brotten och 
det bestickande faktum att polisanmälan därefter användes och 
utnyttjades för deras egna syften att fortsätta trakassera barnfamiljer. 
 
En annan omständighet menar experterna, är att de båda så aktivt 
förnekade sin skuld och kontaktade olika myndigheter och företag 
för att skylla ifrån sig, där de flera gånger medvetet ljög igen. Till det 
ska också läggas, att det är ett mycket stort antal av anmälningar till 
olika juridiska instanser som Annika Tiger utförde vilka till antalet är 
cirka 30 st. Dessa har kostat samhället minst 150.000 kr, och då 
inräknas inte den mycket stora mängd anmälningar till olika företag 
som hon och hennes vänner systematiskt iscensatte. Till exempel 
försökte Annica Tiger lura Justitiekanslern flera gånger. 
Annika har dessutom lurat Länsrätten och Unionens a-kassa 
 Den stora mängden anmälningar är istället sannolikt en medveten 
strategi som används till andra och dolda syften. Det är också samma 
strategi som ofta används i samband med vårdnadsmål. När den 
strategin avslöjas, så styrker det istället att det finns en hotsituation 
mot offren som kontinuerligt blir utsatta för anmälningarna. 
 
Ytterligare en omständighet är att de anklagade papporna tidigare, 
innan polisanmälan, utsatts för kränkningar, hot och även 
personförföljelse av de båda anmälarna Annica Tiger och Katinka 
Löfqvist, men också att kränkningarna fortsatte efter polisanmälan 
och dessutom, även efter att de båda anmälarna blivit avslöjade.  
De sakkunniga granskarna tillägger, att det går inte att bortse från att 
Annika Tiger utnyttjade sin anställning på Tele 2 för att trakassera de 
utsatta offren och att hon åberopade sin anställning i samband med 
detta. De båda kvinnorna hade tidigare ringt till och kontaktat 
arbetsgivare till barnfamiljerna i den föräldragrupp som de båda 



 127

demonstrerat sitt hat mot. Arbetsgivare som de dessutom lurade och 
bedrog. Stockholms kommun är ett exempel. 
 
Men det som granskarna tagit extra hänsyn till i bedömningen av den 
falska polisanmälan, är att Annica Tiger även spred förtalsrykten om 
nakenbilder på barn. Hon antydde och försökte misstänkligöra en 
person för innehav av barnpornografi. Även om den personen inte 
inkluderas i polisanmälan ovan, måste det ändå läggas till, menar 
granskarna, som en omständighet som ger en förklarande helhetsbild 
av situationen.  
Ännu en försvårande omständighet är, att de kvinnorna aktivt arbetat 
och verkat för skadegörelse av de utsattas personliga arbeten, vilket 
fått till följd att offren utsattes för ekonomisk skada och att 
polisanmälan blev ett verktyg till denna skadegörelse. 
 
 
Vilka straffsatser gäller ? 
Straffsatserna för falsk angivelse är fängelse i högst två år eller, om 
brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Se lagen 
på hemsidan http://lagen.nu/ 
 
 
Vad innebär falska anklagelser för dem som blir utsatta?  
Har man blivit utsatt för en falsk polisanmälan har man blivit utsatt 
för ett brott och det är naturligtvis obehagligt. En del utsatta kan 
reagera med ilska och hämndbegär. Andra rycker bara på axlarna. 
Men att bli falskt anklagad är alltid en stor kränkning och det är 
dessutom ett hot. 
Även närstående blir naturligtvis påverkade och många känner sig 
lika kränkta som brottsoffret. Barn som bevittnat våld eller falska 
anklagelser mot närstående kan ha rätt till brottskadeersättning enligt 
de nya reglerna som trädde i kraft 15 november 2006.  
Om brottet är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande 
till en närstående person har barnet rätt till ersättning. Med barn 
avses den som var under 18 år då brottet begicks. Staten har 
härigenom åtagit sig ett speciellt ersättningsansvar för barn, trots att 
barnet saknar rätt till skadestånd från förövaren. Med uttrycket 
"bevittnat brott" avses att barnet har sett eller hört den brottsliga 
gärningen. Framför allt är det den skada, kränkningen och fara som 
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brottet kan antas ha skapat som ska betraktas. I det enskilda fallet 
krävs inte någon utredning om att en psykisk påverkan ha 
uppkommit, statens garantier gäller vid sidan av den ersättningen. 
Ansökan skall inlämnas skriftligen till Brottsoffermyndigheten. 
Socialtjänsten i kommunen har ansvar för att den som utsatts för 
brott och offrets anhöriga får stöd och hjälp. Det ansvaret omfattar 
numera uttryckligen barn som bevittnar våld eller andra övergrepp 
mot närstående vuxna. Våldsutsatta barn löper också större risk att 
bli kriminella vilket gör det viktigt att genast ta tag i problemet då 
barnet utsätts för en potentiell hot bild. Barnombudsmannen Lena 
Nyberg berättade i tidningen Brottsoffer, nr 5 år 2005, att Nationellt 
råd för kvinnofrid uppskattar att uppemot 19.000 barn per år 
bevittnar våld i sitt hem.  
 
 
Finnas fördelar eller nackdelar med falska polisanmälningar ? 
En viktig nackdel är att brottsoffren inte omedelbart informeras om 
att de utsatts för en anmälan, utan det sker först om åklagaren eller 
polisen gör en förundersökning. Brottet kan alltså begås i det dolda 
utan att motåtgärder kan sättas in. Detta medför att mörkerantalet 
sannolikt är mycket stort och det ger fog för att konstatera att 
kostnaden på cirka 100 miljoner kronor per år är en underskattad 
kostnad.  
I de fall där själva anmälan används som ett verktyg, som i detta 
exempel, så kan de utsatta faktiskt vara utsatta i dubbel bemärkelse. 
Dels för att de utsatts för ett brott, och dels för att själva anmälan 
används ytterligare mot det utsatta för att ge sken av eller styrka en 
falsk anklagelse, som i vårt exempel och som gör att ärendet skall 
betraktas som "icke ringa". Till exempel, så tog Annika Tiger 
kontakt med barnfamiljers arbetsgivare och begärde ut underlag för 
att sedan trakassera de anställda på företagen, intygar en källa. 
En annan viktig nackdel är, att de kvinnor som till exempel verkligen 
blir utsatta av kvinnomisshandel eller våldtäkt drabbas, eftersom 
polisens resurser används på att utreda lögner. Men det viktigaste är 
nog, att tilltron till de kvinnor som blir utsatta minskar, eftersom 
polisen inte längre kan lita på vad en kvinna berättar. Det är ju trots 
allt viktigt att de verkliga offren får den hjälp och stöd som de såväl 
behöver, utan att behöva bli ifrågasatta. 
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De falska polisanmälningarna slår därför hårdast mot dom som 
verkligen behöver polisens hjälp. De utsatta kvinnorna, och därför är 
det viktigt att lögnare blir avslöjade så att medvetenheten och 
kunskapen om falska polisanmälningar ökar.  
 
En fördel är alltså att ju fler falska anmälningar som avslöjas, desto 
mera kunskap får polisen och kan agera mera korrekt från början. 
Polisens resurser kan då fördelas på lämpligare sätt. 
Många fäder i vårdnadstvister drabbas av falska anklagelser just i 
samband med vårdnadstvisten. I synnerhet incest anklagelser 
framkommer vid separationer. Det är då som mammorna upptäcker 
något som de under tiden de bott och levt med mannen inte märkt 
något utav. En annan fördel kan därför vara att det går att avslöja 
anmälaren som oftast har andra dolda syften och att dessa egentliga 
syften kan synliggöras. 
 
 
Vilka drivkrafter finns hos människor för att ljuga för polisen? 
Går det att förstå varför vissa kvinnor klarar av att sitta och ljuga en 
polis rakt i ansiktet?  
Att använda sig av lögnen som maktmedel för att åstadkomma en 
fördel till sin egen förmån beskrivs idag som den 8:e härskartekniken 
och har utvecklats av YakiDa. 
I de flesta fall så är drivkrafterna alltifrån svartsjuka, psykisk 
sjukdom, hämnd till egen ekonomisk vinning. Men dessa drivkrafter 
slutar oftast med lögnen som den ”teknik” som används. 
 
Amerikanska forskare har konstaterat att 60 % av 
våldtäktsanmälningarna var falska. Journalister har kommit fram till 
50 %. De syften som forskarna angav var att 20 % handlade om 
hämnd, 20 % handlade om att kompensera egen skuld och skam, 12 
% handlade om att dölja otrohet och 9% handlade om mental 
störning. Även hat går många gånger att förklara, om det inte är 
orsakat av psykisk sjukdom. Hat som drivkraft kan vara förödande 
och starkare än de övriga drivkrafterna. Ett forskarlag i England med 
Bassem Habeeb vid Hollins Park Hospital menar, att Adolf Hitlers 
judehat finns i syfilis-teorin. Adolf Hitler ska, enligt uppgifter ha fått 
könssjukdomen syfilis från en judisk prostituerad i Wien år 1908 och 
Hitler ägnar sedan hela 13 sidor åt sjukdomen som han kallar "den 
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judiska sjukan" i sin bok Mein Kampf. Teorin stöds även av 
anteckningar från Hitlers personlige läkare Theo Morell som 
antecknade att Hitler led av hudproblem, humörsvängningar med 
våldsinslag, storhetsvansinne, mani och paranoia, vilket är typiska 
drag på sviter efter obehandlad syfilis. 
Motsvarande kvinnliga karaktär möter man i den svenska 
feminismens förebild Valerie Solanas som skrev det feministiska 
manifestet SCUM. Författaren Valerie Solanas (1936 -1988) var 
feministisk teoretiker och levde som prostituerad och knarkare under 
stora delar av sitt liv. Till skillnad mot sin kvinnliga motsvarighet så 
försökte Adolf Hitler ändå lösa problemet med alternativa metoder. 
1941 beställde Hitler en sexdocka i syfte att begränsa alla de 
könssjukdomar som florerade bland de tyska soldaterna. 
 
Både Adolf Hitler och Valerie Solanas var författare som bägge 
förespråkade utrotning av människor. I SCUM-manifestet står det 
följande - "Barnapappan är en slug, lismande schimpans, som i en 
epok av jämställdhetssträvanden kan ta makten över reproduktionen 
från oss kvinnor. Mansidioterna blir våra bästa allierade. Vi måste se 
till att spela ut dem mot barnapapporna, för att förlöjliga och 
förnedra barnapapporna så mycket som möjligt. Barnapappan är vår 
farligaste fiende, han inser vilka vi är och vad vi står för. Han arbetar 
natt och dag, politiskt och juridiskt, privat och offentligt, för att få 
kontroll över reproduktionen inte bara inom familjen utan också 
bortom den. Han skyr inga medel, precis som vi. Barnapappan har 
insett vad det handlar om - en strid på liv och död, pappan är vår 
intelligentaste och farligaste fiende, han måste förintas med alla till 
buds stående medel.".  
 
Valerie Solanas feministiska manifest SCUM hyllas också av ROKS, 
riksorganisationen för kvinnojourer. Deras företrädare Ireen von 
Wachenfeldt bekräftade också sin uppfattning att "Män är djur" och 
att "Män är värre än djur. ROKS uppfattning är dock inte unik. 
Redan på 1500 talet hölls en rättegång mot råttor i Frankrike. 
Advokaten Bartholomé Chassenée blev berömd då han insåg att allt 
pekade på att hans klienter var skyldiga och att de hade ryktet mot 
sig eftersom skörden var förstörd. Men advokaten Bartholomé 
lyckades med att förhala rättegången flera gånger med olika 
motiveringar. Bland annat menade han, att en enda kallelse till 
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rättegången inte räckte eftersom råttorna var spridda över landet och 
hade lång resväg. Domaren godkände hans argument.  
Den läxan lärde sig rättsväsendet och redan år 1903 avrättades i  
 
New York elefanten Topsy avrättades med växelström av 
uppfinnaren Thomas Edison inför en publik på 1 500 personer. 
Topsy hade dödat en djurskötare som försökte mata den med en 
glödande cigarett. Därefter år 1916 hängdes en annan elefant också 
utan föregående rättegång. Hängningen skedde i den amerikanska 
staden Erwin efter elefanten trampat ihjäl sin vårdare. Många menar 
på att det svenska rättsystemet är på samma nivå när det gäller falska 
polisanmälningar och värderingen av män, vilket kan bekräftas av 
förre Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström som meddelade 
att svenska män nu är som Talibanerna i Afghanistan.  
 

Elefanten Topsy hade träsandaler med kopparsulor och anslutna 
elektroder 
 
 
Varför talas det inte om falska polisanmälningar ? 
Det är inte politiskt korrekt och idag finns det få politiker som vågar 
ta tag i problemet. Hade det däremot varit män som stått för 
huvuddelen av utförandet av falska polisanmälningar hade 
motåtgärderna förmodligen sett helt annorlunda ut. Idag finns inte 
ens några motåtgärder. 
De utsatta/ de polisanmälda blir inte ens informerade så att brottet 
kan bli avslöjat. Jämför det med skillnaden av att om någon begär en 
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kreditupplysning om en annan person så måste de omfrågade bli 
informerade om vem som begärt ut upplysningen. 
I Sverige upplever människor otrygghet och känner rädsla för att 
utsättas för brott. Det är kränkande att behöva anpassa sitt liv av 
rädsla för att utsättas för detta brott. Mot denna bakgrund är det 
anmärkningsvärt och oacceptabelt att ingen politiker kan/vill arbeta 
för att öka tryggheten i vårt land. 
 
 
Hur minska antalet falska polisanmälningar ? 
I Sverige har man börjat tillämpa metoden att brottsoffer och 
brottslingen träffas så att brottslingen blir medveten om vad den 
orsakat för skador. Kränkningarna kan i vissa fall då kännas 
mildrande om de som ljugit för polisen går tillbaka och ber om 
förlåtelse, och att brottsoffren får se och höra hur brottslingen ber 
polisen om ursäkt. 
En annan åtgärd skulle kunna vara att omgående informera de 
utsatta/ de polisanmälda så att brottet kan bli avslöjat. Det är viktigt 
att det informationen sker skyndsamt så att inga bevis hinner 
förstöras eller försvinna.  
I särskilda fall så skulle en annan åtgärd också kunna vara att en 
rättspsykiatrisk undersökning genomförs med syftet att ta reda på om 
anmälan genomförts under allvarlig psykisk störning. Grundtanken 
är att om anmälaren varit sjuk så ska hon inte ställas till svars för 
sina falska anmälningar. De flesta som genomgår en paragraf 7-
undersökning har eller får någon typ av psykiatrisk diagnos, även om 
bara hälften blir dömda för vård. Har en person en psykossjukdom 
anses hon lida av en allvarlig psykisk störning.  
Till exempel kan hon ha paranoida vanföreställningar, kan höra 
röster, ha hallucinationer eller andra störningar som får personen att 
agera onormalt. Personen har helt enkelt tappat 
verklighetsförankringen. En paragraf 7-undersökning är den så 
kallade "lilla sinnesundersökningen" och tar cirka 1.5 till 2 timmar 
att genomföra.  
Det kan räcka med att man vet att personen tidigare haft psykiska 
besvär eller att det verkar som att personen inte verkar må så bra. 
Kommer man då fram till personen har psykiska besvär kan med 
fördel en stor psykiatrisk undersökning användas, så kallad RPU.  
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Själva tillvägagångssätt med att utföra flera anmälningar, istället för 
en, är ett vanligt mönster vid falska polisanmälningar och borde vara 
en indikator på att allt inte står rätt till hos personerna. Denna signal 
var mycket tydlig i exemplet som redovisas här och polisen borde 
haft resurser och rutiner för att snabbt vidta lämpliga åtgärder. Till 
exempel, bör nu polisen ges resurser så att när de får in en anmälan 
genast informerar anmälaren om konsekvenserna om anmälaren 
ljuger och att de som blir anmälda genast blir informerade om att de 
blivit polisanmälda. Till exempel kan poliser få kurser hos 
advokatsamfundet hur man avslöjar en lögnare . En annan åtgärd är 
att skapa tillförlitliga vittnesuppgifter. 
Det är också viktigt att sprida informationen till exempel i skolor, 
kvinnojourer och fängelser. Särskilda kurser och studiecirklar skulle 
kunna anordnas för att diskutera de strukturer i samhället som skapar 
detta imaginära maktverktyg. 
 
De juridiska förutsättningarna måste också bli likvärdiga. En obalans 
i rättssystemet med olika förutsättningar ger utrymme för att en part 
kan känna trygghet i att använda systemet till sin egen fördel, utan 
att bli drabbad av någon eftergift. Lagen och tolkningen av innehållet 
måste vara lika, oberoende av vilka personer som är inblandade.  
Kvinnojourerna runt om i landet gör ett fantastiskt arbete, många 
gånger friviligt och utan ekonomisk ersättning. Hjälpsökande som 
vänder sig till kvinnojourerna måste kunna känna förtroende för att 
det är seriösa personer bakom organisationerna. I synnerhet när de 
hjälpsökande är utelämnade och i svåra situationer.  
Idag saknas det rutiner för falska anmälningar och oftast vet man inte 
hur man ska hantera bedragare. Kvinnojourerna behöver få rutiner 
och verktyg som kan gallra ut lögnarna. 
 
I samband med att någon person avslöjas som bedragare kan det 
förslagsvis även finnas en slags "Haveri- eller Lögnkommission som 
analyserar vad som fått personen att utföra en falsk anmälan, eller 
ljugit för myndigheterna. Det kan räcka med att ett informationsblad 
fylls i där lögnaren själv får berätta varför hon ljög. 
Jourerna kan inte ha medlemmar ljuger för. Annars blir inte 
kvinnojourerna trovärdiga. Hjälpsökande måste kunna känna 
trygghet med att möta professionella människor. Att inte ta tag i 
problemet med falska anmälningar är att svika dom som verkligen 
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behöver skydd och stöd. Kvinnojourerna behöver stöd, riktlinjer och 
kunskap för att kunna ge de mest utsatta kvinnorna och barnen den 
hjälp och de stöd de såväl behöver. De är rädda för att inte bli tagna 
på allvar.  
 
Vi kan inte blunda längre och måste våga tala om detta allvarliga 
problem. Framför allt så har allmänheten rätt att få bli upplysta om 
konsekvenser, kostnader och ges möjlighet att diskutera de 
förändringar i samhället dessa falska polisanmälningar innebär. En 
förändring är till exempel att polisen inte kan utnyttjas fullt ut och 
onödig tidspillan läggs på fel resurser.  
Det är också viktigt att polisen får reda på vilka kvinnor som ljuger 
och sprider falska anklagelser, som till exempel barnsex, pedofili 
eller barnporr.  
Den allmänna uppfattningen i samhället är att de som ljuger för 
polisen med falska anmälningar ska straffas riktigt ordentligt. 
Utnyttjande av barn är ett av de vidrigaste brotten som kan begås och 
bestraffas hårt av samhället, men att sprida falska anklagelser om 
detta brott bör betraktas lika.  
     
Att problemet med falska polisanmälningar är komplicerat styrks av 
Aftonbladet som räknar fel i sin statistikredovisning som de 
publicerar 2007-10-15 
Tidningen anger nämligen, att det totala antalet anmälda våldtäkter 
år 2006 till 4 208 st. Av dessa leder 12% till åtal (4208*12%=505 
st). Av dessa leder sedan 78% till fällande dom (505*78%=394 st). 
Och 394 fällande domar är 56% mer än 252 stycken, som 
Aftonbladet felaktigt anger. Dessutom råkar färgerna i tårbitarna 
hamna fel så läsaren får intrycket att problemet är värre än vad det 
är. Med sådana här metoder försöker media förstärka sina budskap 
för att lura läsarna.  
(Källa: http://www.aftonbladet.se/wendela/article1012091.ab) 
 
Liknande vilseledande information vidarebefordras av kvinnojourer 
till tingrätterna för att påverka domstolarna till kvinnornas förmån.  
 
Även avslöjandet om hur den kända feministiska journalisten Liza 
Marklund ”ljög” om boken Gömda, visar också på hur komplicerat 
problemet är då myndigheterna utsätts för lögner och falska 
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anklagelser. Som så ofta när det handlar om falska anklagelser fanns 
det en pågående vårdnadstvist som huvudorsak, men hela historien är 
egentligen ett politiskt projekt, enligt Lisa Marklund.  
 
Under korrekta omständigheter och allt fungerar som det ska, så ska 
100 % av alla polisanmälningar leda till fällande domar. Av till 
exempel alla anmälningar om våldtäkt så leder endast 9,4 % 
(394/4208=9,4%) till fällande domar. Det är orimligt att ett 
rättssystem accepterar en avvikelse på 90,6 %, (100-9,4=90,6 %). 
Kursverksamheter med Genusvetenskaplig inriktning och 
polishögskolan borde analysera och dra slutsatser över fenomenet 
falska anmälningar och dess betydelse för samhällsutvecklingen. 
Rättsväsendet måste få kunskap vilka strukturer och samband som 
utvecklar och ligger bakom kvinnors brottslighet och benägenhet att 
ljuga för polisen.  
Enligt forskaren Eva Diesen beräkningar så kan uppfattas, att 87 
procent av anmälningarna kunna vara falska eftersom de inte leder 
till åtal. Korrekt statistik behövs därför som beslutsunderlag. 
 
Åtgärder måste vidtas för att minska antalet falska anmälningar, 
annars kan aldrig rättssystemet nå målet med 100 %. Om 
rättssystemet istället accepterar att målet aldrig kan uppnås, är det 
rimligt att begära att systemet redovisar vad medborgaren kan 
förvänta sig av rättsystemet, eller åtminstone vidtar åtgärder för att 
sträva efter målet på 100 %. Därför medborgarna vill ha ett 100 % 
säkert rättssystem och betalar för det. Jämför bara rättegångarna om 
Stureplansprofilerna som frikändes i tingsrätten men fälldes i 
hovrätten och där två helt olika bedömningar vann företräde vid 
olika tillfällen. 
 
Många anser därför, att falska polisanmälningar är det tydligaste 
tecknet på ett hot mot demokratin eftersom anmälningarna är ett 
bedrägeri mot den folkvalda institution som folket måste kunna ha 
förtroende för. För den som ljuger för polisen och gör en falsk 
anmälan visar ett förakt mot alla dom som verkligen behöver 
polisens hjälp. Man kan påstå, att falskanmälarna skrattar och spottar 
åt andra verkligt drabbade, för sin egen vinning skull. 
Falskanmälarna är dee verkliga ”rättshaveristerna”. 
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Tar inte myndigheterna falska polisanmälningar på allvar och vidtar 
kraftiga motåtgärder, kan aldrig 100 % rättsäkerhet uppnås och heller 
inte ens komma i närheten. 
Tänk på detta nästa gång du läser om en kvinna som har blivit 
våldtagen på riktigt eller när du själv råkar illa ut och behöver hjälp, 
och polisen inte kommer i tid. 
 
 
Pedofilligor – jämförelse. Resultat av mediaundersökningen. 
 
Antalet anmälda fall av utpressning har för övrigt ökat kraftigt sedan 
år 2000. Förra året anmäldes cirka 2 500 fall av utpressningsbrott 
och det har ökat kraftigt de senaste tio åren. Mörkertalet är säkert 
gigantiskt. I statistiken från Brottsförebyggande rådet framgår inte 
hur pass vanligt det är med utpressning av sexförbrytare och 
pedofiler. 
- Jag brukar alltid säga åt dem att göra en anmälan, för utpressning är 
ett allvarligt brott. De måste våga ta konsekvenserna, för de råkar in i 
helvete illa ut ska kriminologiprofessorn Leif GW Persson ha sagt. 
 
 
Vallentunaligan  
Den första pedofilligan som någonsin avslöjats med falska 
domstolshandlingar. Genom att försöka lura och hota sina offer 
trodde de att de kunde uppnå något resultat med att använda sig av 
falska domstolsdokument. Det visade sig vid en granskning av 
gruppens medlemmar att de var vana att hota sig fram på internet. De 
hade också lyckats många gånger. 
 
Det som skiljer Vallentunaligan från andra är att de även 
organiserade sig för att trakassera och hota både företag och 
medborgare, bland annat i den egna hemorten Vallentuna. 
Framför allt använde ligan internet och olika bloggar som de 
använde i olika namn för att därigenom anonymt kunna "skada de 
utsatta offren" som pekades ut på nätet. Både män och kvinnor 
drabbades och anklagades vara pedofiler, sexförbrytare eller 
barnporrskonsumenter 
Vallentunaligan har aldrig visat något ekonomiskt intresse för egen 
vinning, till skillnad från andra ligor som försökt pressa sina offer på 
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pengar. Huvudsyftet har varit att skada och förtala andra människor 
via internet eller genom att skriva förtalsbrev. 
Det som också skiljer Vallentunaligan är också att några av 
ledargestalterna är "gamla bloggande tanter" och att de försökte sig 
på att utpressa oskyldiga människor på internet. Men något gick fel 
och de kunde avslöjas. 
Gemensamt med övriga pedofilligor är att de försökte genomföra 
olika slags utpressning och att de också hotade med våld på olika sätt 
men också att man utförde förfalskade texter i andras namn. De 
gjorde även klart på internet att man även hade kapacitet att skada de 
utsatta offrens barn, om offrens familjer inte lydde dem eller utförde 
ligans order. Man hotade också med att offren kanske skulle få besök 
i hemmen, av "jugoslaver som inte ser snälla ut", eller att man skulle 
skriva på nätet om sexuella böjelser som de påstod människor hade. 
 
Enligt en undersökning från år 2011 har visat att det är Monica 
Antonsson som stod för huvuddelen av alla hemsidor i Sverige som 
pekar ut eller misstänkliggör och namnger människor, både män och 
kvinnor, som pedofiler.. 
Övriga hemsidor i mediaundersökningen  - De två återstående 
fristående hemsidorna (A och B)*** som kunde identifieras i 
undersökningen och som publicerar namn och persondata om 
människor som dömda sexualförbrytare, har precis som Monica 
Antonsson ett gemensamt uttalat ogillande mot vissa invandrare. 
Men A och B har även en Nationalsocialistisk politisk prägel. Dessa 
ägnar sig uppenbarligen heller inte av utpressning, utan har ett ideellt 
budskap och mål. Till exempel att få till stånd en förändrad 
lagstiftning, till skillnad från Vallentunaligan som både hotar, 
trakasserar och ägnar sig åt utpressning. 
 
 
Familjeligan  
Enligt Aftonbladet en hel familj där männen i familjen har hotat att 
avslöja män som sökt sexuell kontakt med vad de trodde var barn på 
nätet – men som i själva verket var fyra män, 21, 27, 33 och 49 år. 
Alla tillhör samma familj. De utpressade männen som är rädda för 
fängelse och den stora skam det innebär att bli avslöjad har fått 
betala stora summor för att inte bli offentligt uthängda som pedofiler, 
säger en uppgiftslämnare, men det var först sedan en man i 
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Norrköping anmält männen som polisen kopplades in. Han vågade 
anmäla – till skillnad från många andra drabbade. 
Familjeligan levde tidigare knapert tills de kom på lösningen, locka 
till sig pedofiler på nätet – för att pressa dem på pengar. Sen kunde 
de köpa bilar, resor och husvagnar på löpande band. På nätet 
berättade ligans medlemmar om depressioner, arbetslöshet men sen 
kunde de även berätta om dyra resor till Spanien och Thailand. 
Trots att familjeligan varit aktiv sedan augusti 2009 och det var 
många i hemorten som kände till detta, var det inte någon som vågat 
säga något. Det är tydligt att de tjänat en hel del pengar, säger en vän 
till familjen. 
 
 
Övrigt 
I Värmdö blev en äldre man utpressad av en okänd person som 
hotade med att avslöja att den äldre mannen haft sex med en 13-årig 
flicka. Den utpressade mannen betalade över 100 000 kronor och 
meddelade polisen som inte lyckades spåra gärningsmannen. 
 
En ungdomsliga i Norrtälje specialiserade sig på denna typ av 
utpressningsverksamhet för några år sedan. 
Enligt tidningen expo så häktades fyra män på torsdagen i 
Norrköpings tingsrätt, på sannolika skäl misstänkta för inblandning i 
en stor utpressningshärva. Det är den högre graden av misstanke. 
Enligt tidningen Aftonbladet hade männen gillrat fällor för pedofiler 
på nätet genom att utge sig för att vara barn på internet. När 
pedofilerna kontaktat dem ska männen ha utpressat dem på pengar 
genom att hota att avslöja deras namn. 
En Luleåkvinna i 60-årsåldern åtalas för utpressning då hon hotade 
en man att bli uthängd som pedofil om han inte betalade henne 21 
000 kronor. Paret hade tidigare ägt en bil tillsammans och bråk 
uppstod när kvinnan skulle sälja sin del av bilen. Kvinnan började då 
hota med att sprida affischer med texten "Föräldrar varning. En 
pedofil bor i ert hus. Mannens namn börjar på "(vv) / Ett av offren". 
Mannen blev rädd och betalade 21 000 kronor till kvinnan. Han 
säger sig ha blivit kränkt av hennes agerande och anmälde henne för 
utpressning. Kvinnan förnekar brott och säger att hon aldrig tänkt 
sätta upp några affischer men enligt kvinnans man var affischerna 
redan tillverkade. 
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I Uppsala tingsrätt dömdes till exempel i augusti två personer år 
2011 för att ha pressat 14 personer på pengar. Genom hemsidan 
knullkontakt.se hade de chattat och spelat rollen av en myndig flicka 
som senare erkände att hon var minderårig. När de 14 männen fick 
reda på att det handlade om en minderårig flicka avslutade de 
chattkonversationerna. Efter en vecka ringde det på deras telefoner 
och en äldre mansröst hävdade att han var en släkting till den lilla 
flickan. Och om han inte fick pengar av männen så skulle de utsatta 
offrens släkt och omgivning få veta om vad de försökt göra med en 
minderårig. Många av männen betalade. 
 
 
Pedofilbrev. 
En Klippanbo har i augusti 2011 oskyldigt pekats ut som pedofil i ett 
brev adresserat till dennes grannar. Brevet uppgav påstådde 
pedofilens namn och adress och undertecknades av en Anna Nilsson 
från organisationen "Grannar i Samverkan" i Göteborg. 
Brevskrivaren påstår bland annat att personen begått övergrepp mot 
barn i ett annat land. I brevet anges att uppgifterna om personen 
kommer från något kallas för BRS. 
 
Samma tid skickades ett likadant brev ut i Laholm, men med en 
annan person utpekad. Även detta brev var undertecknat av en 
kvinna som kallar sig för Britt Jönsson från "Allians mot 
barnövergrepp". De anger inga kontaktuppgifter men utskicket är 
daterat i Göteborg. Enligt Britt har den utpekade inte kunnat bindas 
till brott i Sverige men misstänks ha begått övergrepp i utlandet. Den 
här gången har också det drabbade paret vissa misstankar om vem 
som har gjort det här. 
 
I Stockholm underrättades samtidigt polisen om samma händelser 
och brevskrivaren skrev: 
 
"Pedofili, att ge sig på småbarn, fy fan alltså -VIDRIGT, 
Jag hoppas verkligen journalisten går till botten med dessa 
uppgifterna. 
VIDRIGT var ordet ! 
Jag fick reda på denna din läggning av person som du tar upp på din 
sida och som jag tyckte lät trovärde i vad som framlades, vem 
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exakt har jag lovat att inte avslöja. 
Jag vet inte om du är pedofil men det lät så i alla fall -och om det är 
verkligen förhåller sig så mår jag verkligen illa med tanke på de 
övergrepp jag fick höra om -Rent Vidrigt alltså. 
Detta är kanske inte sant och jag bryr mig egentligen inte,....." 
 
Polisen berättar att handlandet inte bara är otrevligt utan också direkt 
farligt och kallar det "en oövertänkt panikåtgärd från några 
brusskallar." 
– Den här personen kanske är oskyldig men har ingen möjlighet att 
försvara sig. Det är en väldigt oansvarig och farlig utveckling 
eftersom vi har ett fungerande rättsystem. Har de något att komma 
med ska de naturligtvis kontakta polisen. 
 
I Stenungssund Tjörn, Orust, Göteborg och Vänersborg fick 
socialtjänsten anonyma brev där avsändaren berättade att vissa 
utpekade pappor och mammor utnyttjade sina barn sexuellt på 
fritiden. Det var kränkande, tyckte en av mammorna som pekades ut. 
Även om socialtjänsten sa att de såg att vi inte hade några problem, 
var de tvungna att göra en utredning under tre månader. Efter nästan 
ett år kunde man på handstilen i breven man lista ut vem det var som 
skrivit eftersom samma kvinna också anklagat åtta andra föräldrar. 
Breven var snarlika varandra - och samtliga saknade helt grund. 
 
 
Facebook 
Expressen skriver den 27 maj 2009 om att nästan 90 000 svenskar, 
bland dem många politiker, hängs ut som medlemmar i en 
pedofilgrupp på Facebook på internet. "Stoppa övergrepp på barn" 
har väckt mångas sympati och hade över 88 000 medlemmar. 
Moderaten Anna Maria Corazza Bildt, Socialdemokraternas Marita 
Ulvskog och Olle Ludvigsson, och Feministiskt initiativs Gudrun 
Schyman lär ha funnits med på listan 
Många av de 88 000 personer hade i god tro gått med i gruppen. 
Gruppen skapades som ett forum för diskussion om övergrepp på 
barn, men kaparna gjorde om den till ett forum för pedofiler men 
som kapades. I en tråd på Flashback diskuterades också tilltaget av 
flera personer som tog på sig kapningen av Facebook-sidan. 
Kapningen möjliggjordes av att Jakob Kalayjian som grundade 
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gruppen lämnade gruppen. Den stod då utan administratör och då 
slog sabotörerna till. 
 
 
Organiserad brottslighet 
Huvuddelen av falska pedofilanklagelser döljer organiserad 
brottslighet. De gamla narkotikasmugglarna sitter nu bakom 
tangentbordet och utövar utpressning, säger polisen som tror att 
mörkertalet är stort. 
Det finns personer som lever på det här. "Den som tidigare sysslade 
med annan grov kriminalitet finns på den här arenan i stället. 
Riskerna är ganska små och avansen ganska bra. Därför ser vi att det 
är de gamla narkotikasmugglarna som nu sitter bakom tangentbordet. 
Man organiserar saker och ting, ser till så att pengar förs över på ett 
sätt så att det är svårt att spåra", säger polisen. 
 
 
Utpressning. 
Det verkar finnas två gemensamma nämnare när det handlar om 
organiserade pedofilligor som attackerar människor på nätet och det 
är att det oftast handlar om utpressning och om pengar i första hand. 
Det är sällan som det handlar om rena busstreck eller skämt. 
 
Den andra nämnaren är hämnd. På samma sätt som Familje- och 
Uppsalaligan försökte Vallentunaligan utöva utpressning, men här 
handlade det inte om pengar utan istället om att något skulle utföras. 
Om inte Yakida bland annat tog bort avslöjandena om att det var 
Monica Antonsson som såg till att Mia's identitet blev känd och 
uppgiften om hur Monica och Lena Dahlström deltog i trakasserierna 
av ett bilföretag så skulle sannolikt en "pedofillista" publiceras av 
Monica i sin blogg. Och det gjorde hon, men hon kunde istället 
avslöjas som både lögnare och bedragare, och polisanmäldes.  
 
För att kunna klara av att genomföra en utpressning måste 
utpressaren ha en välutvecklad personlig egenskap och det är 
förmågan att kunna ljuga och för att kunna skydda sig mot lögnare 
bör man kunna förstå och hantera dem. Lögnen är den 8:e 
härskartekniken och har beskrivits tidigare. Det går till och med att 
utföra skattningar och beräkningar på lögner och trovärdighet. 
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YakiDa lyckades med att avslöja Vallentunaligan och hur de arbetar 
med sina falska handlingar. 
 
 
Pedofillista avslöjad 
 
För första gången i världshistorien har en falsk pedofillista avslöjats 
av en liga bestående av kvinnor som samarbetade tillsammans. En 
lista vars syfte var att peka ut ett antal namngivna personer som 
pedofiler i den guldspadernominerade journalisten Monica 
Antonssons blogg. 
 
Detta är också första gången i världshistorien som en 
tidningsutgivare har utsatts för utpressning av en avslöjad journalist 
som har hotat med torpeder och våld. Något liknande hände när 
Aftonbladet sexanklagade riksdagsledamoten Littorin som valde att 
sluta med sitt regeringsuppdrag.  
Yakida kunde istället motbevisa de falska anklagelserna och istället 
visa att journalisten Monica Antonsson ljög igen. 

Foto Yakida: 
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Pedofillistan som Monica kallar sin lista, påstås den 22:e februari 
2011 vara en kopia ur domstolsprotokollet på den 70 namn långa 
lista på personer som beställde kopior av filmer med barnporr som 
beslagstogs i den så kallade Norrköpingshärvan. Alltså Tingsrättens 
pedofillista över beställare av barnporrfilmer och att man tydligt kan 
se att det är två personer på tingsrätten som har delat på skrivjobbet, 
skriver hon i sin blogg, den 25:e februari 2011. 
Hon fortsätter och skriver samma dag: 
 
”Det är alltså först en lista med ett 70-tal namn och sedan ännu en 
lista med ett 50-tal namn;”  
 
Listan består av sex sidor. Det Monica kallade för tilläggslistan är 
sid. 6 av 1-6 sidor, skriver hon sen den 27:e februari, 2011 12:55. 
Men allt skulle hänga i hop i en del. På listan skulle finnas kända 
namn och okända, det är män men även några få kvinnor 
Monica och ett tiotal andra, bland annat Annica Tiger och Lena 
Dahlström fick listan samtidigt per epost och listan angavs vara från 
år 1994. Monica berättade vidare i sin blogg att hon förvarade sitt 
original i sitt bankfack. Monica ska också ha lämnat listan till 
polisen, i ett annat ärende. 
 
"Vill man kolla listans äkthet måste det göras genom att via källan 
gå bakåt i kedjan. Det har vi inte gjort" - berättade Monica vidare i 
sin blogg. 
 
Monica anger även att ”En kvinnlig bloggare här i närheten - även 
hon kompis med de övriga - sin make på listan. Han beställde 
barnporrfilm. I sin yrkesutövning, hoppas jag. På riktigt alltså.  Och 
han är väl kompis med min förläggare. 2/26/2011 09:39:00” 
 
Senare skriver hon….. 
 
Monica Antonsson sa...  
12.40 
Listan består av sex sidor. Det JAG kallar tilläggslistan är sid 6. 
Den ser grafiskt sett lite annorlunda ut helt enkelt. Men den var med 
hela tiden. Att det är över 120 pers och inte 70 märkte jag inte 
förrän jag kontrollräknade.  
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Det ser ut som om de fem första sidorna var avsedda att lämnas ut 
till tex en tidning och att sid sex (och kanske flera) helt enkelt är en 
mindre ambitiöst skriven fortsättning.  
Det skulle kunna vara ännu värre men den teorin ska jag kolla först 
innan jag säger något.  
I vilket fall som helst så är det en och samma lista.  
Vem som bokat tidningen på KB får ni kolla med dem. Jag vet inte. 
Jag har bara ringt och sett till att jag ska få min kopia innan denne 
någon förstör tidningen. Det skulle ju kunna vara en tredje person 
här i krokarna rent av...  
27 februari, 2011 12:55   
 
Monica namngav ett antal personer som skulle finnas med på listan. 
Dels namngav hon några i en bild från en kopia från tidningen 
Flashback nr 2-1994 där bilder på foton på enskilda personer fanns 
med, och dels i egen löpande text.  
När någon bad om att få en kopia på listan förvägrade Monica att 
visa upp eller dela med sig av sin lista. 
Den falska pedofillistan publicerades till slut i hennes blogg den 6:e 
mars 2011 och namngivna personer pekades ut som pedofiler, och 
Monica skriver: 
 
"Jag tillbringade en del av gårdagen med att kolla upp personerna 
på den omtalade listan för att försöka bedömma hur stor skada en 
eventuell publicering skulle kunna ställa till med. 
Nästan alla går att hitta. Många har familjer inklusive barn. Många 
bor kvar där de bodde 1990 när folkräkningen gjordes och somliga 
har till och med samma telefonnummer. Nästan alla finns på 
Facebook och några skriver regelbundet på olika forum om 
favoritämnet pedofili." 
 
 
Reflektion 1: Norrköpings tingsrätt 
Monica berättade också i sin blogg att "Tingsrätten antecknar noga 
namn på dem som begärt ut kopior av material. Så säger i alla fall 
min advokat". 
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Norrköpings tingsrätt som hade hand om målet från början, svarade 
att det aldrig har existerat någon lista och så här skriver tingsrätten i 
ett svarsmail den 28 februari 2011: 
 
Hej 
Här kommer domen du sökte 
Vad det är för lista du talar om kan vi inte först för även om det 
kommer in beställningar på handlingar i ett mål, det vill säga 
handling den ar som är offentliga görs det aldrig upp någon lista på 
vilka 
som beställt då det inte är offentligt. 
Någon lista finns alltså inte och har inte funnits 
Med Vänliga Hälsningar 
xxxx xxx xxxxxx 
Norrköpings tingsrätt 
 
 

Källa: mail från Norrköpings tingsrätt 
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Reflektion 2: Dataintrång 
Monicas utpekanden var välplanerade. Redan måndagen den 14:e 
februari 2011 i sin bloggartikel med rubriken ”Dataintrång Yakida? 
Och på arbetsplatsen till och med! ”, framkom det att Monica avsåg 
att hänga ut några personer som pedofiler inom den närmaste 
framtiden. De avsedda var Yakida och bloggaren Daddy. 
Monica publicerade då vad som sades vara en skärmdump någon 
hade gjort av hennes hackade blogg.   
 

Källa: http://image.bayimg.com/eadbcaadm.jpg 
 
I bildtexten av skärmdumpen kunde man då läsa följande 
meddelande:  
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”Yakidas falska påståenden och Daddys hittepå 
Sidan kommer snart att fyllas med snaskiga upplysningar om 
äcklena och pedofilerna Yakida och Daddy. Mestadels av dessa är 
påhittade, men ni måste tro mig ändå. 
Fattar ni? Jag skriver vad jag vill och ni ska fanimej tro på allt. 
Hörni det! Va?” 
 
Tio dagar senare, på morgonen torsdagen den 24:e februari 2011 
skriver Monica följande bloggartikel med rubriken: ” Men snälla, 
rara Jocke ”, som publicerades kl 05:58. 
 
….//…. Ingen har anklagat dig för att finnas med på pedofillistan. 
Det gör du inte. Inte du. Men en av dina kompisar.  Så bekymra dig 
inte. Ingen här har anklagat dig, varken jag eller kommentatorerna.  
Din kompis, han som faktiskt beställde barnporrfilmer och står på 
listan, borde väl vara karl nog att stå för det genom att ge sig till 
känna. Tycker du inte det?  
Om bara han bekänner färg så blir ingen annan misstänkliggjord 
…..//…. 
 
I samma artikel och samma dag, bara några timmar senare, berättar 
Lena Dahlström (lenas viktigheter och oviktigheter), att hon hade 
ringt mitt hemtelefonnummer på förmiddagen som vidarebefordrade 
hennes samtal till min mobiltelefon. När jag svarade i telefonen bad 
jag henne att om hon ville något så fick hon sända mig ett mail. 
Därefter, några minuter senare skriver Lena följande i Monicas 
blogg: 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa...  
John Yakida! 
Försökte prata med dej i telefon, men du la på. 
Du ville bara prata via mail. Synd. För jag har ett väldigt bra 
erbjudande till dej. En fredspipa kan man kalla det för. Jag tänker 
inte ta det via mail för att jag vet vad du gör med det. 
Men du ska få en chans till. Jag ringer dej igen kl.11.30. Vill inget 
illa. Snälla du, ta samtalet med mej.  
24 februari, 2011 10:58   
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och några minuter senare följande…….. 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa...  
Har nu ringt John Yakida en gång till med goda avsikter. Blev bryskt 
avvisad med orden" du förstår att våra rutiner är att ta sånt här via 
mail". Klick. Han la på. Tråkigt. Extra tråkigt var - klappa på 
huvudet lilla gumman känslan. 
Helt uppenbart vill du, Johan inte lösa den här konflikten som 
faktiskt du startade med dina horribla anklagelser på din blogg. 
Tråkigt, verkligen tråkigt. Men vi gör alla våra val här i livet. Det 
måste ju finnas annat här i livet än att förfölja människor. Monica 
har lagt ner mycket tid på att försvara sig och sina nära. Det ska 
man verkligen inte behöva göra. Men du har gjort ditt val. Du ville 
inte ta emot fredspipan som hade avslutat denna makabra såpa.  
24 februari, 2011 11:49 
 
Någon dag senare kommenterade igen Lena Dahlström vårt korta 
telefonsamtal med att skriva följande i Monicas blogg: 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Fega vidriga så kallade män, som inte ens vågade prata med mej i 
telefon! 
Fega vidriga peddon!  
Gör någon något med våra små i familjen så önskar dom att dom var 
döda! 
26 februari, 2011 10:01 
 
Lena Dahlström gick alltså Monicas ärende och ringde till mig via 
min bostad, men hon ville inte berätta skriftligen vad det handlade 
om när jag bad henne att istället använda email. Detta visar med all 
tydlighet att denna Lena inte kan stå för vad hon skriver. Varken 
Monica eller Lena vågade heller inte skicka något email till mig för 
att fråga om sina listor. Extra konstigt blir det eftersom det var de 
själva som påstod sig vilja lösa en konflikt.  
Istället kunde de båda skriva öppet om telefonsamtalet i Monicas 
bloggar där Lena sedan pekade ut mig som pedofil. Självklart 
polisanmälde jag Lena Dahlström för ett ”ofredande” när jag en tid 
efteråt blev uppmärksammad på vad de skrivit. 
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Framför allt märks att Lenas telefonsamtal till mig var ett samarbete 
mellan Monica och Lena och att hon förde Monicas talan, eftersom 
Lena tycks tro att jag skulle sitta och läsa Monicas blogg på  
arbetstid. Lena skriver nämligen i Monicas blogg och vädjar till mig 
att jag ska svara i telefonen nästa gång hon ringer, inom 30 minuter, 
för att ”den makabra såpan” skall lösas.  
Vilken såpa då? Att det på Yakida fanns en korrekt och sann artikel 
som avslöjade Monica Antonsson, så var det väl Monicas problem, 
inte Lenas? Hade det inte varit bättre då att Monica själv mailade 
eller ringde? Eller att Lena själv sände ett mail, om hon nu ville lösa 
ett problem?  
 

Polisanmälan av Lena Dahlström  
 
Oviljan att skicka ett mail som skulle löst deras bekymmer visar att 
det fanns ett annat syfte. Mycket riktigt kunde man de efterföljande 
dagarna se i Monicas bloggartiklar att nu handlade det om att peka ut 
mig och Tommy som pedofiler. Där framkom det, att det handlade 
om att avslöjandena om Monica skulle raderas på Yakida. Därmed 
kan man också fastställa att Monica och Lena hade ett samarbete i 
syfte att genom utpressning försöka få uppgifter raderade. Det 
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verktyg de använde var att genom kränkning av min person försöka 
få mig att radera. 
 
Monica skriver nämligen dagen efter, den 25 februari 2011, följande 
i sin blogg: 
 
Monica Antonsson sa...  
…..//…. 
 Vederbörande står nämligen på en tilläggslista med adress och 
telefonnummer och allt som antagligen kom till senare. På den finns 
även en annan person som möjligen också kan vara med i 
kamratgänget. Men namnet är för vanligt så jag har svårt att 
kontrollera saken utan vidare info om bostadsort 1994.  
……//….. 
Rätta mig om jag har fel du som har tidningen. Jag har bara en sida 
av den och kan därför inte läsa hela ingressen.  
25 februari, 2011 16:44   
 
och ….. 
 
Monica Antonsson sa...  
Det är alltså först en lista med ett 70-tal namn och sedan ännu en 
lista med ett 50-tal namn. Vår vän står med med sitt förra namn, 
adress och telefonnummer.  
25 februari, 2011 17:47  
 
Och nu började också de anonyma kommentarerna fylla på med 
hätska och kränkande anklagelser. Så här skrev några i Monicas 
blogg:  
 
Anonym sa...  
Tommy XXX och John XXX-XXX Yakida. Vad tycker era barns 
mammor och era barn om att ni beställde ut filmer på grova 
våldtäkter av barn i början på 1990 talet? Det var innan internet 
fanns och innan vanligt folk förstod att såna som ni existerade.  
……//…...  
27 februari, 2011 11:57   
 
och …… 



 151

 
Anonym sa...  
Ingrid XXX bedriver sin sambos vårdnadstvist sedan många år. Han 
är anklagad för att ha utsatt sitt din dotter för sexuella övergrepp. 
Domarna och tillhörande dokument är offentliga handlingar. Ingrid 
har varit livrädd för att det här ska komma ut vilket hon eller om det 
var Monica som påtalade i ett inlägg eller kommentar som rörde 
hennes engagemang i papparörelsen. Det skulle nämligen påverka 
Ingrid XXX "trovärdighet". 
Tommy XXX  har beställt ut filmer med grova våldtäkter av barn, det 
har även John XXX-XXX Yakida gjort. Dessa tre är lobbyister för 
"oskyldigt anklagade pedofiler" 
…..//…… 
Det är nog nu! Dom har fått hålla på alltför länge och bidragit till 
skador på barn genom sin propagandaspridning och smutskastning 
av sexuellt utsatta barn.  
Låt oss gemensamt se till att hela den här vidriga pedofilrörelsen får 
ett stopp.  
27 februari, 2011 12:13   
 
 
Reflektion 3: Uttalanden 
Resten av några av de väsentligaste uttalanden som sedan gjordes i 
Monica Antonssons blogg finns i slutet av denna bok, i bilaga 6)  ” 
Monicas olika uttalanden om pedofillistan i sin blogg”. 
 
Utifrån dessa uttalanden kunde följande fakta sammanställas: 
 
1) Lena Dahlström ringde om listan den 24:e februari 2011 men 

vågade inte skicka en mailförfrågan, trots att hon sedan kan 
skriva om samma sak i Monicas blogg. Lenas motivering var ”. 
Jag tänker inte ta det via mail för att jag vet vad du gör med 
det.” 

2) Monica vågade inte skriva eller ringa som istället använde Lena 
3) Monicas lista kallas för pedofillistan av Monica. 
4) Med listan hade Monica och Lena ett syfte att peka ut människor 

som pedofiler. 
5) Norrköpings tingsrätt har bekräftat att det inte fanns någon lista 
6) Det är tingsrättens lista över beställare av barnporrfilmer 
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7) Tilläggslistan, som var sidan 6 av 6, innehöll ett 50 tal namn. 
8) Listan hade uppförts år 1994, eftersom det var det år som 

bostadsadresserna angavs vara 
9) Listan har funnits i 15 år. Det stämmer med den uppgift Monica 

fick av sin källa 
10) Minst tre personer hade fått listan samtidigt, Monica Antonsson, 

Lena Dahlström och Annica Tiger. 
11) Listan spreds via epost. 
12) Det är två personer på tingsrätten som har delat på skrivjobbet 
13) En kvinnlig bloggares man finns med på listan. Och han är väl 

kompis med Monicas förläggare. 
14) Att det är över 120 pers på sidorna 1-5 + 50 personer på sid. 6..  
15)  Det ser ut som om de fem första sidorna var avsedda att lämnas 

ut till tex en tidning och att sid. sex (och kanske flera) helt 
enkelt är en mindre ambitiöst skriven fortsättning; 

16) Monica har ringt Kungliga Biblioteket. De skickar en kopia på 
tidningen, skriver Monica den 23 februari, 2011. Monica har 
bara en sida av den och kan därför inte läsa hela ingressen. 
Monica har sid 24 av tidningen men inte sid. 25, skriver hon den 
25 februari, 2011. 

17) Del av Flashback Magazine nr 2, 1994, sid. 25. Visas upp i 
Monicas blogg den 28 februari 2011. 

18) Monica såg till att hennes kopia togs innan vederbörande fick ut 
tidningen. Sidan innehöll en bild på våldsporr mot barn varför 
hennes beställning granskades av KB:s jurister. Monica föreslog 
att de kunde täcka över bilden. 

19) Monica får den 1:a mars 2011, sid. 25 av Flashback no 2, 1994. 
20) Monica har tagit reda på vad FRIS var - sammanslutningen 

Föräldrars Rätt i Samhället. Monica fick också 15 av de ledande 
personernas namn.  Inget av dem finns med på 50-listan över 
beställare av barnporrfilmer.  

21) Ingen av FRIS finns med i Flashbacks-listan, som kom 1994, 
men 3 FRIS finns med på ”Tilläggslistan” varav Tommy är en + 
en kvinnlig bloggare - i närheten - vars man finns med. Monica 
känner alltså till 3 st personer på tilläggslistan 

22) Listan sändes ut p.g.a. av att John står på listan. 
23) Monica anger att källan måste skyddas 
24) Listan kom som sex olika pdf-filer, en för var sida. Listan kom 

samtidigt i en del. 
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25) Listan kom till Monica tidigast efter den 20 februari 2011 
26) Monica fick listan p.g.a. att en artikel om Monica publicerades 

på Yakida den 25:e januari 2011. 
27) Monica har en överenskommelse med polisen att JJ ej ska få 

kännedom om källan till listan. 
28) Monica fick listan i april 2011.  
29) Monica publicerar sidan 25 från FB 2 och påstår att juristerna på 

KB har maskat av de nakenbilder som fanns på sidan.  
30) Listan brändes två gånger på grillen av Monica. Men originalet 

fanns kvar hela tiden i ett bankfack. De som erbjöd sig komma 
till Vallentuna för att få se listan förvägrades, trots Monicas 
inbjudan.  

31) Monica har lämnat över listan till polisen i ett annat ärende, men 
polisen förnekar att de har listan. 

32) Både Monica och Lenas och deras advokater har uppmanats att 
lämna listan till polisen, vilket de vägrat att göra. 

33) Listan visas bara om nättidning Yakida.se läggs ner, raderas och 
avregistreras . 

34) Listan ligger till slut år 2012 i ett bankfack på en CD-skiva. 
Bankfacket tillhör inte Monica.  

35) Den kopia som låg i bankfacket år 2011 ska ha hanteras över till 
polisen i ett aktuellt fall. 

 
 
Reflektion 4:  Domstolar 
De båda fallen, Huddinge- och Norrköpingshärvan hanterades hos 
följande instanser: 
 
 Norrköpingshärvan startade med att polisen grep Magnus den 

1:a december 1993 
 Norrköpings tingsrätt fastställde sin dom 1995-01-11 
 Göta hovrätt i Jönköping avgjorde målet 1996-05-20 
 
  Huddingehärvan avgjordes i Stockholms tingsrätt i domar 

1992+1994: Mål nr B8-5496-92 + Mål nr B8-1625-94 
 Justitiekanslern drev frågan vidare, 1993-05-17, Dnr 1913-93-

22,  Prop. 1992/93:256 
 Riksdagen genomförde 19:e maj 1993 en hearing om sekretess i 

mål om barnpornografibrott. Prop. 1992/93:256,  
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 Riksdagen genomförde torsdagen 9:e juni, snabbprotokoll 
1993/94:121 om ytterligare åtgärder mot barnpornografi. 

 Justitiekanslerns handläggning påbörjades 1995 
 
Listan angavs vara från 1994. Då var inte ens Norrköpingshärvan 
avgjord i domstolen och något underlag kunde därför inte ha lämnats 
ut till allmänheten. Däremot var Huddingehärvan offentlig och det är 
därifrån namnen i tidningen Flashback kommer.  
Monica har alltså fel och det är också högst sannolikt att hon vet att 
det är fel. Tisdagen den 22:e februari 2011, i sin artikel ”Flashback 
Magazine nr 2, 1994, sökes för lån”,  beskriver hon nämligen 
Norrköpingshärvan och anger även att det var i december 1993 som 
Norrköpingshärvan uppdagades. 
 
 
Reflektion 5: Uppmaningar visa listan 
Både Monica Antonsson och Lena Dahlström har flera gånger 
uppmanats via advokater och polisen, att visa polisen i Vallentuna 
sina listor, men båda vägrade trots flera besök och förhör hos 
polisen.  
Bland annat hade Lena fått flera skriftliga förfrågningar via mail om 
att visa sin lista till polisen, bland annat 2:e , 6:e, 8:e, 10:e augusti 
2011 och den 25:e januari 2012. Den 3.e september 2011 fick 
dessutom Lena ett kravbrev från mig på 60 000 kr för hennes 
kränkning, som också sändes till polisen.. Se bilagor.15-19. 

Mail till Lena att visa hennes pedofillista för polisen. 
 
Men polisen bekräftar i två brev, varav det första den 12:e september 
2011 och det andra den 17:e februari 2012, att både Monica och 
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Lena fortfarande vägrade visa eller överlämna sina listor. Trots att de 
båda hade polisanmält Yakida den 29:e juli 2011. 
Dessutom så var ju deras listor faktiskt polisens eget material i form 
av domstolsprotokoll. 
Lenas man, Hans Johansson också kallad för ”Heffaklumpen”, har 
heller inte visat polisen familjens lista fast han rimligen borde känna 
till den. Det är bekräftat att han kände till sin frus övriga trakasserier 
på nätet, så han borde känna till även detta. 
Inte heller Monica Antonsson vågade visa sin lista för polisen. Trots 
att det faktiskt, enligt Monica, ska vara polisens egen lista och 
dessutom ska hon ha lämnat över listan i ett annat ärende, om man 
ska tro på vad hon själv skriver i sin blogg. Och då borde rimligen 
polisen ha den, vilket de bekräftade att de inte hade. 
 

Brev från polisen från 12:e september 2011 och 25:e februari 2012 
om att de inte emottagit någon lista från vare sig Monica eller Lena. 
 
 
Reflektion 6: Pedofillistan 
Söndagen den 6:e mars 2011 publicerar Monica sin artikel 
”Papparättsnissarna kan inte tigas ihjäl. Så är det nog”.  
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I denna artikel visas till slut den omtalade pedofillistan upp för 
läsarna i form av en skuggad bild föreställande en lista.  
Granskning av bilden visade att listan innehåller över 70 rader som 
är ifyllda och som sannolikt ska föreställa en rad per person. Inte 50 
personer som Monica påstår.  
Vidare ser man att listan är skriven på en dator i ett, typ 
beräkningsprogram , som till exempel excell. Listan kan heller inte 
vara maskinskriven eftersom bredden på dokumentet som bilden 
föreställer överskrider ett stående A4-ark. 
Om man också studerar ett vanligt A4- blad och räknar antal rader 
som är möjliga att skriva på, så finner man, för att om det ska vara 
möjligt, så måste skriften ändå vara maskinskriven för att få plats 
 

Källa: Monica Antonssons blogg. ”Pedofillistan” visas upp. 
 
med alla namn som Monica hänvisat till. Om listan skulle ha varit 
utskriven för hand så hade utrymmet inte räckt till. 
Listan anges vara från 1994. Då fanns knappt datorer i tingsrätternas 
administration. Det är också väldigt få personer som idag har en 
gammal skrivmaskin hemma, särskilt om man flyttat ett antal gånger. 
Däremot är det mer sannolikt att en nyare lista skulle kunna ha 
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upprättats av en äldre person som bott på ett och samma ställe i över 
20 år, och som har sparat sin gamla skrivmaskin. Det lär stämma 
med Monica Antonsson. Den frilansade journalisten Annika 
Sundbaum Melin fick i mars 2006 hela sitt hem förstört i en 
lägenhetsbrand. Det är inte sannolikt att hon skulle köpa en gammal 
skrivmaskin, i synnerhet med hennes ekonomi. 
 
När tingsrätter dokumenterar händelser i ett mål, så skriver de ner 
dessa i så kallade dagböcker. Om man sedan tittar på hur tingsrättens 
dagbok såg ut i ett av de aktuella målen, Huddingehärvan, så såg en 
av listorna ut så här.  

Blad  från en av tingsrätts dagböcker. 
 
Den så kallade tilläggslistan, sidan 6 som är ett pdf-dokument, kan 
således inte ha varit något blad som kom ifrån en av tingsrättens 
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dagböcker eftersom Monica anger att det skulle finnas med cirka ett  
50-tal namn. 
 
 
Reflektion 7: Adressregister 
De personer som blev avslöjade av polisen den 31:e december 1994 i 
samband med Norrköpingshärvan hade egna adresslistor på kunder 
som beställde barnporrfilmer. Inom gruppen så bytte man även 
filmer med varandra.  Inte heller i någon av dessa listor finns de av 
Monica Antonssons namngivna personernas namn med. Listorna 
finns med i bilagorna. 
 

Adresslista från Lars Andersson: 
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Adresslista från Magnus Lundh: 
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Reflektion 8: Tingsrätternas arkiv 
Arkivarierna i både  Stockholms tingsrätt och i riksarkivet gick 
dessutom också igenom alla handlingar i de berörda målen. De 
konstaterade att de utpekade personerna inte fanns med i någon 
handling som de granskade. Se även intygen i bilagorna 
 
Intyg från stokholms tingsrätt 

 
 
Intyg från riksrkivet 
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Reflektion 9: Max Scharnberg 
Max Scharnberg ställde också upp och ägnade mycket tid med att 
kontrollera samtliga handlingar både i Stockholms tingsrätt och i 
riksarkivet. Inte hellar han fann de utpekade personerna i någon 
handling. Något som han intygade skriftligen. 
Däremot antecknade han samtliga namn som ingick i handlingarna 
och som hade omfattas av både Huddinge- och Norrköpingshärvan.  
Totalt blev det en lista på 161 personer när man räknade in samtliga 
berörda instanser som handlagt ärendet. 
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Reflektion 10: FRIS 
Om man sedan slog ihop alla de 161 personerna som hade hittats i de 
olika myndigheternas arkivhandlingar och övriga listor och jämförde 
dessa namn med listan som innehöll FRIS medlemmarnas namn, så 
fanns det bara ett tillfälle där initialerna stämde på en FRIS medlems, 
men då stämde inte bostadsorten. 
Bilden nedan visar en jämförelse där initialerna av varje persons 
namn jämfördes med FRIS medlemmarnas initialer. Bara initialerna 
stämde vid några tillfällen. Ingen FRIS fanns alltså med , trots att 
Monica Antonssons angett att det skulle vara 4 st namngivna 
medlemmar med på hennes lista !! 
Se även i bilagorna 7 + 8, över alla initialer och källor 

Jämförelser i excell 
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Reflektion 11: Bränning av listan 
Monica hade tidigare i sin blogg också utlovat att om folk skulle 
komma till Vallentuna så skulle hon minsann visa upp sin lista.  
Flera personer nappade på erbjudandet och erbjöd sig att komma för 
att med egna ögon få se den omtalade listan. Några av dessa personer 
var Ann Magnusson, känd som Anna1 på internet, och Max 
Scharnberg.  
Då fick Monica plötsligt bråttom med att elda upp sin pedofillista. 
Till och med så bråttom att hon så fort hon emottagit Max förfrågan 
via mail mitt i sommarnatten springer ut och bränner upp listan för 
att omdelbart efteråt deklarera att hon inte längre hade listan. Monica 
brände alltså sitt eget bevis. 
 
From: Max Scharnberg  
To: gabys@telia.com  
Sent: Sunday, July 10, 2011 11:25 PM 
Monica Antonsson sa...  
Max Scharnberg skriver för andra gången och ber att få en kopia av 
filmbeställarlistan.  Jag har därför just varit ute och eldat upp den i 
grillen. Så nu vet ni det.  
11 juli, 2011 00:32 …………. 
 
Monica berättar att hon släkte elden med vatten. Det brukar ryka 
särskilt mycket när man häller vatten på en grill. Enligt den aktuella 
vindriktning från SMHI så borde röken blåst rakt in till grannhuset. 
Vindriktning sommarnatten den 11:e juli 2011 klockan 00:32 var i 
Vallentuna nämligen västlig och vindstyrkan 3 m/s 

 
Ingen av de personer som ville se listan och erbjöd sig att åka till 
Vallentuna fick någonsin se listan.  
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Reflektion 12: Annika Sundbaum Melin 
I Monicas polisanmälan mot Yakida den 27.e juli 2011, anmälan 
0201-K228246-11, framkom att hon avslöjar sin källa samtidigt som 
Lena Dahlström gör sin anmälan 0201-K2279386-11. De båda har 
gemensamt gått till polisen i Täby. 

Källa: Monicas polisanmälan 0201-K228246-11 
 
Monica skriver i det inlämnade underlaget till polisen följande: 

 
”Efter Yakidas och Joakims Ramstedts första angrepp mot mig i 
februari 2011-  fick jag en lista per mail från Annika Sundbaum 
Melin. Det ska vara en förteckning över personer som beställde 
kopior av filmer med barnporr som beslagstogs i den så kallade 
Norrköpingslistan för många år sedan. Yakida står med på den och 
hans polare Tommy Jonsson i Blacksta står med på den. Den 
överensstämmer i stort med den lista som när det begav sig 
publicerades i Flashback. Fler beställare tillkom dock efter den 
publiceringen varför den till oss översända listan är längre än den 
publicerade. Yakida och andra kräver att vi ska publicera listan eller 
sprida den per mail. Vi har vägrat”. 
 
Vilka Monica avser med ”Vi” får anses vara henne själv och Lena 
Dahlström Johansson. 
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Annika Sundbaum är journalisten som år 2006 ska ha diagnostiserats 
med sjukdomen ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) 
som är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.. Sjukdomen 
karaktäriseras av att den sjuke gör vad som faller dem in utan någon 
närmare eftertanke om effekterna med stark intensitet i känslor som 
går upp och ner. 
Annika har också blivit känd för sina öppna berättelser om otrohet, 
bakfyllor, konstant dålig ekonomi trots ganska bra lön, och 
charterresesex. Hon beskrivs i media som en hårdraggande, 
alkoholpimplande och storrökande krogtuffing.  
I skolan var hon ett barn som mobbade andra barn, berättar hon i ett 
personporträtt i Sydsvenskan från år 2005. 
 
Annika Sundbaum Melin utsågs till årets krönikör år 2006 - Svenska 
tidskrifter, men även till årets Sundbybergare år 2006. 
 
Hennes karriär ser bl.a ut enligt:  
 Aftonbladet 1988-2000 
 Lovesearch - Webben - 2000-2001 
 Freelansjournalist since 2001  
 
Hennes specialistområden sägs vara bl.a:  
 Barnkonventionen, childabuse, förövarpsykologi,  
 Allra bäst på intervjuer och personporträtt. 
 
En artikel som borde gå till mediehistorien undertecknades av 
Annika Sundbaum -Melin som i Aftonbladet den 9:e maj 1995 skrev:  
 
"Jag bryr mig inte om Billy Butt är oskyldig. Han ska sitta i finkan 
ändå!".   
 
Med tanke på att begreppen ”Kalasknulla” och ”Tantbajs” myntades 
utifrån Annikas egna och vilda sexliv med yngre män, vilket bl.a. 
beskrivits i hennes egen bok ”Singel i Sumpan”, framträder Annikas 
dubbelmoral som märkvärdig.  
 
Annika är också mycket engagerad i ”Childabuse” något som hon 
diskuterar intensivt och aggressivt särskilt mot pappor som vill träffa 
sina barn. I Aftonbladet 21:a mars 2001 påstår hon: 
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”I min värld finns inga goda pappor”.   
 
Barnens pappas blev också intervjuad i samma artikel och han 
svarar: 
 
”Hon har betett sig så fruktansvärt. Till slut svarade jag inte i 
telefonen förrän jag såg vem det var. Det har gått ut över barnen, 
men det är hennes eget fel. 
Han säger att han hade hoppats och trott att konflikterna skulle ebba 
ut, det har snart gått två år.” 
 
Annikas aggressiva beteende  framkommer också i ett av Annikas 
mail till sina vänner som också är engagerade i samma frågor som 
henne, där hon frågar dessa:  
 
”Ja vad säger ni? Dags att starta en terrorgrupp i stil med barnens 
befrielsefront – men då ska vi inte ha puckhuvuden som kör illgul 
vespa – allt måste göras RÄTT. 
Fan jag spyr på detta land snart” 
 
Med ”puckhuvuden som kör illgul vespa” ska ha avsetts den man, en 
greve, som befann sig i en vårdnadstvist, och som pekads ut som 
pedofil och utsattes för ett mordförsök i Gamla Stan i april 2009.  
 

Källa: Mail från Annika Sundbaum Melin 
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På Flashback kunde man också i tråden om Norrköpingshärvan hitta 
en länk där sedan ”Pedofillistan” publicerades och kunde hämtas ner 
från nätet. Listan har rubriken ”Lista på personer som beställde 
barnporrfilmer från Tingsrätten”. Denna lista innehöll inte heller 
några av de utpekade personerna.  
Den visar sig också ha samma rubrik som skulle finnas på den lista 
Monica Antonssons har, berättar Monica i sin blogg när hon den 2:a 
augusti 2011 skriver sin artikel ”Alltihop är överlämnat till 
polisen...”. Det var samma dag som Monica förnekade Ann 
Magnusson att få komma till Vallentuna och titta på listan 
tillsammans med Anns advokat. 
 
Annikas lista från Flashback såg då ut så här och innehåller nästan 
50 namn utan de påstådda namnen: 
 

Listan från Flashback. Annikas lista. 
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Listan från Flashback var inklistrad som en fotobild i ett 
worddokument. Om man istället kontrollerade worddokumentets 
egenskaper så framkom att worddokumentet hade sitt ursprung från 
just författaren ”Annika”. 
 

          Analys av worddokumentets egenskaper 
 
Annika Sundbaum Melin har den 24:e september 2012 i sin egen 
blogg medgett att hon har en lista, men att hon tänker inte visa sin 
lista och inte bekräftar hon att de av Monicas påstådda namn finns 
med på sin lista.. 
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Det är mot bakgrund av Annika Sundbaum Melins uttalanden, 
erfarenheter och personkaraktär, inte otroligt att Annika verkligen 
skulle ha tillgång till någon form av ”pedofillista”. Den lista som 
visades genom Flashback. 
 
 
Reflektion 13: Annika Sundbaum Melins mail 
Under augusti månad 2011 fick jag ett antal mail från någon som 
kallade sig ”Magnus Larsson” och som hade skickat sina mail via ett 
Google-konto. Här är några av dessa mail: 
 

Källa: Mail från ”Magnus” 
 

Källa: Mail från ”Magnus” 
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Om dessa mail jämförs med Annika Sundbaum Melins egna mail så 
inses att det finns flera påfallande likheter i bådas sätt att skriva. 
Texten har samma ”Färg och form”, så att säga. Samma ”melodi”, 
liksom. 
 
Det här är ett av Annikas mail som hon skickade redan år 2009. 
Tydligen verkade inte Annika gilla att den avsedda personen hade 
överlevt. Det är samma mail som visades några blad innan. 

Källa: Mail från Annika Sundbaum Melin. 
 
Dessa mail kan sedan jämföras med bilden som visades i Monicas 
bloggartikel som hon skrev måndagen den 14:e februari 2011 med 
rubriken ”Dataintrång Yakida? ”. Detta var den bild som påstås ha 
med dataintrånget att göra. Även här finns det likheter med Annika 
Sundbaums privata mail. 

Källa: http://image.bayimg.com/eadbcaadm.jpg 
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Reflektion 14: Annika Sundbaum Melins blogg 
Monica Antonssons angrepp på tidningen Yakida började egentligen 
redan den torsdagen den 4:e november 2010 klockan 19:36, i hennes 
artikel  ”Sedan Daddy blev Jan Slemming ljuger surnissarna hej vilt 
om oskyldiga på Flashback... ” 
 
I denna artikel diskuteras Annika Sundbaum Melin men nu 
förfalskar Monica själv en av sina egna kommentarer från hennes 
föregående artikel, och lägger till texten om Yakida. I Monicas 
originalkommentar saknades nämligen anklagelsen mot Yakida. Se 
bilaga 40 och 41. 

 
På lördagen den 6 november 2011, kl 07:04, i samma artikel, skriver 
sedan en anonym person en kommentar i Monicas blogg följande 
 
Anonym sa...  
Den här Yakida hette tydligen John xxxx tidigare och har en 
vårdnadstvist bakom sig. Han bytte namn i början av seklet. Han har 
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av någon anledning tagit avstånd från sin egen pappa xxxx och har 
tagit sin xxxxxxxxx? … 
06 november, 2010 07:04   
 
Denna uppgift kan bara komma från min f.d. flickvän Helena W, 
som också är nära vän med just Annika Sundbaum Melin. 
Tillsammans hade Helena och Annika år 2000 publicerat en artikel i 
Aftonbladet om misshandlade kvinnor, där Helena påstods ha blivit 
misshandlad.  
Helena berättade för mig om artikeln. Jag kan till och med förnimma 
att jag sett artikeln eftersom det fanns ett foto på Helena tagit på 
Kungsholmen vid Klarabergskanalen.  
Vad som hände i verkligheten mellan Helena och den nyss frigivne 
rånaren som flyttade hem till henne i Sundbyberg efter att hon blivit 
gravid med honom, skiljer sig från berättelsen  i Aftonbladet, om 
man läser vad som framkom i domstolshandlingarna. Jag tycker mig 
ändå ha lärt känna Helena så pass mycket, att hon skulle ändå inte 
skriva något liknande på internet i Monicas blogg.  
 
Liknande uppgift som hade publicerats i Monicas blogg hade redan 
publicerats på Flashback i tråden om Annika Sundbaum Melin, den 
5:e november 2010 av någon som kallar sig för ”JanHemming”. I 
inlägget hänvisas till min andra hemsida ”nodaddy.nu” som beskrev 
min tidigare vårdnadstvist. Denna hemsida visste Helena om, men 
också Monica Antonsson. Men det var bara Helena som visste alla 
dessa uppgifter och dessutom den felaktiga uppgiften. 

Källa: Debattforumet Flashback 
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Det är alltså högst sannolikt att denne ”JanHemming” hade fått 
information genom Annika Sundbaum Melin. Man kan alltså redan 
nu konstatera att Annika redan var inblandad i diskussioner om 
Yakida innan den 6:e november 2010.  
 
Annika själv skriver några år senare, måndagen den 24:e september 
2012 i sin egen sin blogg, ”acdc-adhd.blogspot.se”, följande 
meddelande till Yakida: 
 
…//….”Jag visste inte ens vem du var eller att din extremt rubbade 
hemsida existerade innan jag kom över information och 
konspiratoriska mail”…..//…. 
 
Det uttalande från Annika stämmer säkert och kan bara stämma om 
Monica Antonsson hade skickat de avsedda mailen långt tidigare än 
den 7:e november 2010 till Annika Sundbaum, än vad Monica själv 
angav när hon samma dag skriver att ” har jag i dag tillställt henne 
62 mail”... Annars hade inte uppgiften från Helena eller inlägget från 
Flashback kunnat publicerats eftersom de inte kan passa ihop 
tidsmässigt. Någon ljög, och då är det mest sannolikt att det var 
Monica Antonsson. 
 
Detta för med sig konsekvensen att Monicas uttalande i sin blogg 
den 24:e maj 2011 inte heller kan stämma då  hon skriver följande i 
sin artikel ”Så aningslös jag var...”: 
 
”….//….Någon hade sparat den och inväntat rätt tillfälle. Det 
uppstod, tyckte h*n i våras när JJ hängde ut mig å det grövsta första 
gången. Jag fick en kopia per mail av en dittills för mig okänd 
person som brukar läsa här. Orsaken var just att JJ stod med. 
Vederbörande skrev att ytterligare ett tiotal personer fått 
listan…//…. ”  
 
Detta är alltså inte sant och dessutom osannolikt att Annika 
Sundbaum skulle ha väntat med att skicka sin lista till Monica med 
namn som hon dessutom skulle ha känt igen från en 14 år gammal 
lista med namn som varken arkivarierna från Stockholms tingsrätt, 
Riksarkivet eller Max Scharnberg har lyckats hitta.  
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Flera år senare, den 26:e september 2012, skriver dessutom någon 
som kallar sig för ”Människokännare” i Annikas Sundbaums blogg 
och avslöjar följande:  
 
Människokännare sa: 
….//….. Är det den godheten hos Antonsson du värdesätter?  
Eller kanske den som förfalskar bevis för att peka ut oskyldiga som 
pedofiler? Det är ju sann godhet det. Eller hur Annika? Kan man 
inte sätta dit någon äkta pedofil så kan man ju alltid sätta dit några 
stackars pappor som kämpar för rätten att få träffa sina barn. …//…. 
26 september 2012 07:16 
 
Monica Antonsson svarar i samma blogg bland annat med följande: 
 
….//….Detta mitt mycket kortfattade mail har nu resulterat i 
kommentaren från signaturen människokännare här som lämnar allt 
i övrigt att önska. Det hon anklagar mig för här gör hon sig själv 
skyldig till redan i kommentaren. Dessvärre även i verkliga livet. Det 
är alltså inte fucken som skriver detta, psykiatern. Det är Viktiga 
Lena obegripligt not…..//….. 
26 september 2012 13:52 
 
Det visar sig alltså att ”Människokännare” ska ha varit Lena 
Dahlström, enligt Monica. I såfall betyder det att Lena nu gått ut och 
öppet erkänt i Annika Sundbaum Melins blogg, att det var Monica 
Antonsson som förfalskat bevis för att sätta dit några oskyldiga 
pappor . Beviset som förfalskades bör då ha varit Annika Sundbaums 
lista eftersom Monica angett att hon fått listan henne.  
Stämmer detta så passar också pusselbitarna ihop. 
Se även reflektion 6 och bilagor 42 och 43. 
 
 
Reflektion 15: Kungliga biblioteket 
Monica Antonsson angav också att hon beställt en kopia av tidningen 
Flashback nr, 1994 hos Kungliga biblioteket. Och att beställningen 
är gjord innan hon började skriva om Norrköpingshärvan. 
Enligt biblioteket i mail från 7:e april 2011, så är leveranstiden ca 2 
veckor.  
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Kungliga bibliotekets mail som anger att de har cirka två veckors 
leveranstid. 
 
Monica berättar vidare i sin blogg att listan ska ha kommit till henne 
efter hennes artikelserie i  ”Lögnfabriken Daddy + Yakida” påbörjats 
och publicerats. Lördagen den 12 februari skrevs artikeln ”Rättelse 6 
Rolleponkebloggen igen..”, och samtidigt publicerades 
”Lögnfabriken Daddy + Yakida”.  
 
 Söndagen den 13.e februari skrevs den sista rättelsen, rättelse 10 i 
samma artikel. Den 14:e februari skall hela artikeln ”Lögnfabriken 
Daddy + Yakida” ha publicerades. 
 
Monica hade också föreslagit till KB’s jurister att att de kunde täcka 
över bilden på sidan 25, vilket också ska ha skett.  Men hur kunde då 
Monica veta om att det på sidan 25 fanns bilder på småflickor ? Det 
kunde hon bara om hon hade sett sidan innan !!! 
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Reflektion 16:  Uppsala vs Trovärdighet 
Den 25 februari 2011 i artikeln ”Viktiga Lena gjorde i varje fall ett 
försök” påstår Monica i sin blogg när hon skriver ” Jag hittar inte en 
enda adressat i Uppsala i listan.”  
 
Det framstår som konstigt eftersom det finns en person från Uppsala 
som är med på Flashback Magazine, på sidan 24. Just den sida som 
också Monica påstår sig inneha sedan tidigare. Sidan 25 säger hon att 
hon ännu inte har fått från Kungliga biblioteket.. 
Det märkliga är att Monica verkligen ska ha kontrollerat sina 
uppgifter, vilket hon också bekräftar när hon samma dag skriver: 
 
”Det kanske förklarar varför FBM har namn som jag inte har - och 
tvärtom” 
 
Monica skriver då följande om personen från Uppsala: 
 
”Det konstiga är att just den här personen inte finns med i listan från 
tingsrätten. Vi kanske inte ska lita så mycket på FBM.” 

Källa. Flashback Magazine nr 2, 1994. 
 
Monicas upptäckt, att inte kanske inte lita på FBM, borde räcka för 
vilken som helst professionell journalist att säkerställa sina offentliga 
uttalanden innan man pekar ut och namnger ett antal personer som 
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pedofiler. Gör man det ändå, så har man ett annat syfte och det 
framkommer när hon skriver följande lördagen den 26:e februari 
2011 i sin artikel  
 
”I morgon är - förhoppningsvis - en bättre dag... ”: 
 
Jag ägnar mig åt John XXXX Johansson Yakida tills allt om alla som 
smutskastas i hans blogg med utgivningsbevis på falska premisser 
har raderats.  
26 februari, 2011 10:41 
 
 
Reflektion 17: Flashback sidan 24 
I Monicas bloggartikeln ” Viktiga Lena gjorde i varje fall ett försök” 
så skriver en anonym person ut hela namnlistan på personerna från 
tidningen Flashback 2.  Detta sker på lördagsmorgonen den 26:e 
februari kl 04:21.  
En stund senare svarar Monica själv ett antal personer med ett långt 
inlägg, samma morgon kl 05:05. Under denna tid ska hon också 
dessutom hunnit studera en hänvisning till andra bloggar och själv 
hinna skriva sin egen text.  
Det är alltså helt osannolikt att någon sitter uppe och skriver av 
Flaskbacktidningen så tidigt en lördagsmorgon, och att Monica själv 
nästan direkt efter svarar. Dessutom framkommer det att den 
anonyma skribenten redan gjort ett omfattande researcharbete. Och 
det är ju precis vad Monica själv hade gjort. Den anonyma 
skribenten är sannolikt Monica själv. Se hela texten i bilaga 31.  
 
Obs, att detta är samma dag som Monica bränner listan för första 
gången. 
 
Anonym sa...  
O.k, det är alltså jag som sitter på ett ex. av tidningen och jag förstår 
fortfarande inte vem ni åsyftar men om ni jagar en "J" UTAN ryskt 
efternamn så finns det ingen sådan i Flashback Magazine!  
Jag är också villig att maila dessa sidor till Monica om jag får en 
adress. Jag har, som jag skrivit i andra inlägg här, ingen som helst 
aning om vad ni bråkar om egentligen. Förutom någon vårdnadstvist 
då.. Däremot hatar jag pedofiler! Och några av namnen som finns i 
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Flashback Magazine kan man nu hitta på Facebook med bilder på 
deras barn, på Aftonbladet.se med intervjuer med deras barn, på 
annonssidor där de gärna hyr ut rum till tjejer eftersom de har en 
umderbar dotter. 
Monica: 
Namnen i Flashback Magazine är: 
K.A (Borås. 4 filmer) 
P.A (Stockholm. 9 filmer, forskar i barnporrens skadeverkningar. 
Foto) 
B.A (Södertälje. Samtliga filmer) 
J.A.A (Stockholm. 4 filmer och förteckning över de andra filmerna) 
B.B (Perstorp. 2 filmer som han senare påstår ha beställt i protest) 
E.B (Örebro. 3 filmer av de grövre sorterna. Gör en avhandling om 
barnporr och våldsporr i Sverige) 
H.B (Malmö. 1 film) 
 
…..forts….se bilaga 31. 
 
 
Reflektion 18: Ingrid Olsson  på Allas 
Monica Antonsson var redan i slutet av februari 2011informerad om 
att de utpekade namnen inte fanns med på någon lista från 
Norrköping och att tingsrätten inte hade gjort någon lista. Dessutom 
hade uppgifterna skriftligen dementerats. En dementi som hon också 
uppmärksammade. Ändå fortsatta hon med samma anklagelser vilket 
bevisar Monicas uppsåt. 
En kvinnlig journalist som länge drabbats hårt av Monica förföljelse 
skrev förtvivlat följande mail till chefredaktören Ingrid Olsson på 
Allas. Här har jag tagit bort ett par stycken som handlar om 
skribentens styvdotter - som är anledningen till att hon skriver 
 
Från: XXX <XXX@gmail.com> 
Datum: 28 februari 2011 14:59 
Ämne: En vädjan om hjälp 
Till: "ingrid.olsson" <ingrid.olsson@allas.aller.se> 
Ingrid, 
jag önskar att jag inte hade behövt skicka detta mejl, men jag är 
snart desperat. I ett års tid har jag blivit förföljd av Monica 
Antonsson. Hennes blogg har förvandlats till en plats där anonyma 
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människor får spy ur sig anklagelser och rena lögner om andra. Jag 
är en av de drabbade. 
Först trodde jag att våra meningsskiljaktigheter kunde få vara just 
bara detta. När det visade sig att vi hamnade på olika sidor, skrev 
jag ett par inlägg i polemiserande stil och tänkte att vi helt enkelt 
fick bryta våra åsikter mot varandra. När hon gick över till 
personangrepp mot mig mejlade jag henne och bad henne låta bli. 
Jag skrev att vi väl kunde puckla på varandras åsikter men lämna 
våra privatliv utanför. Detta hånskrattade hon bara åt och ångade 
vidare. 
Jag kan också i förbifarten berätta för dig att den lista med pedofiler 
som hon skrivit i flera dagar om, och påstår att två av mina bekanta 
finns med på, inte existrar. Så här skriver Norrköpings tingsrätt: 
 
Hej 
Här kommer domen du sökte 
Vad det är för lista du talar om kan vi inte först för även om det 
kommer in beställningar på handlingar i ett mål, det vill säga 
handlingar som är offentliga görs det aldrig upp någon lista på vilka 
som beställt då det inte är offentligt. 
Någon lista finns alltså inte och har inte funnits 
Med Vänliga Hälsningar 
XXX XXXXXX 
Norrköpings tingsrätt 
 
Monica Antonsson svarade genast i sin blogg med att börja förtala 
och ytterligare trakassera den utsatta journalisten, men hon skriver 
också följande erkännande: 
 
Monica Antonsson sa...  
20.58 
Jag har inte mailet. 
Och jag har tackat nej till att få det uppläst. 
Så det kan jag inte.  
……//…… 
Och då styvdottern är nämnd och hennes biomamma förtalad i det 
skulle jag ändå inte göra det. 
28 februari, 2011 21:18  
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Det är helt osannolikt att  Monica inte visste vad hela mailet 
handlade om eftersom hon går ju faktiskt till angrepp mot 
mailskrivaren och redogör om styvdottern. Att dessutom Ingrid 
Olsson på Allas skulle låta bli att berätta om innehållet i hela mailet 
och om Norrköpingslistan är osannolikt. 
 
 
Reflektion 19: Lenas självmordshot 
Lena Dahlström har vid flera tillfället både hotat om att ta sitt liv och 
även erbjudit sig att ta sitt liv i utbyte mot att uppgifterna om henne 
som finns skrivna på Yakida raderades. 
 
Första ”Självmordsmailet” kom lördagen den 6:e augusti 2011. 

 
I detta mail stod det följande: 
 
From: lena dahlström johansson  
To: yakida ; moncan  
Sent: Saturday, August 06, 2011 11:06 AM 
-------------------------------- 
From: lenadj@live.se 
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To: yakida@telia.com 
Kan du vara så vänlig att ta bort dina absurda lögner om mej som 
står på din hemsida. Inte ett ord är sant. 
Eller vill du att jag och min familj ska utsättas för livsfara? 
Är du karl nog så borde du ta bort det ytterst grova förtalet om mej. 
Annars så kan jag inte se det på ett annat sätt att du vill få 
någon/några att utsätta oss för livsfara! 
Vill du ha det på ditt samvete? Eller vill du helt enkelt att vi ska dö? 
/lena  
------------------------------- 
Med ditt svar så förstår jag att du verkligen vill mej illa! 
Du måste tro på mitt ord att ingenting, absolut ingenting är sant. 
Ingenting. 
Allt är förtal och hemskheter! Du kan kolla med vem som helst! Men 
kollar du med Rolle 
så garanterar jag dej att han ljuger! Vi är fler som kan vittna om det. 
Det du gör är hemskt och jag förstår att du glädjer dej över att jag 
mår verkligen dåligt över vad du utsätter mej och min familj för! 
Så, John, jag mår hemskt och du mår bra av det. 
Det har gått så långt att jag överväger att ta mitt liv för att förskona 
mina familj! 
Det är hemskt att veta att du eller någon du uppviglar kan skada min 
familj. 
/ en mycket ledsen lena 
 
Om någon tar illa vid sig om att uppgifter publiceras, även om de är 
sanna och korrekta, så vill man ändå inte att någon ska må dåligt av 
vad man skrivit eller avslöjat.  
Jag meddelade därför Lena att jag skulle radera Lenas egen 
diskussion som redan hade publicerats i Monicas blogg. Det 
handlade om ryktesuppgifterna om att Lena lär ska ha langat knark 
och kört prostituerade i bil mellan kunderna i sin ungdom, enligt 
Monica.  
Lena menade tydligen på att det var för 30 år sedan.  
Uppgifterna raderades och samtidigt frågade jag henne om hon 
kunde sända mig sin ”pedofillista” och även tala om för polisen vem 
som var källan.  
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Lena svarade inte på mina frågor men förnekade uppgifterna, trots 
att hon själv hade berättat och medgett att det var i hennes ungdom, 
enligt Monica.  
Lena lät istället hennes mail publiceras i Monicas blogg som skrev 
en hel artikel om dessa mail. Rubriken löd: ”Och Lena skrev till 
äcklet John Johansson Jakida”.  
 
Samtidigt skriver Monica följande i samma artikel: 
 
Mycket snart kommer pressen att skriva om dig. 
Var så säker.  
Och efter allt ont du gjort och oavbrutet gör kommer det att ha 
största allmänintresse.  
Särskilt med tanke på din arbetsplats!  
 
I det läget kändes inte Lenas vädjan eller självmordshot särskilt 
seriöst och därför var det inte rätt att radera några uppgifter alls om 
Lena, varför uppgifterna blev publicerade igen. 
 
Det visade också sig senare att Monica den 16.e augusti skrev ett 
brev till min arbetsplats där hon önskade få komma dit tillsammans 
med Lena, för att begära av min arbetsgivare att de skulle avkräva av 
mig att stänga hemsidan www.yakida.se. Se kapitlet ” Monicas 
försökte med lögner stoppa sanningen om henne” 
 
Några månaders senare, tisdagen den 16:e februari 2012 skriver Lena 
igen ett mail till mig och erbjuder sig att ta sitt liv mot att uppgifterna 
om henne raderades. Det tredje självmordsmailet. 
 
Lena skrev då följande: 
 
From: lenadj@live.se 
To: yakida@telia.com 
Subject: Mår inte bra! 
Date: Thu, 16 Feb 2012 19:41:52 +0100 
John. 
Mår verkligen skit av det du skrivar om mej och även Moncan. 
Kan erkänna det, även om jag om jag vet att det glädjer dej. 
Jag är inte som Monica som är en aning starkare än mej. 
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Men det är som så att jag är väldigt rädd om min familj. 
livrädd att det ska hända dom eller Monicas barn på grund av det du 
skrivit. Du vill att vi ska begå kollektivt självmord, men jag är så 
under isen så jag är fullt kapapel att ta mitt liv om du då i gentjänst 
raderar det som finns på din nättidning. 
Har skrivit i min blogg om varför jag tar det här beslutet. Har även 
talat med polisen om det. Inlägget har jag satt en tid på när det 
kommer ut. Hoppas att du blir nöjd. 
Ett tillägg för din kännedom:  
Jag har gjort i ordning en tjock mapp med alla dina lögner och 
absurda anklagelser. Detta för att min man , min vuxna son och 
mina döttrar som avgudar sin fru/mamma, ska kunna ta del av det 
helvete du utsatt mej för. Har hållit dom så gott det går utanför det 
här för att dom inte skulle göra sig olyckliga på dej.  
Även min övriga familj, släkt och vänner kommer att läsa vad du 
ljugit ihop. Så nu vet du. Jag orkar inte leva med skräcken för vad du 
kan göra mot min familj.  
Radera vad som står på din hemska sida, så får du mitt i stället!  
Borde göra dej överlycklig! 

 
Jag varken svarade eller kommenterade Lenas mail eftersom det 
första var oseriöst och dessutom innehöll det att allvarligt hot. Även 
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detta mail resulterade i falska anklagelser mot mig där Monica några 
dagar efteråt, den 21:a februari 2012, skrev i sin blogg följande lögn: 
 
Just i dag har han till exempel kört ända fram till hennes ytterdörr 
och tagit bilder.    
 
Lena Dahlströms erbjudande och hot om att ta sitt liv i utbyte mot att 
korrekta och sanna uppgifter om henne skulle raderas på Yakida, 
visar alltså att hon igen hade ett utstuderat samarbete med Monica, 
eftersom Lena skickade sina självmordshot till Monica för 
publicering i Monicas blogg. Lena skulle alltså hellre skulle välja att 
hota med att ta sitt liv än att visa sin pedofillista eller informera 
polisen om listan.  Vilken utstuderad bluff. 
 
 
Reflektion 20: Tidsstudie händelser 
En tidstudie över några viktiga datum visar följande:  
 
25-jan-11 Yakida publicerar artikeln om Monica Antonsson 

och avslöjar att det var hon som röjde sin källa Mia. 
9-feb-11 Monica skriver att Yakida måste stoppas  
12-feb-11 Artikeln ”Lögnfabriken Daddy + Yakida” 

publicerades. 
14-feb-11 Monica skriver om ”Dataintrång”… I 

skärmdumpsbilden anges att Yakida och Daddys 
snart ska hängas ut som pedofiler. 

14-feb-11 Källan måste senast ha postat listan till Monica 
15-feb-11 Dagen då Monica senast måste ha gjort sin 

beställning till Kungliga biblioteket, Monica hade 
föreslagit till KB’s jurister att att de kunde täcka 
över bilden på sidan 25, vilket också gjordes 

20-feb-11 Listan skall senast ha kommit till Monica. 
21-feb-11 Listan placeras av i bankfack 
22-feb-11 Artikeln ”Flashback Magazine nr 2, 1994, sökes för 

lån” publiceras 
24-feb-11 Monica kallar sin lista för ”Pedofillistan”. 
24-feb-11 Lena Dahlström ringer hem till min bostaden som 

vidarekopplar samtalet till mitt arbete. Lena vill inte 
skicka mail till mig. 
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24-feb-11 Monica skriver ”Yakida ska rensa sin blogg från allt 
förtal om alla. Det är ett krav”. 

24-maj-11 Monica skriver ”Jag fick en kopia per mail av en 
dittills för mig okänd person som brukar läsa här. 
Orsaken var just att JJ stod med. Vederbörande 
skrev att ytterligare ett tiotal personer fått listan” 

25-feb-11 Monica anger att hon bara har sidan 24 av FB 2. 
26-feb-11 Monica skriver ” Och rensa för guds skull era 

bloggar om ni vill att jag ska rensa min.” 
26-feb-11 Monica skriver ” Och rensa för guds skull era  
26-feb-11 Lena Dahlström skriver ” Fega vidriga peddon!” 
26-feb-11 Listan bränns för första gången i grillen  
26-feb-11 Textinnehållet från FB sidan 24 skrivs ut. 
28-feb-11 FB sid. 25 publicerades i Monicas blogg 
28-feb-11 Tidningen Allas informerades om att 

Norrköpingstingsrätt inte hade gjort någon lista.  
1-mars-11 Monica får idag FB sid. 25 från KB  
6-mars-11 Pedofillistan visas upp i Monicas blogg i form av 

skuggig bild. 
xx-maj-11 Fotografier tas av anonym på bl.a. Lena Dahlström 

och Hans Johansson 
xx-maj-11 Fotografier säkerställs 
26-maj-11 Artikeln om Lena Dahlström uppdateras med foton. 
7-jul-11 Ann Magnusson erbjuds att få se listan med krav på 

sekretess. Ann accepterar, men Monica ställer krav 
att Ann först ska avkräva bevisning av Yakida. 

7-jul-11 Lena Dahlström lovar bjuda alla som undrar på 
”bloggupplysningsmiddag” hemma hos sig och 
tillsammans med Monica ha en föreläsning och visa 
dokument,, bl.a. om företagaren Rolle. 

8-jul-11 Monica ringer min chef och ber henne att läsa 
Yakida. Monica bandar samtalet och hotar företaget. 

11-jul-11 Listan bränns för andra gången i grillen, mitt i 
sommarnatten. För att Max Scharnberg inte ska få se 
listan.  

13-jul-11 Uppgiften från Monica om att Lena Dahlström lär 
ska ha langat narkotika och kört prostituerade i bil 
mellan kunderna publicerades på Yakida. 
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29-jul-11 Monica och Lena går till polisen och anmäler 
Yakida och berättar för polisen om vem som är 
källan till pedofillistan, Annika Sundbaum Melin.  

31-jul-11 Monica förvägrar Ann Magnusson att få se listan.  
2-aug-11 Lena Dahlström uppmanas visa sin lista  
2-aug-11 Ann Magnusson förbjuds att få titta på listan 

eftersom Ann vill ha med sig sin advokat 
6-aug-11 Lena Dahlström uppmanas via mail visa sin lista 
6-aug-11 Lena Dahlström hotar att ta sitt liv 
8-aug-11 Lena Dahlström uppmanas via mail visa sin lista 
10-aug-11 Lena Dahlström uppmanas via mail visa sin lista 
11-aug-11 Monica berättar att hon har en överenskommelse 

med polisen att JJ aldrig ska få veta källan till listan 
16-aug-11 Monica skriver brev till min arbetsgivare med krav 

på att www.yakida.se skall stängas.  
3-sept-11 Lena Dahlström får ett ekonomiskt krav på 60 000 

kr. Kopia på email sänds även till polisen. 
12-sept-11 Polisen bekräftar i brev att de inte har fått någon 

lista 
11-okt-11 Monica skriver: ”I april – flera månader senare!!! – 

fick vi en lista om 5-6 sidor i lika många pdf-filer 
från en trovärdig person… 

 ….//….. 
 Lena gjorde två (2) försök att ringa honom för att 

fråga om detta för att det inte skulle leda till 
tokigheter och framför allt för att mäkla fred. Det 
ledde till att hon blev polisanmäld”. 

12-okt-11 Monica skriver att hon och Lena skall svara på alla 
frågor och samtidigt skall Lena bjuda på lunch 
hemma hos sig. Lena ställer också upp på att bli 
fotograferad. 

25-jan-12 Monica och Lena ombeds via deras advokat och 
polisen överlämna sina pedofillistor till polisen  

16-feb-12 Lena Dahlström erbjuder sig att ta sitt liv i utbyte 
om att informationen om henne på Yakida raderas. 
Lena har också underrättat polisen om sitt beslut och 
skrivit om det i sin blogg. Dock finns inget på 
hennes blogg. 
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17-feb-12 Polisen bekräftar igen i brev att de inte har fått 
någon pedofillista. 

31-mars-12 Lena Dahlström skriver kommentar i Monicas blogg 
och får en mailförfrågan av mig, men vägrar svara. 

12-juli-12 Monicas lista ligger nu i ett bankfack som inte är 
hennes. Listan kan överlämnas hos polisen i 
samband med genomgång av innehållet av Yakida.  

24-sept-12 Annika Sundbaum Melin vill inte heller visa sin lista 
26-sept-12 Lena Dahlström ska, enligt Monica, ha erkänt i 

Annika Sundbaum Melins blogg  att det är Monica 
som ” förfalskar bevis för att peka ut oskyldiga som 
pedofiler”.  

 
 
Sammanfattning 
Det visade sig alltså att de namngivna personer som Monica 
Antonsson pekade ut i sin blogg som pedofiler och barnporrsköpare 
och som skulle finnas med på en lista över barnporrbeställare i 
anslutning till Norrköpingshärvan inte kunde spåras i ett enda polis-  
eller domstolsdokument från vare sig Huddinge- eller 
Norrköpingshärvan. Tingsrätterna gör heller inga egna utskickslistor, 
som Monica felaktigt påstår. 
 
Tidningen Flashback nr 2 publicerades år 1994 och underlaget kom 
från Huddingehärvan som pågick i domstol ända fram till år 1994. 
Norrköpingshärvan avgjordes i domstol först år 1995.  
Monica påstår att hennes lista är från 1994 och därför kan den inte 
handla om Norrköpingshärvan, som hon också påstår. 
 
Underlaget från domstolar och polisen samlades sedan hos 
riksarkivet efter att JK hanterat de båda härvorna år 1995-98. Det är 
alla dessa 161 namn som Max Scharnberg har lyckats sammanställa 
genom att gå igenom alla berörda domstolshandlingar i både 
Stockholms tingsrätt och i riksarkivet. Dessa namn stämmer inte 
heller med FRIS medlemmarna som Monica pekat ut. 
 
Den som studerar Monicas blogg och räknar på händelseförloppet i 
tidsstudien ser också att Monicas uttalanden inte kan stämma. 



 188

För att ta några av alla exempel på lögner kan nämnas att Monica 
blandade ihop olika tidpunkter för olika händelser som visade sig 
vara motsägande varandra. Hon ljög om de olika sidorna 24 och 25 
när hon t.ex publicerade sidan 25 innan hon ens hade fått den. Och 
hon ljög även om att hon skulle ha lämnat listan till polisen och hon 
ljög om att hon var villig att visa listan. Och två gånger brände hon 
upp sin lista på grillen och förstörde sitt eget bevismaterial. ..etc. 
etc.. 
 
Hos polisen angav Monica Antonsson i juli 2011, att hon fått listan 
av Annika Sundbaum Vretman f.d. Melin.  ”Annikas” lista från 
Flashback innehöll inte heller de utpekade personernas namn.  
 
Varken Monica eller Lena ville inte heller visa eller överlämna sin 
lista till någon. Inte ens till polisen i samband med att de 
polisanmälde mig den 29 juli 2011, där pedofillistan diskuterades i 
samband med anmälan. De båda hade också uppmanats att lämna 
listan till polisen. En uppmaning som till och med framställts både 
via deras advokat och polisen.  
Det är alltså ingen tvekan om att både Lena och Monica i princip var 
lika inblandade i den falska listan. Åtminstone så måste Lena ha 
vetat att listan var falsk, eftersom hon inte vågade skicka sina frågor 
per mail till när hon ringde mig första gången den 24:e februari 
2011. Inte heller vågade hon överlämna listan till polisen. Hon skulle 
hellre begå självmord enligt konsekvensen av hennes erbjudanden 
den 6:e augusti och 16:e september 2011. 
 
Listan kan heller inte ha sett ut så som Monica Antonsson har 
beskrivit den. Den måste nämligen ha varit, för att ha varit äkta, ha 
varit maskinskriven på en gammal skrivmaskin och då skulle också 
FRIS-namnen ha funnits med i originallistan från år 1994. Då fanns 
inte gruppen FRIS.  
Ytterst få personer har idag en gammal skrivmaskin. I princip bara 
den som bott kvar i samma bostad sedan 1994. Då kanske en 
gammal skrivmaskin kan finnas kvar på vinden. Precis som det lär 
göra i fallet med Monica Antonsson. 
De 4 personer och FRIS-medlemmar och den kvinnliga bloggarens 
vars sambos namn som skulle finnas med, kan inte heller ha funnits 
med på en äkta lista. Sambons vårdnadstvisten påbörjades i 
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Helsingborgs tingsrätt så sent som år 2003 och det var omkring år 
1996 som mamman först började tala om en eventuell incesthistoria.. 
Alltså två år efter det att tilläggslistan ska ha gjorts. 
 
På den tilläggslista (med 50 namn) som Monica påstår att hon fick, 
så  skulle hon dessutom personligen själv känna igen 6 % (2+1/50) 
av namnen från sin egen närhet. Det är högst osannolikt. 
 
Fredagen den 10:e november år 2000 blev dessutom gruppen FRIS 
uthängda i Aftonbladet där man skrev att minst sex (6) av 200 
medlemmar hade misshandlat sin förra partner.  
Eftersom pedofillistan då var känd, enligt Monica, så hade nog 
Aftonbladet inte tvekat om att skriva om det. Bakom Aftonbladets 
research lär nämligen bl.a. Annika Tiger och Katinka Löfquist med 
vänner varit delaktiga i. Och Katinka Löfquist var involverad i 
namnlistorna över barnporrbeställare redan år 1997. Se bilaga 30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Källa: Aftonbladet 10:e november år 2000 t 
 
Om hade funnits en äkta lista så är det helt klart att varken Monica 
eller Lena Dahlström inte tvekat en sekund på att visa upp den. Ett 
sådant tillfälle hade de aldrig undgått.  
Istället vägrar de visa listan till dem som frågade.  
 
OM det någonsin har funnits en falsk pedofillista, så är det sannolikt 
en förfalskning utförd av Monica själv. Och för att kunna ha 
förmåga att tillverka en sådan lista måste det krävas en extrem 
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lögnare, med en sadistisk läggning, som inte drar sig för kriminalitet. 
Alltså en sådan personkaraktärer som Monica Antonsson 
uppenbarligen har. Som medhjälpare behövs en person utan skrupler 
och moral. Alltså en persontyp som tycks likna Lena Dahlström. 
 
Det visade sig alltså att Monica Antonsson ljög i sin blogg om sin 
pedofillista och hon publicerade istället en egentillverkad lista.  
 
Detta ska dessutom ha bekräftats skriftligen av Monicas egna 
väninna, Lena Dahlström själv, se reflektion 14. 
 
Den guldspadernominerade journalisten Monica Antonsson blev 
därmed Sveriges första kvinnliga journalist som kunde avslöjas med 
falska pedofilanklagelser på internet med hjälp av ett egentillverkat 
och påstått ”domstolsprotokoll”.  
Till sin hjälp hade hon sjuksköterskan Lena Dahlström och 
journalisten Annika Sundbaum Melin som båda måste ha varit 
medvetna om bedrägeriet. 
Krysset som visas i denna bok symboliserar därför Annika 
Sundbaum Melin. 

 Monica Antonsson 
 Personnr: 1949-06-17 

Bällstavägen 55 B, Vallentuna 
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Liknande historiskt exempel som pedofillistan: 
 
Ett av det mest kända exemplen på samarbete mellan ligor över 
gränserna, är just den så kallade "Pedofillistan" från 
Norrköpingshärvan, där Monica Antonsson var pådrivande. Tanken 
och iden kom sannolikt från en av världens mest kända 
rättsskandaler. Nämligen historien om den unge franske officeren 
Alfred Dreyfus. 
 

Alfred Dreyfus 
 
Hans bakgrund passade dock in i en spionhärva. Den 20 juli 1894 
fick den tyska millitärattachén i Paris besök av en civilklädd man 
som erbjöd sig att mot belöning lämna över hemliga dokument. 
Förrädaren var greve Ferdinand Walsin-Esterhazy och major i 
franska armen. Efter en tid skrev greven ett brev och sände en lista 
med dokument som han mot betalning kunde överlämna. Men den 
franska underrättelsetjänsten snappade upp brevet som därför aldrig 
nådde tyskland. Denna lista blev upphovet till en av världens 
rättsskandaler. 
Brevet som innehöll listan avslutades med orden "I morgon avreser 
jag på manöver, hälsningar D". Franska kontraspionaget började då 
att söka på alla som hade ett namn som började på "D", och till slut 
hittade de Kapten Alfred Dreyfus, som dessutom var den enda juden 
på generalstaben. Som son till en förmögen textilfabrikör hade han 
dragit åt sig viss avundsjuka, trots att han var skicklig i sin tjänst. 
Många hade dock försökt att sätta käppar i hjulen för honom och 
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någon hade påtalat för generalstaben att Dreyfus kanske kunde vara 
en säkerhetsrisk. 
Olika skriftexperter inkallades för att utvärdera om det verkligen var 
Dreyfus som skrivit listan. Några experter menade att det kunde det 
vara, om Dreyfus hade ändrat sin handstil. Några andra skriftexperter 
ansåg att det omöjligen kunde vara Dreyfus. Men den berömde 
Parispolisen Alphonse Bertillon ansåg att Dreyfus kunde skrivit både 
brevet och listan och det beslutades att Dreyfus skulle häktas. Han 
fälldes i domstolen på falska bevis där polisen låtit binda ihop 
historiska samband för att svartmåla Dreyfus. Att tidssambanden inte 
stämde höll polisen tyst om. 
Dreyfus befanns skyldig och hamnade på Djävulsön. Men det var 
greve Ferdinand Walsin-Esterhazy själv som gjorde bort sig när han 
skriftligen sökte en tjänst om en stabstjänst och handstilen kändes 
igen. Kriminologen Bertillon tog genast tillbaka sitt utpekande av 
Dreyfus. 
Dreyfus advokat, major Georges Picquart, krävde att Dreyfus skulle 
friges och hans heder upprättas. Istället planerade man på 
generalstaben att hålla tyst och försökte mörklägga hela historien. 
Istället sändes major Georges Picquart ut på olika farliga uppdrag i 
förhoppning att han skulle dödas i någon strid. Men Picquart hade 
redan hunnit föra sanningen vidare upp till politikerna. Den som 
lyckades få fram hela spionhärvan var Dreyfus egen bror som efter 
tre år på egen hand hade lyckats få fram att det var greve Ferdinand 
Walsin-Esterhazy som var den skyldige spionen vars historia slutar 
som utfattig tiggare i Londons slumkvarter, medans Picquart 
befordrades till general och Dreyfus till major och fick utmärkelsen 
"Riddare av hederslegionen". 
Rättvisan hade segrat och listans verklige författare avslöjats. 
 
 
Pedofilsite avslöjad  
 
Annica Tiger är en av de som enligt Monica Antonsson ska ha 
tillgång till pedofillistan och som enligt källor lär ha deltagit i 
Aftonbladets research av FRIS medlemmar. 
Annica gjorde dessutom år 2001 en specialstudie av ett 50-tal av 
FRIS medlemmarna som hon publicerade i sin egen blogg. 
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Yakida har lyckades istället med att avslöja Sveriges andra kvinnliga 
pedofilsite med bild på barn som ägts av den kända feministen 
Annica Tiger. Den första som avslöjades skedde år 2003 och var 
"Lillans mysrum" som drevs av en 54-årig lantbrukarhustru från 
Sunne som ville fördriva tiden bakom internet. 

Bloggaren och journalisten Annica Tiger 
 
Annika bloggar innehöll nakenbild på småbarn, bilder på könsorgan 
och samlagsbilder. 
Annica Tiger bedrev även under många år trakasserier på internet 
mot både företag och privatpersoner men blev avslöjad med falska 
polisanmälningar och med att ljuga för ett stort antal myndigheter.  
 
Annica Tiger samarbetade tillsammans med journalisten Monica 
Antonsson och Annika har precis som Monica också samlat på 
domstolshandlingar från vårdnadstvister och information om små 
barn. 

Spårning på internet till Annica Tigers pedofilsida 
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Annica Tigers pedofilsida 
 
Bilden från Annica Tigers pedofilsida är från år 2003. Med hänsyn 
till det utsatta flickebarnet har Yakida maskerat flickan så att hon 
inte ska kunna gå att identifiera. Sidan finns kvar, se bild på 
loggfilen ovan. Ryktet säger att Annika Tiger tagit bort bilden nu, 
men det kan finnas mera som kan finnas lagrat på webarchive.com. 
 
 
Barnporr stoppas med svensk teknik 
Antalet bilder med barnpornografi ökar lavinartat samtidigt som 
offren blir allt yngre och övergreppen fler och grövre. År 2011 blev 
över 17 miljoner bilder analyserade av organisationen NCMEC, 
National Center for Missing and Exploited Av dessa 17 miljoner 
utgjorde cirka små barn eller spädbarn. Ett företag i Göteborg, 
Netclean, har utvecklat programvara som kan användas av polisen 
och företag över hela världen för att utreda barnpornografibrott eller 
hjälpa utsatta barn. Programmet är gratis och använder sig av 
bildteknik som känner igen olika bilder. Samarbetet med Microsoft 
har inneburit att företaget fått positiv marknadsföring . Programmet 
skapar så att säga ett foto-DNA för varje bild som har hittats och har 
egna matematiska algoritmer som förenklar polisens detektivarbete. 
Programmet identifierar och rensar bort bilder, men kan också 
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upptäcka bilder och dela upp dem i olika slags filter där man bl.a. 
tittar på färger och nyanser 
Hemligheten ligger i en liten box som har en hemlig matematisk 
algoritm och är idag den enda produkten i världen som stoppar 
nedladdningar och uppladdning av barnpornografiska bilder i 
höghastighetsnät. Boxen kan installeras bakom ett företags 
brandvägg och går på en kvart att installera. Tyvärr klarar inte boxen 
barnpornografiska filmer, bara bilder. 
 
 
Pedofilligornas verktyg idag: 
Vid organiserade anklagelser om barnpornografi krävs det noggrann 
planering och där pedofilligorna måste dölja sina spår på olika sätt. 
Steganografi betyder "gömd skrift" och är vetskapen att skriva 
hemliga meddelanden så att bara mottagaren känner till 
meddelandena. Kungen av Sparta, Demaratos sände en varning om 
att Grekland skulle anfallas och använde en träskiva som täcktes med 
vax. Histiaeus, härskaren i staden Miletus rakade huvudet och 
tatuerade in ett meddelande på sin mest betrodde slav. När håret växt 
ut fick sen mottagaren raka huvudet för att kunna läsa texten. 
I Kina smugglades meddelanden i magen i form av text på sidentyg 
som doppats i vax. Och svalts. Julius Caesar använde 
förskjutningsmetoden så att bokstäver flyttades runt och det var mer 
en slump att man år 800 e.kr kunde med hjälp av frekvensanalys 
kunde knäcka sådana här schiffer. Inkaindianerna använde rep med 
knutar för att lura spanjorerna med. Slavarna i USA använde dolda 
koder i psalmerna de sjöng för att berätta om flyktvägar till Canada. 
En av de mest kända kodsångerna är "Follow the drinking gourd". 
Under andra världskriget använde USA Navajoindianer som stod för 
den hemliga kommunikationen. Tyskarna använde en schiffermaskin 
som kallades för Enigma. Det sägs att en svensk i Stockholm 
lyckades knäcka Enigma maskinen. 
 
Wi-fi teknik har blivit mer och mer populär eftersom nu räcker det 
om två personer bara kommer i närheten av varandra så kan de 
skicka meddelanden och bilder direkt till varandra. Bluetooth 
används också på samma sätt. 
Vissa solglasögon innehåller MP3 spelare och en MP3 spelare kan 
oftast både spela in och upp ljud. Genom att spela in tonerna för ett 
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lösenord, kan man sedan spela upp tonerna igen och på så sätt 
komma över känslig information. 
 
Numera används den digitala steganografin för att skicka 
meddelanden. Den första som Yakida kunde avslöja var Annika 
Tiger som sände dold information så att folk kunde ta sig fram till 
olika porrsidor.  
Här är några av Annika Tigers metoder: 
 
 Dold punktmetoden, 
 Dold textmetoden där text ligger långt ner på hemsidan. 
 
Ett annat sätt som blivit populärt är att använda Google-mail där 
flera personer delar på samma konto. Genom att skriva ett mail, och 
lägga det som ett utkast, och inte sända iväg det, så kan nästa man 
logga in och läsa emailet som aldrig sändes. Idag vet man att Monica 
Antonsson och Lena Dahlström delar på konton på internet. 
 
 
Ofta kvinnor bakom barnövergrepp 
 
Forskaren Carrion har i flera år undersökt lämningarna av 
neandertalare i en grotta i Granada. Det har länge varit ett mysterium 
varför de människoliknande neandertalarna helt plötsligt dog ut för 
30 000 år sen. Professor Jose Carrion vid universitetet i Murcia, 
Spanien menar att det var vare sig människor eller sjukdomar som 
utrotade neandertalarna utan att det var en kombination av 
klimatförändringar och incest som är förklaringen. Neandertalarna 
flydde söderut under den förra istiden och slog sig ner i södra 
Spanien. Grupperna av neandertalare var isolerade i små grupper 
som förökade sig med varann vilket på lång sikt orsakar problem. 
Människorna istället överlevde genom att hålla ihop i större grupper 
som blandade sig med varandra. 
 
Kvinnor ligger bakom fler övergrepp mot barn än vad som tidigare 
varit känt. Det framkom när organisationen Bris, Barnens rätt i 
samhället, presenterade sin undersökning på DN Debatt.  
Undersökning baserades på barns samtal till Bris hjälptelefon och 
visade på att kvinnor är inblandade i fyra av tio fall av 
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barnmisshandel. När det gäller sexuella övergrepp mot barn 
förekommer kvinnor i ett av fem fall. I hälften av brotten är det 
barnens mor eller styvmor som står för övergreppen. 
Källa: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9910/31/overgrepp.html 
 

 
 
Ett av de första fallen av kvinnliga pedofili som uppdagades i 
Sverige är det kända Yngsjöfallet som handlade om en mamma som 
på senare delen av 1800-talet hade en långvarit sexuellt förhållande 
med sin son och som slutade med att både sonen och mamman båda 
dödade sonens hustru. Anna Månsdotter som mamman hette blev 
den sista kvinnan att avrättas i Sverige. Genom halshuggning år 
1890. 
 
Pedofili bland kvinnor är betydligt vanligare än man tror. Enligt 
organisationer som hjälper barn som har utsatts för sexuella 
övergrepp är mellan 10-20 procent av förövarna kvinnor. Detta 
berättades i teveprogrammet Kalla Fakta 3 maj 2004. 
Mellan 1988 och 2000 dömdes 93 kvinnor och 8500 män för 
sexualbrott i Sverige enligt ett pressmeddelande från Karolinska 
Institutet år 2008. Enligt rapporten fann man att kvinnliga 
sexualförbrytare tycks mer än manliga vara psykiskt sjuka och ha 
missbruksproblem. 
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Sexualbrotten har ökat explosionsartat de senaste åren, om man ska 
utgå från antalet utförda anmälningar. Andelen kvinnliga förövare lär 
inte ha minskat. Det bekräftats i den nyligen avslöjade 
barnporrhärvan där över 20 svenska kvinnliga pedofiler greps i en 
och samma razzia år 2011. Och i pedofilringen fanns bara en man. 
På en pedofilsite som visar namn på dömda pedofiler visade det sig 
att i Stockholmsregionen var nästan 50% av de dömda pedofilerna 
äldre kvinnor. Likadant var det i Göteborgsområdet där minst 30 % 
var kvinnor, enligt samma hemsida, som lanserades år 2011. 
Dessa indikatorer har fått forskare att tro att övervägande andelen av 
pedofilerna är just kvinnor, bland annat med tanke på deras naturliga 
kontakt med småbarn och för att många barn bor ensamma med 
mammorna. 
 
Redan hösten 2000 fattade Rädda Barnen misstankar om en 
pedofilring och år 2003 avslöjades ett svenskt pedofilnätverk av 
rikskriminalen vilket styrdes av en 54-årig kvinna från en liten by i 
norra Värmland. Kvinnan har inte själv producerat några barnbilder 
utan hittat material på nätet som hon därefter presenterat på sin sida 
som hon kallade för "Lillans mysrum". 
 
I Australien avslöjandes under 1970-talet hur flickor i årtionden 
blivit misshandlade och sexutnyttjade av nunnor i ett nunnekloster i 
Brisbane. 
I England på förskolan Plymouths Little Teds nursery i Nottingham 
har 40 stycken barn mellan ett och fem år gamla utsatts för 
övergrepp av dagisfröken Vanessa George och två andra 
sexförbrytare – som tävlade i vem som kunde utsätta barnen för värst 
övergrepp. 
I USA till exempel så visar en rapport från januari 2010, att cirka 95 
% av alla de ungdomar som rapporterat att de utsatts för felaktigt 
sexuellt beteende att de har varit offer för kvinnlig personal. Det är 
dock ytterst och lika ovanligt i Sverige att kvinnor anmäls och döms 
för övergrepp och barn som vittnar om kvinnlig incest blir sällan 
trodda. 
En norsk undersökning från Universitetet i Bergen bekräftade att 
kvinnor som förgriper sig sexuellt på barn orsakar sina offer större 
skador än män eftersom kvinnors övergrepp sker ofta i närmare 
relationer, och medför därför större skada för barnen. 
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Den grupp samhället undviker att tala om är däremot de pojkar som 
blir våldtagna och utsatta för övergrepp av kvinnor. Även här är 
anmälningsbenägenheten mindre vilket förmodligen beror på att 
många av offren har haft mödrar som begått övergreppen. Det ingår 
inte i vår kultur att se en kvinna som sexualförbrytare, helt enkelt. 
Utan vi vill se henne som den "Goda modern". 
 
En mammas sexualiserade umgänge med barnet kan börja redan i 
spädbarnsåldern när barnet suger mjölk i bröst och mamman 
förnimmer sexuella känslor. 
Mammans sexuella känslor kan döljas i hennes moderliga kramar 
utan att det väcker uppmärksamhet. En mamma kan dessutom umgås 
med sitt barn på ett mer fysiskt sätt än vad en pappa kan.  
 
Dagispersonalen anmäler inte avvikande händelser eftersom det 
ingår i normen att mamma skall vara lite mera "kladdig", än vad än 
pappa förväntas vara med barnet. 
Marie W som arbetat på behandlingshem för ungdomar, berättade i 
tidningen Skurk nr3-11, att de små pojkarna ändå är med om något 
som kanske känns skönt, och som gör mamma glad, vilket innebär 
att de sexuella övergreppen är sammanflätade i vardagens sysslor 
utan att någon märker hur det egentligen ligger till. 
Mamman kanske bara tycker att hon har varit kärleksfull. De här 
mammorna överöser många gånger sina söner med kärlek och det är 
många gånger som vuxna under terapi som pojkarna förstår vad de 
har varit med om. Som unga har pojkarna inte sett sig som offer utan 
som delaktiga eftersom de känt njutning och mamma har blivit glad 
när hon stimulerat sitt barn. 
När barnet blir lite äldre kan det till och med få stånd och pojkar i 
yngre tonåldern kan också få utlösning av mammas våldtäkt. 
Andra undersökningar visar att bindningar mellan dessa söner och 
mammor ofta blir väldigt starka och där mamman utåt sett ser ut att 
vara fullt engagerad i sitt barn, som t.ex. vara starkt engagerad i 
dagisverksamheten eller i skolan. Just i de fall där pappor stöts bort 
från barnets uppväxt, som i t.ex. vårdnadstvister, kan just dessa 
pojkar till slut börja hata sina fäder, som de ser som rivaler till sin 
egen mamma. I en del fall vet man att mammor säger till sina söner 
att pappan är död, fast pappan lever kanske i ett annat land som 
Norge, men ändå blir dödförklarad inför barnen. På så sätt kan 
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mamman få barnen att ty sig till henne ännu mera än normalt. Man 
skall därför vara särskilt uppmärksam på barn och mammor som 
befinner sig i en vårdnadstvist. 
Man också vara särskilt observant mot de mammor som på sina 
bloggar skriker högst om pedofili: 
 
Så här beskriver www.evah.org: 
 
Citat: Är våldsverkaren t.ex. "nätpedofil" så kommer han/hon att 
anklaga andra för att vara det. Han/hon kommer också att vara den 
som "skriker högst" om att få fram lagar mot detta perversa våld, 
allt för att dra uppmärksamhet till sig själv samtidigt som denne 
"moralens väktare" på detta sätt, effektivt döljer sina egna perversa 
aktiviteter. Var därför mycket vaksam på individer som vill 
framställa sig själv som att ha en mycket "hög moral". 
 
På forumet Tuva beskrivs den kvinnliga pedofilen utförligt. 
Citat: Kvinnors övergrepp på pojkar ser ofta annorlunda ut än mäns 
- kvinnors sexuella övergrepp innehåller sällan våld. Ofta sker 
övergreppen på ett subtilt sätt, ett psykiskt övergrepp men som 
likafullt skadar barnet. Det kan kännas omöjligt för barnet att sätta 
ord på sådana övergrepp, sådana som inte är helt uppenbara - som t 
ex att mamma kan tvätta pojkens könsorgan ovanligt ofta eller länge. 
Pappan saknas ofta i familjen och pojken ersätter honom som 
partner åt mamman. Att en mamma förgriper sig sexuellt på sin egen 
dotter är mer sällsynt.... 
 
Och ……… 
 
citat: När en kvinna är misstänkt för sexuella övergrepp är hennes 
beteende inte annorlunda än de män som är misstänkta - de 
förnekar, de bagatelliserar brotten, skyller på alkoholen eller på 
barnet. Till exempel kallar de kvinnor med barnpornografiskt 
intresse för bara "fluktisar". De här kvinnorna är skadade och kan 
inte känna empati ens med sitt barn eftersom de är så inne i att 
förneka sin egen förträngda utsatthet. De väljer att blunda och inte 
se vad som pågår. Ett totalt förnekande blir deras försvar. Vid 
avslöjande överger de sina barn.... Slut citat. 
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Många kvinnor på internet söker sig till hemsidor som de noggrant 
påstår sig studera av olika anledningar, och de lägger gärna ut bilder 
på könsorgan på internet. 
Beteendet är likt "Kapten klänning". Man anmäler och beskyller 
andra för samma saker som man själv gör eller har ett intresse av. 
Annica Tiger som till exempel själv har en egen dold porr-sida på 
internet har anklagat minst en pappa för samma saker.  
Andra försöker skylla ifrån sig sitt intresse för barnpornografi med 
att hänvisa till att nakenbilder kan publiceras utifrån ett "medicinskt 
syfte". Det gjorde sannolikt Monica Antonsson som var den enda av 
de tillfrågade som hade den åsikten. Alla andra tillfrågade reagerade 
förståndigt och normalt och insåg givetvis att man INTE lägger ut 
nakenbilder på småflickor. 
 
Den behandlingsansvarige på Skogomeanstalten utanför Göteborg, 
Bengt H, menar i samma artikel från Skurk, att män inte sällan 
berättar om att de utsatts för sexuellt utnyttjande av kvinnor. 
Officiellt är det män som till 98 % begår sexualbrott. Men man 
gissar att det är ett gigantiskt mörkertal när det gäller kvinnliga 
sexualförbrytare. 
Cecilia K, socionom och forskare vid Lunds universitet, tror också, 
enligt artikeln i Skurk, att mörkerantalet är stort. Enligt hennes 
enkätundersökning svarade 20 % av tjejerna att de utsatt någon för 
ett sexuellt övergrepp eller tvingat någon till sex. 
 
En kanadensisk dokumentär från 2006 "Jag blev sexuellt utnyttjad av 
mamma är" berättar att sexuellt utnyttjande av barn utfört av 
kvinnor, oftast mödrar, är ett sällan skildrat ämne. 
I filmen berättar sex offer för incest utförd av sina mödrar om sin 
barndom. Övergreppen startar ofta i spädbarnsåldern när barnen inte 
förstår vad modern gör. De förlorar hoppet om att någon ska stoppa 
det och kan inte prata om det förrän årtionden senare. 
Psykologen Monique Tardif berättar i programmet att många 
incestuösa mödrar behandlar sina barn som rivaler till makens 
kärlek. Monique Tardif tror att sexuella övergrepp av mödrar är 
mycket vanligare än man tidigare trott. 
Traumat är väldigt djupt och offren lider ofta under resten av sina 
liv. Ironiskt nog, söker många offer moderskärlek länge efter det att 
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de har gått i terapi och att de har verbaliserat den hemska sanningen, 
menar hon. 
 
I Aftonbladet den 16:e februari 1999 framkom att mammors 
övergrepp skadar barnen mest. Enligt AB så har Jenny F, fil kand i 
psykologi skrivit en uppsats "Kvinnors sexuella övergrepp mot barn" 
har, och gjort en allmän kartläggning av kvinnors sexualbrott mot 
barn under 15 år. 
Jenny F uppmärksammade snart att kvinnorna genomgående fått 
mycket lindrigare straff än manliga förövare. 
Jenny menade att de flesta kvinnorna hade ensam vårdnad om barnet 
och att övergreppen därför är mer subtila och invävda i den dagliga 
omsorgen. Det kan handla om smekningar av underlivet.  
 
En mammas övergrepp mot sitt barn tros ge större psykisk skada än 
andra övergrepp, eftersom barnet är så bundet till modern som 
samtidigt står för trygghet och kärlek - menar hon. I värsta fall 
förstår barnet aldrig att det är något fel i det mamma gör, eftersom de 
inte vet av något annat. 
 
När det sedan gäller både straffmätning och behandling så skiljer sig 
detta mellan män och kvinnor. En manlig pedofil behandlas helt 
annorlunda och tvingas genomgå olika behandlingar på slutna 
anstalter, till skillnad mot kvinnor som placeras på öppna anstalter. 
En anledning är att det saknas behandlingsmetoder och forskning om 
kvinnliga pedofiler. 
Enligt Brå (Brottsförebyggande rådet), artikel i tidningen Apropå / 
3/2006 /så anmäldes mellan 1990 och 2000 246 kvinnor för sexuella 
övergrepp på barn under 15 år. Majoriteten av anmälningarna gällde 
pojkar men av de 30 kvinnor som dömdes gällde majoriteten 
övergrepp mot flickor. 
De skriver, citat:  
 
De flesta av kvinnorna dömdes till skyddstillsyn, ibland i 
kombination med vård. Vilket är ett betydligt lindrigare straff än vad 
en man oftast döms till i motsvarande fall. Men hur kan kvinnor 
komma undan den här typen av brott? Brist på bevisning är en 
uppenbar orsak, men även vår inställning till möjligheten att en 
sexualförövare skulle vara kvinna. .....Om man misstänker att ett 
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barn skulle vara utsatt för ett sexuellt övergrepp ska man inte ställa 
det för osannolikt att förövaren kan vara en kvinna – hur obehagliga 
känslor det än må väcka. 
Slut citat. 
 

 
De typiska igenkänningstecknen på en kvinnlig pedofil: 
 
 Maniskt intensivt skrivande i sin blogg. 
 Hon är ensamstående, misstänksam och socialt isolerad, med 

barnet hårt knutet till sig. 
 Hon är känslomässigt omogen, kan inte skilja mellan sina egna 

och barnets behov 
 Hon medicinerar ofta för depression eller neuroser. 
 Hon har alkoholproblematik. 
 Ofta har mammorna som döms för incest själva varit utsatta för 

sexuella övergrepp eller misshandel i barndomen. 
 Det börjar med smekningar i sängen eller duschen men 

utvecklas med tiden till samlag eller övergrepp där barnet binds 
eller hålls fast med våld. 

 Hämndlysten. 
 Hotar öppet och gärna. 
 Har genomgått en vårdnadstvist 
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 Barnen fås att hata pappa, och mamma underhåller hatet på olika 
sätt. Oftast med lögner. 

 Pappa väljer att fly från barnen och mamma och undviker 
därmed vårdnadstvist. 

 Framställer sig själv som en slags "moralens väktare" och 
skriver mängder av artiklar på sin blogg för att dölja sitt eget 
barnpornografiska intresse. 

 Anklagar falskt andra för sitt eget intresse. 
 Visar tendenser att vilja se barnporr, men döljer sitt intresse med 

medicinska förklaringar. 
 Visar tendenser att vilja se barnporr genom att urskulda sig med 

att kvinnliga pedofiler bara är nyfikna "fluktisar". 
 Sonen som är över 30 år bor fortfarande kvar ensam hemma 

med mamma  
 Söker sig till vänner på internet som har pedofila intressen. 
 Ont om riktiga vänner. Har troligen bara några få väninnor, så 

kallade "lakejer" med samma intresse. 
 Sviker, utnyttjar och förråder sin omgivning. 
 Har ett kriminellt beteende och söker sig till kriminella. 
 Är en extrem lögnare och bedragare. 
 Drar sig inte från att förfalska dokument. 
 Bandar i smyg telefonsamtal och möten. 
 Är oattraktiv i mäns ögon. 
 Saknar eller har synbara brister i sitt vuxenbeteende. Saknar 

vuxenspärrar. Agerar som ett litet barn med ett "Pappas lilla 
flicka" -beteende. 

 
Fakta: 
Mellan januari 1990 och juli 1994 anmäldes 110 kvinnor för sexuella 
övergrepp mot barn under 15 år. 
93 frikändes i brist på bevis. Barnet var ofta så litet att det inte kunde 
föra sin egen talan (anmälan kom exempelvis från dagispersonal) 
och ytterst sällan fanns något vittne till eventuella övergrepp. 
17 fälldes för brott av olika grad. 
Fyra kvinnor fick fängelsestraff. 
Elva dömdes till skyddstillsyn, sex av dem i kombination med vård. 
Ett fåtal av dem kunde då få behålla vårdnaden om barnet. 
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Två kvinnor fick villkorlig dom i kombination med böter. Ingen 
dömdes för våldtäkt. 
Bara tre av offren var pojkar. 
 
Note: 
1) Västerländska definitioner av pedofili begränsar sig till sexuellt 
umgänge, detta betyder inte att andra former av sexuella kontakter 
inte inträffar, eller är förbjudna eller föreskrivna. Till exempel, i 
vissa indianska samhällen i Arktis, och traditionellt i Bali, skulle 
mammor rutinmässigt klappa penisarna på sina spädbarn för att 
trösta dem, ett sådant beteende ansågs inte mer sexuella än amning. 
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Incest_taboo#cite_note-2 
 
2) En fallos är något som beskriver en stor penis. Oftast är den 
skapad för att visa något potent och kreativt och som håller onda 
makter borta. I mellanöstern används fallosen som en symbol för 
livets förnyelse. I gamla romarriket fanns det avbilder på stora 
penisar överallt. På gravplatser i Taklamakanöknen vid Mongoliet 
(Taklamakanöknen= platsen utan återvändo) där Europeiska män 
bildade par med asiatiska kvinnor omkring 1000 f.kr, har 
gravplatserna stora fallossymboler vid kvinnornas gravar, medan 
männens gravar har symboler för kvinnliga könsorgan. 
 
På kyrkor gick det bra att avbilda penisen under medeltiden. Därefter 
blev penisen något som sågs som något obscent med suspekta ögon. 
 
I vissa länder firar man istället mannens könsorgan och i Japan har 
man något som kallas ”Kanamara Matsuri ”festival en gång per år 
under april månad där man firar "Penisens dag", och där barn och 
vuxna i alla åldrar firar och skojar med olika penisattrapper. 
I Italien finns också en särskild restaurang där man hyllar "Fallos", 
 
De polynesiska öarna är kända för att det finns så mycket 
transvestiter. Detta ska bero på att förr så hade föräldrarna alltid 
uppfostrat det sistfödda barnet som en kvinna för att ta hand om 
föräldrarna när de blev gamla. Barnet kläddes och uppfostrades som 
en flicka, även om det var en pojke. 
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Dödsnoveller som hot 
 
Efter det att en stor del av bevisningen mot Monica Antonsson och 
Lena Dahlström publicerats på Yakida så har olika hot framställts 
men även hot i form av små noveller som Monica publicerar med 
syfte att skapa obehag. 
Detta är delar av tre noveller som publicerats i Monica Antonssons 
blogg och som citeras här. 
 
Novell 1: 
"...... Han blödde näsblod också och fick skrapsår på knäna. En hel 
hushållsrulle gick åt innan blodflödet var stillat. Halva rullen virade 
han runt huvudet och resten använde L när hon med bensin från 
reservtanken i Heffas bil torkade upp all blodspillan vid ambulansen. 
 
....... en vänlig förbipasserande som inte såg att muggen redan var 
full av det bensinindränkta hushållspappret. 
 
- Åh vilken hemsk dag, stönade bloggsnokaren, lutade huvudet mot 
handfatet och försökte ta en tupplur i smyg. Omsorgsfullt petade han 
hål i hushållspappret för ut- och inandningsluft och utbrast på sitt 
sedvanligt otrevliga sätt. 
- Jag är röksugen! Ge hit en cigarett! 
 
Bloggsnokaren sög i sig några djupa halsbloss och gjorde sig ingen 
brådska. Ambulansmännen började bli smått irriterade. 
 
- Hämta en askkopp åt karln så vi kan komma iväg någon gång, sa 
en av dem vilket fick L att ila ut i köksregionerna. 
- Behövs inte, sa bloggsnokaren, torkade sig och kastade fimpen 
mellan benen rakt ner i toaletten och... 
Ja! Så var vi av med den. Jippi! Poff bara så där. Vilken lycka! 
 
Sensmoral: Börja överhuvud taget aldrig röka! Det är förenat med 
livsfara! 
Slut citat  
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Novell 2: 
....... samma gäller för JJ Fuckens nätblaska som länge vägrat 
publicera denna artikel som jag erbjudit honom. Vägrat med 
motiveringen: 
.......... 
 
.......En rikskänd frilandsjournalist M tog därför in några av sina 
finaste krukplantor från köksträdgården.  
 
...... Frilandsjournalisten M upptäckte den och gav upp ett förvånat 
skrik vilket fick trädgårdssnoken att gömma sig under soffan. 
 
....... Bloggsnokaren JJ lade sig på knän och händer för att kika in 
under soffan och fick en glimt av trädgårdssnoken vilken han tog för 
en huggorm. 
....... samtidigt grannkvinnan L-s hund tillstädes. Hunden var mycket 
klok och hade hört sin mattes beska synpunkter beträffande JJ som 
nu låg på händer och knän framför soffan. Den nafsade alltså JJ 
hårt i rumpan. 
 
JJ trodde att det fanns fler huggormar i huset och att en sådan nu 
bitit honom i hans ädlaste kroppsdel. Han skrek hjärtskärande, 
svimmade och blev liggande framstupa. 
Frilandsjournalisten M ringde efter en ambulans.  
 
.......Trädgårdssnoken ringlade fram från sitt gömställe under soffan 
och den ene ambulansmannen såg djuret och tappade sin ände av 
båren. JJ föll av, bröt benen och fick också i sin ädlaste kroppsdel en 
hjärnskakning han fortfarande inte hämtat sig ifrån. 
 
......................... 
 
Djupt skakad av de upprörande händelserna följde snoken obemärkt 
med dem ut och in i deras bil. Den befinner sig såvitt man vet alltså 
nu inkognito på därvarande polisstation, i högönsklig välmåga. 
Sens moral: Kolla krukplantorna noga innan ni plockar in dem vid 
en köldknäpp! 
Alexis, Trädgårdsjournalest 
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Novell 3: 
….//…..OK, men stämmer dessa uppgifter om brandincidenten som 
jag fått från en socialsekreterare, anonym i befogad rädsla för 
bloggverbala påhopp från en viss rörelse? 
 
Alltså: 
Trädgårdssnoken smög åter försiktigt fram.. 
 
....... Den upptäcktes då av JJ, som trots sina hjärn- och benskador i 
panisk skräck slet till sig ett vapen från en av polisernas hölster och 
avfyrade ett pistolskott mot, enligt hans åsikt, "odjuret". Naturligtvis 
missade han, men kulan träffade ett bordsben och slog av det. Bordet 
med några tända värmeljus på lutade till mot fönstret och ett 
värmeljus gled av. Dess låga antände M-s vackra gardiner vilka 
började brinna friskt. Ett par polismän skyndade sig att försöka 
släcka och en av dem larmade också brandkåren. 
 
En brandbil rivstartade från sin utomhusparkering och körde i 
högsta fart mot frilandsjournalistens adress. Tyvärr var den nyss 
återkommen från en övning vid ett höghus och dess brandstege 
bakpå var fortfarande uppfälld.  
 
............................. Elden släcktes snabbt, harmoni rådde fortfarande 
- och kanske än mer - mellan livserfarna L och M plus respektive 
män, snoken fann äntligen trygghet i Lagens högborg och hunden 
belönades för sin insats med ett saftigt ben. Happy End? 
/ Alexis 
Slut citat 
 
 
Källa: Monica Antonssons blogg. "Bloggsnokarens nätblaska saluför 
absolut inga sanningar! Hur skulle det se ut?!", från fredagen den 
10:e februari 2012 
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Monicas försökte med lögner stoppa sanningen om henne 
 
Under flera år har Monica försökt att med olika lögner stoppa 
berättelsen och sanningen om henne. Hon har bland annat engagerat 
olika människor till att genomföra olika hot och trakasserier. Hon har 
också mordhotat mig flera gånger med krav om att sanningen om 
henne skulle raderas.  
 
 
Polisanmälningar 
Monica har också försökt att lura både polisen och Justitiekanslern 
med falska uppgifter för att försöka få dem att agera mot Yakida. 
Hon lär till och med besökt Justitiekanslerns kontor för att försöka 
övertala dem. 
Några av de anmälningar som avhandlats hos justitiekanslern är 
dessa: 
 
 2012-06-20. JK i ärende 3113-12-31 och 3474-12-31  
 2011-11-29. JK i ärende 7823-11-32. 
 2011-08-17. JK i ärende 5143-11-31 och 5175-11-31. B 
 2011-04-06. JK i ärende 1245-11-31. 
 
 
Arbetsgivare 
Något av de mest utstuderade trakasserierna var nog när hon började 
med att både hota och trakassera min arbetsgivare. Hon ringde dels 
till min chef och bandade samtalet. Samtidigt hotade hon företaget. 

Källa: Monica Antonssons blogg 
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Monica skrev då i sin blogg: 
 
En och annan hakar tydligen upp sig på att jag inte lever som jag lär 
i och med att jag ringde upp Jakidas chef. 
Det är alldeles riktigt.  
Jakida har visat vägen vilket tvingar oss att göra som han.  
Om inte polisen och JK kan stoppa honom den här gången måste vi 
som är drabbade också börja kartlägga, smygfotografera, kontakta 
släktingar, barndomsvänner, gamla kärlekar och framför allt fiender 
som kan ljuga ihop kränkande historier att kalla sanning, skaffa 
egna utgivningsbevis och publicera eländet så synligt som möjligt.  
Det är ju alldeles självklart.  
Det är ju i så fall med lagen helt överensstämmande.  
Sanningar har jag personligen ingenting emot. 
Det får man stå ut med.  
Men hos Jakida finns inga sanningar. 
Han kan inte ens stava till ordet. 
Än mindre vet han vad det är.  
Kloakblaskan ska därför raderas. 
Alternativt kommer många nya kloakblaskor om honom att födas. 
Så är det bara.  
Är det så vi vill ha det i Sverige?  
Det är frågan vi kommer att rikta till JK.  
Vi tycker nämligen inte det.  
Om inte JK kan stänga Jakidas kloakblaska måste vi alltså svara 
med samma mynt.  
09 juli, 2011 21:12   
 
Trakasserierna mot min arbetsgivare fortsatte och hon skrev sedan 
även ett brev till ledningen på företaget den 16:e augusti 2011, där 
hon jämför mig med den norske massmördaren i Oslo- Bredvik och 
samtidigt ber hon min arbetsgivare att avkräva mig att Yakida 
stängdes ned.  
Det framkommer också att Monica och Lena Dahlström vill ha ett 
möte med generaldirektören. 
Det visade sig även att Monica ska ha försökt att lura mottagaren av 
hennes mail med Lena Dahlströms emailadress. För enligt uppgift så 
är inte denna emailadress Lenas. 
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Skärmdumpsbild av Monicas mail från den 16 augusti 2011.  
 
Man ser att även Lena Dahlström står med på sändlistan i mailet. 
Emailadressen som anges är lenadahlstromj@hotmail.com och 
skiljer sig mot Lenas vanliga officiella epostadress (lenadj@live.se), 
men i Lenas egna dokument som skapades i samband med hennes 
polisanmälan av mig i juli 2011, så framkommer att en hotmail har 
används. Sannolikt har Lena haft flera olika epostadresser. 
 
Monica skriver i sitt mail till min arbetsgivare följande: 
 
Hej! 
Jag och ett antal andra kvinnor är mycket svårt ansatta av en galen 
stalker som skriver om oss på nätet. Han beskyller oss för att vara 
pedofiler, mördare, knarkare, hallickar och allt annat galet du kan 
tänka dig. Det är naturligtvis lögn alltihop. Gemensamt för oss alla 
är att vi i våra bloggar har tagit ställning mot och diskuterar våld 
mot kvinnor och sexuella övergrepp mot barn. 
Det tål inte denne man som är en mycket inbiten kvinnohatare. 
Därför ska vi tystas. 
Han har lyckats med somliga. 
Några har han förföljt och verbalt misshandlat offentligt i snart 15 
år. En lever under sekretss och en annan har tvingats ta sin tillflykt 
utomlands. 
Samtliga riskerar vi att förlora våra jobb då han har för vana att 
kontakta arbets- och uppdragsgivare med "information" om sina 
lögner. 
Och vem vill ha pedofiler, mördare och knarkare anställda? Jag 
bara frågar... Mannen i fråga smygfotograferar oss och våra hus 
och publicerar bilderna i sin så kallade nättidning tillsammans med 
kartor och adresser i hopp om att åtminstone någon skulle kunna 
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tänka sig att göra samhället en tjänst och mörda oss. När han 
nyligen fick veta att vi polisanmält honom åkte han ut till Vallentuna 
för att att fotografera den stängda polisstationen samt började 
mailbomba polisen såväl här som i Stockholm. Han har lagt ut våra 
personnummer, våra barns personnummer, andra släktingars eller 
anhörigas persondata vilket gör att vi riskerar att bli utsatta för 
brott av olika slag. Han kontaktar släktingar, grannar, vänner och 
bekanta i hopp om att få ta del av smaskigt förtal om oss. När han 
inte får det påstår han att vi har skrämt och hotat dem till tystnad. 
Mannen i fråga heter John Johansson XXXXX  och jobbar som 
analytiker på XXXX. Jag har kollat detta med hans chef. Hon har 
bekräftat detta och menar att hans osannolika beskyllningar mycket 
väl kan vara sanna. Det är naturligtvis nonsens vilket mycket lätt kan 
kontrolleras. Jag har inte bett henne vidta några åtgärder, jag bara 
berättade om hans verksamhet och kollade att faktiskt jobbar där. 
Han hade förberett henne på att jag kunde ringa redan i våras när 
jag polisanmälde honom första gången och han räddades av 
yttrandefrihetslagen och av att jag ensam inte har råd att driva ett 
civilmål mot honom. 
Lena Johansson Dahlström och jag har sedan några veckor 
polisanmält honom på nytt för en rad olika brottsrubriceringar i 
hopp om att få ett allmänt åtal till stånd. 
Den 1 oktober kommer också en ny stalkinglag som vi omedelbart 
kommer att använda oss av om de nu aktuella rubriceringarna inte 
fungerar. 
Alternativet civilmål för grovt förtal är förenat med stora kostnader. 
En insamling har dock påbörjats på nätet av folk som finner det 
fruktansvärt att han får hållas. 
Rättvisan kommer med andra ord att ha sin gång. Jag är rätt säker 
på det. Icke desto mindre är det jobbigt medan det pågår. 
Det är ytterst obehagligt att JJ arbetar på XXX  med de möjligheter 
han där har att verkligen ställa till med en storkatastrof om han 
skulle bli på det humöret. Jämför gärna med massmördaren i Oslo - 
med vilken han företer många likheter. Det är den främsta orsaken 
till detta brev. Jag och de andra flyger ju trots allt därifrån då och 
då. 
 
Mitt andra skäl att tillskriva dig är att du, såvitt jag kan se, den ende 
som faktiskt skulle kunna hjälpa oss redan nu att få slut på det här. . 
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Jag vill inte att han ska få sparken och bli av med sin försörjning! 
Tvärtom! 
Då skulle vi nämligen aldrig bli av med honom. 
Han skulle tvärtom kunna bli direkt livsfarlig om han inte redan är 
det. 
Jag ber dig i stället att kräva av honom att han - för XXXXXXs skull 
- ska stänga sina sjuka nättidningar fyllda av så skandalöst förtal att 
gamla ärrade poliser går omkring i chocktillstånd. 
Nämligen: 
http://yakida.se/ 
http://fulingen.se/ i vilka jag med förvridna bilder och idel grova 
lögner just nu är huvudpersonen. 
http://www.nodaddy.nu/ där man om man tar sig ner till "Debatten" 
kan läsa allt om hans egen vårdnadstvist inklusive alla smygbandade 
samtal med såväl enskilda som myndighetspersoner som naturligtvist 
framställs i negativ dager. En läsning av detta visar tydligt vad det 
är för person vi har att göra med. 
Sök gärna också på Yakida i kombination med namn som Lena 
Johansson Dahlström (Viktiga Lena), Annika Tiger, Katinka Löfquist 
(Katinka Löfqvist), Annika Sundbaum-Melin med flera för att få 
bilden klarlagd. 
Med dessa ord ber jag och Lena Johansson Dahlström om 
möjligheten att få träffa dig - helst på XXXX  om det är möjligt - för 
att mer handfast få visa dig vad XXXXs medarbetare utsätter oss för. 
Det är ingen barnlek direkt. 
 
Vänligen 
Monica Antonsson 
 
http://monicaantonsson1.blogspot.com/ 
Monica Antonsson Bällstavägen 55B  
186 50 Vallentuna, Sweden  
Tel +46-(0)8-511 74 771  
Mobil +46-(0)705-93 09-57  
e-mail monicaantonsson@telia.com 
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Wikipedia 
Vänner till Monica, eller troligen hon själv, har också startat olika 
sidor på nätet om mig och Yakida i syfte att svartmåla mig så mycket 
som möjligt. 
Bland annat gjorde man en falsk sida på Wikipedia i mitt namn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook 
De gjorde även en falsk Facebook -sida i mitt namn. Att Monica är 
inblandad råder det ingen tvekan om. Hon skriver själv att en 
särskild Facebook sida kommer att öppnas och att ”Vi” har laddat ett 
antal bloggar. Med ”Vi” får förstås hon och Lena Dahlström 
eftersom hon är med på sändlistan. 

            Den falska Facebook-sidan som öppnades 
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Bloggar 
I Monicas privata mail till mig från den 18:e april 2012 (bilaga 38) 
hotade hon med att om någon sanning om henne publiceras 
någonstans, så ska både bloggar, en Facebook -sida öppnas och ett 
antal email skickas ut med information om mig skickas ut. 
Mailet var mycket hotfullt och mycket riktigt så öppnades ett antal 
bloggar i namnet Yakida, och även minst en Facebook sida i mitt 
namn. 
Det har angetts att det var en av Monicas mer förtrogna vänner, 
Lennart Gagerman, som skulle ligga bakom den anonym och falska 
hemsidan Yakida där även minderåriga barn hängdes ut. Där 
hängdes till och med min döda mamma ut och skändades. 
 
Den hemsidan skapades på Kungliga biblioteket i Stockholm 
onsdagen den 4:e juli kl 14:13. 
Men det fanns ytterligare en sida till på samma domän och ägaren till 
den andra hemsidan yakida1 hade det välkända IP-numret 
217.209.79.23, vilket leder till Täby och Vallentuna. Det är det IP-nr 
som Monica Antonsson brukar ha. Man kan därför rimligen anta att 
Monica Antonsson har ett finger med i spelet av båda hemsidorna. 
 
En av de falska yakida-sidor som öppnades av Lennart Gagerman 

http://www.123minsida.se/yakida 
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Min son och familj 
Här visas till exempel brevet som Monica skrev till min sons 
mamma efter det Monica blivit polisanmäld för sina trakasserier mot 
honom.  
Min sons mamma och jag har en god relation och givetvis 
underrättade hon mig omedelbart. Brevet sändes även vidare till 
Monica Antonssons advokat där vi bad om att få slippa fortsatta 
trakasserier. 
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BILAGOR: 
 
 
Bilaga 1:  
Här är några exempel och citat på vad Lena Dahlström Johansson 
"lenas viktigheter och oviktigheter" har skrivit i olika bloggar. . 
 
Lena Apr 1, 2012 03:54 AM 
Tusen tack Moncan ,du starka, varma goa pippilotta.( kallar henne 
så för hon påminner så mycket om pippi långstrump). 
Tack även ni andra! Blir så rörd och framför allt glad över att det 
finns helt normala goda medmänniskor som tycker till. Hade tappat 
tron på att det fanns det. Det är konstigt vad över ett ett års helvete 
kan göra med en.Kunde inte i min vildaste fantasi förstå att det fanns 
så extrema kvinnohatare. Har som aldrig stött på det. Har en 
underbar man, son, bror, pappa och manliga vänner som aldrig 
någonsin visat upp ett sånt hat som antimänniskan med den hemska 
hattidnigen. Är en vårdande kvinna som vill väl och aldrig skulle 
göra någon illa. Tvärtom. Vill att alla ska må bra, känna lycka och 
kärlek i vårt korta liv. Vi lever ett välfärdsland utan att vara 
tacksamma för det, utan roar oss med att hata på nätet. Det är lite 
skämmigt faktiskt. Man kan ju göra gott i stället för ont. 
Och du, JJ, för din egen skull, för din sons skull och för alla andrar 
skull sök hjälp. Du förstör ditt liv med att hata och vara bitter. Att 
vara bitter är som att själv svälja gift och tro att någon annan ska 
dö! Ska ditt eftermäle till omvärlden och framför allt till din son vara 
din hattidning? Är det verkligen något att lämna efter sig? 
 
lena Mar 31, 2012 10:50 AM 
Jag har fått ett mycket obehagligt mail från JJ,( kan inte ta hans 
namn i min mun). Efter övervägande med min familj som minst sakt 
börjar krokna ordenligt på dårskaperna och hoten mot våra familjer 
så kom vi fram till att vi vidarebefodrara mailet till Moncan som får 
avgöra om det ska ut här på bloggen eller inte. han, den obehagkiga 
med sina förtäckta hot och order vågar aldrig skicka mail till 
Moncan , men till mej gör han det. Vill väl i vanlig ordning utrota 
mej.Så gullig den ponken. 
 
Monica Antonsson Mar 31, 2012 06:41 AM 
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Lenas kommentar efter en lätt censur:  
lena 
Mar 31, 2012 06:12 AM 
Tack snälla goa Damian och ni andra för allt stöd! 
Om ni bara visste vad det värmer i hjärtat! 
När det gäller bloggen som jag och Moncan startade om Rolles 
suspekta bilaffärer så gjorde vi det bara av den enkla anledningen 
till att varna folk för att bli lurade. Moncan hade dessutom som 
lokalredaktör en viss kännedom om Rolles minst sagt udda affärer 
sen tidigare vars offer anser sig ha varit utsatta för bedrägeri. Så det 
fanns all anledning i världen att varna för honom. 
Sist i går fick jag ett telefonsamtal av en gammal kompis( läs ex) som 
precis som jag älskar gamla jänkare. Han var mycket upprörd över 
att det inte längre finns någon blogg som varnar. Han var på väg till 
Flen för att köpa sin drömbil som givetvis inte finns i Flen.Får också 
meil om vilka som går att lita på när det gäller USAbils säljare. Så 
vår blogg är saknad! Och vi har räddat många och det är vi stolta 
över. Det kallas civilkurage.Det har kostat på, på alla sätt och vis, 
men det har det varit värt! Om nu någon tycker vi förtjänar en 
medalj så vill vi ha en i chocklad med guldpapper runt;)). 
Att Anna 1 försöker på sitt lilla udda sätt försöker medla beror nog 
på att galningen i Sundbyberg är fullständigt livrädd för att det ska 
dyka upp en massa personer som är uthängda i hans mindre positiva 
hattidning på stämman. Kan man ju mycket väl förstå. Hade jag 
varit hans chef eller suttit i styrelsen och fått utskrifter från hans 
kvinnohatartidning som är så full med det mest bisarra lögner som 
bara en mycket sjuk hjärna kan komma på, så hade han fått sparken 
på studs! 
Så Anna1, vill dej ej inget illa, men är helt övertygad om att du är 
manipulerad av Psykopater. Det kan man lätt bli, så jag kan förstå 
det. Men du måste läsa på, annars så blir dina kommentarer och 
inlägg bara snömos. 
Ha en underbar Lördag alla! 
Kram och kärlek! 
 
lena Apr 10, 2012 08:53 AM 
Björn har helt rätt om att logiken hos Fucken haltar! 
Om det nu vore så att jag och Moncan är skyldiga till vara pedofiler 
, eller driva ett pedofilnäste, samt mörda barn, skända och tortera 
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barn under tolv år,( detta är bara ett lite axplock från den "positiva" 
tidningen) varför då springa ner till den stackars underbemannade 
polisstationen för att anmäla otillåtet samtal i hemmet när han 
verkligen kunde anmäla oss för alla dessa hemska brott som han 
påstår att vi är skyldiga till? Han har ju till och med bevis för sina 
"sanningar" . Så John, skynda nu ner till polisen innan dom stänger 
och anmäl oss för alla dessa brott! Det är ju en jätteskandal att så 
hemska kriminella kvinnor för gå lösa! 
 
lena Feb 23, 2012 11:09 AM 
Anna1. 
Vill absolut inte vara otrevlig, men den frågan var på tapeten i går. 
Moncan förklarade väldigt tydligt att vi mer än gärna ställer upp på 
ett möte med mannen i fråga. Hos polisen eller våra ombud. 
Vill han mej något så kan han maila, för du förstår att jag redan har 
mailat honom och förklarat vad jag känner. Fick inget svar.Jag 
kämpar varje dag för att klara av att stå på benen och inte göra 
något tokigt. Har vänner och familj som håller koll på mej och är 
oroliga. 
Nu ska vi inte vara oartiga mot Moncan. Inlägget handlar om henne 
och hennes kämpande. Låt oss då hålla oss till det ämnet. Jag är så 
stolt över min vän som var så stark och modig som skrev det här 
inlägget. Vet att det kostade på. Sorry Moncan att jag tog upp 
mannen i fråga. Du så gullig! 
Kram och kärlek! 
 
Monica Antonsson Feb 21, 2012 11:45 AM 
Ann 
Jag tycker kanske inte att du ska uttala dig om Lena offentligt. 
Att hon mår dåligt av och till är helt och hållet John fel. Ingen 
annans. Just i dag har han till exempel kört ända fram till hennes 
ytterdörr och tagit bilder. Hur tror du det känns? 
Och som du vet har hon försökt ringa honom två gånger. Det 
resulterade i att hon blev polisanmäld för "otillåtet samtal i 
hemmet". 
Vi har flera gånger föreslagit att vi ska åka till Sundbyberg med 
kaffekorg och allt för att tala ut med honom om de låsningar han 
uppenbarligen har. Då anser han att vi hotar honom. 
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Vi har som du vet sedan en månad bjudit in honom till ett möte hos 
polisen. Som du också vet har han inte svarat och än mindre nappat 
på idén. 
Så vad mer tycker du att vi ska göra, Ann? 
Jag håller helt med dig om att det är ovärdigt men faktum är att det 
är HAN som förföljer, hotar och grovt förtalar oss. Det du läser hos 
mig passerar helt juridiskt. Vore det inte smartare om du vände dig 
till honom med den här uppmaningen. Vi är som du förstår öppna 
för samtal. 
  
………………………… 
Lena Dahlströms andra självmordsmail: 
 
From: lenadj@live.se 
To: yakida@telia.com 
Subject: Mår inte bra! 
Date: Thu, 16 Feb 2012 19:41:52 +0100 
John. 
Mår verkligen skit av det du skrivar om mej och även Moncan. 
Kan erkänna det, även om jag om jag vet att det glädjer dej. 
Jag är inte som Monica som är en aning starkare än mej. 
Men det är som så att jag är väldigt rädd om min familj. 
livrädd att det ska hända dom eller Monicas barn på grund av det du 
skrivit. 
Du vill att vi ska begå kollektivt självmord, men jag är så under isen 
så jag är fullt kapapel 
att ta mitt liv om du då i gentjänst raderar det som finns på din 
nättidning. 
Har skrivit i min blogg om varför jag tar det här beslutet. Har även 
talat med polisen om det. 
Inlägget har jag satt en tid på när det kommer ut. 
Hoppas att du blir nöjd. 
Ett tillägg för din kännedom:  
Jag har gjort i ordning en tjock mapp med alla dina lögner och 
absurda anklagelser.  
Detta för att min man , min vuxna son och mina döttrar som avgudar 
sin fru/mamma, ska kunna ta del av det helvete du utsatt mej för.  
Har hållit dom så gott det går utanför det här för att dom inte skulle 
göra sig olyckliga på dej.  
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Även min övriga familj, släkt och vänner kommer att läsa vad du 
ljugit ihop.  
Så nu vet du. Jag orkar inte leva med skräcken för vad du kan göra 
mot min familj.  
Radera vad som står på din hemska sida, så får du mitt i stället!  
Borde göra dej överlycklig! 
………………… 
 
Lena Feb 10, 2012 10:21 AM 
Kan bekräfta upplivningsförsöket. 
Och om nu sanningen ska fram och fram kommer den ju alltid i 
*host* nätblaskan med bara positiva nyheter (ursäkta mej, *host, 
host*) 
så är det som så att vi delar allt jag och Moncan , även på män. 
Observara MÄN! Men om jag skulle försöka få lite närmare kontakt 
med hennes lover( så snygg) så skulle hon strypa mej med sina bara 
händer! 
 
Lena Dahlströms ord från Rolleponkebloggen2: 
Lenas bevingade ord från bloggen om "Rolle" : 
 
-Del1: Hade vi inte haft vår sjuka humor så hade vi aldrig klarat det 
här. Jag provade att lägga mig i fosterställning och gny i två dagar. 
Det var inte roligt. Jag fick nästan liggsår och gäspade käkarna ur 
led. 
- Del 2: Hade vi inte haft vår sjuka humor så hade vi aldrig klarat 
det här. Jag provade i två dagar och fick nästan liggsår... 
 
 
Monica Antonsson sa...  
Ha ha ha...Moncan kan inte svara själv just nu för hon är , minst 
sagt utklädd här på en fest. 
Hon står och dansar på bordet! 
Allt gott! 
lena  
29 oktober 2011 20:37 
 
Monica Antonsson sa... 
Bäste John Jakida! 
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Viktiga Lena och jag har bestämt oss för att ge dig varsin exklusiv 
intervju. Du ska få tillräckligt med tid så att till och med du ska 
kunna tillgodogöra dig fakta nog att befria din dyngspridarblaska 
från de värsta övergreppen och lögnerna. Det finns trots allt ingen 
anledning att inte förbättra sin produkt. Och från att vara 
grundlurad, blåst och djupt vilseförd vad gäller oss kan det ju bara 
bli bättre. Du är därför välkommen att höra av dig för bokning av 
passande tid. 
Du kommer att få veta allt om oss. Tänk dig det, John Jakida. Allt 
om Monkan och Lena! Rubb som stubb. Utan begränsningar. På slak 
lina. Våra älskares skostorlekar, hur man kokar rabarberkräm, vem 
som skurar våra badkar (särskilt mitt!), vilka matrester vi har i 
kylskåpet och ja... Allt! 
Det är bara att fråga på, fråga på, fråga på... 
Lena och jag är lite besvikna över att du har missat våra soptunnor. 
Vi är övertygade om att du råder bot på det nu. Ring på dörren när 
du ändå är här. En kopp rykande varmt snabbkaffe kan vi alltid 
bjuda på under gatlyktan. Lyx!!!Det är ju så kallt ute nu. 
Nästan frost. 
Och glöm för all del inte att ringa om intervjutiderna! 
Lena tycker till och med att vi ska bjuda dig på lunch. Hon ska till 
och med anstränga sig och laga mat, säger hon. 
Tänk va! 
- Han är så välkommen, säger hon. 
Han får till och med ta med sig kameran. 
Och han får plåta så mycket han vill. 
2 oktober 2011 02:37 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Anna1! 
Börjar bli förbannat trött på dej! 
Jag är en löjligt snäll person, på gränsen till mesig. Moncan är 
mycket snällare och har ett oändligt tålamod med dom flesta. 
Men om du inte kan begripa att du är ruskigt lurad, blåst, förd 
bakom ljuset, välj själv lämpligt uttryck,så kan vi inte hjälpa dej. För 
konstigt nog så är det så att vi är oroliga för att du blir nästa offer. 
För ett offer kommer du att bli, det är helt säkert! 
Dårens ( A,s namn på honom)förra fru har klart och tydligt berättat 
hur lurad hon och hennes dotter blev. Ett stort antal bilköpare har 
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lika klart berättat om hur blåsta dom blev på stora summor pengar. 
Hans barndomsvänner har liknande historier. Alla som har kommit i 
hans väg har blivit grundlurade. 
DET ÄR ETT FAKTUM! 
Om du envisas med att du är vän med JJ och dåren så har du 
bekymmer.Eller så fattar du inte bättre. I så fall så ska du be någon 
som kan förklara för dej om hjälp. 
JJ och D är djupt störda personer utan empati. Allt dom gör, gör 
dom för egen vinnings skull.Håll dej borta från dom. För din och din 
familj skull. 
11 oktober 2011 18:53 
 
lena sa... 
IC är rätt igenom ond! Hon har JJ som vän, säger det mesta. Hon 
njuter av tjurfäktning, älskar att se ett oskyldigt djur bli plågad. 
Hon försvar män som gjort sig skyldig till grova övergrepp på barn 
och kvinnor. Är bara en tidsfråga innan hon går ut med en lång rapa 
om den stackars radioprofilen som är dömd till fängelse för grova 
övergrepp på en fjortonårig flicka. 
Skulle inte förvåna mej om hon skrivit hoten i Moncans namn själv. 
Att hon så gärna vill ha ärendenummer på anmälan som Moncan 
gjort är bara för att hon vill lägga ut den på sin blogg och ge JJ den 
så han kan lägga till mer skit på sin kloakblaska. 
13 oktober 2011 08:48 
(Detta ska enligt uppgift vara skrivet av Lena Dahlström Johansson 
som numera bara använder sig av namnet Lena) 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
From: lena dahlström johansson  
To: yakida  
Sent: Saturday, August 06, 2011 12:31 PM 
Subject: RE: 
Vet du en sak? Jag är ingen hallik heller, och ingen pedofil. 
Och har inte påverkat högsta domstolen att döma någon till 
fängelse. 
Hur skulle jag kunna göra det? Är varken advokat eller åklagare. 
Dessutom så var det hovrätten som fastställde tingsrättens dom. 
Blir väldigt tacksam om du tar bort det, där det är inte sant 
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helt enkelt.  
Tack på förhand! 
 jag är inget av det du skriver på din sida! Mitt nick har dessutom 
används av andra.  
Har ingen aning om vilka det är. 
Snälla, snälla du, ta bort allt om mej. Jag är ingen ond människa. 
Jag vill bara leva ett lugnt liv med min familj. 
Vill inte att något ska hända min familj något. Då tar jag hellre livet 
av mej. 
/lena 
------------------------ 
From: yakida@telia.com 
To: lenadj@live.se 
CC: yakida@telia.com 
Subject: Re:  
Date: Sat, 6 Aug 2011 12:00:47 +0200 
Du, jag tar under dagen bort uppgiften om din knarklangning och 
prostitution. 
mvh 
john 
 
 
Lena Dahlströms första självmordsmail: 
 
From: lena dahlström johansson  
To: yakida ; moncan  
Sent: Saturday, August 06, 2011 11:06 AM 
---------------------- 
From: lenadj@live.se 
To: yakida@telia.com 
Kan du vara så vänlig att ta bort dina absurda lögner om mej som 
står på din hemsida. Inte ett ord är sant. 
Eller vill du att jag och min familj ska utsättas för livsfara? 
Är du karl nog så borde du ta bort det ytterst grova förtalet om mej. 
Annars så kan jag inte se det på ett annat sätt att du vill få 
någon/några att utsätta oss för livsfara! 
Vill du ha det på ditt samvete? Eller vill du helt enkelt att vi ska dö? 
/lena  
---------------------- 
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Med ditt svar så förstår jag att du verkligen vill mej illa! 
Du måste tro på mitt ord att ingenting, absolut ingenting är sant. 
Ingenting. 
Allt är förtal och hemskheter! Du kan kolla med vem som helst! Men 
kollar du med Rolle så garanterar jag dej att han ljuger! Vi är fler 
som kan vittna om det. 
Det du gör är hemskt och jag förstår att du glädjer dej över att jag 
mår verkligen dåligt 
över vad du utsätter mej och min familj för! 
Så, John, jag mår hemskt och du mår bra av det. 
Det har gått så långt att jag överväger att ta mitt liv för att förskona 
mina familj! 
Det är hemskt att veta att du eller någon du uppviglar kan skada min 
familj. 
/ en mycket ledsen lena 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Då blev jag riktigt deppad. Vad gjorde grisen med fisken? varför har 
man becon tillsammans med gös? 
varför tänkte jag då på Rolle den fula fisken till ärkesvin? 
7 augusti 2009 19:02 
 
lena sa... 
Anna1 och alla andra som grubblar sig som tokiga över mej och 
Moncan. 
Vi kan träffas allihop och reda ut det som ni grubblar så fasligt 
mycket över.Vi kan träffas över en trevlig middag hos lilla mej och 
som dessert kan vi redovisa massor av dokument om bla Rolle. För 
tro mej, Rolle är ibland det absolut värsta man råka ut för. Det kan 
vi visa dej Anna. Som en ren och uppriktig välgärning och omtanke 
om dej. Som en lite udda men nice dekoration kommer vi att ha 14 
bodyguards med.Som har andra muskler än Rolle har.Du Rolle är 
också välkommen.Tror säkert att det kommer finnas någon på vår 
lilla midddag som som så gärna vill träffa dej. 
Vi har inget att dölja! Tvärtom! Men man kan lugnt påstå att vi hade 
lite otur när vi tänkte ang Rolle.Tyvärr. Vi, eller mest Moncan 
faktiskt vill så gärna tro att alla har något gott inom sig. Hon var en 
smula naiv där. 
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Nu vet vi bättre. 
Väldigt välkomna på en liten bloggupplysningsmiddag med en gratis 
förläsning av mej och Moncan! 
07 juli, 2011 20:16 
 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Tommy! 
Även jag med flera har listan. Du står med! Finns inget tvivel om att 
det är du och JJ som står där. Så är det. Jag har även IC,s dom! 
Men skulle aldrig i livet lägga ut något dyligt. 
Vill absolut inte sjunka till samma nivå! 
Respektera nu Monica och försvinn från hennes blogg! 
07 maj, 2011 13:04 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Jag har också forskat. På Ingrid Carlqvist. Har läst det mesta som 
hon har publicerat och kommit fram till att IC har Peddorubbadsori. 
Har dokumentera hela min forskning så att alla kan ta del av den. 
30 april, 2011 09:26 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Moncan! 
Du är så bara bäst! 
Suveränt inlägg! 
Ic gör mej illamående.Hon är otäck och farlig. 
Hon kränker barn och vuxna som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp på ett jävligt osmakligt sätt! Hon kränker och förminskar 
barnen gång på gång. 
28 april, 2011 14:26 
 
 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Om man är dömd för barnpornografibrott så är väl man helt klart 
sjuk, eller störd. Jag tror inte att pedofili är en sjukdom, utan en 
allvarlig störning som inte går att snacka bort. 
Att titta på barnpornografi är som att ge en pyroman tändstickor. 
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Har suttit i hovrätten som stöd för Sofie och det var ibland det 
hemskaste jag har varit med om. Långa stunder satt jag faktiskt och 
höll för öronen. Kunde inte ta in, inte förstå, ville inte ha dom 
bilderna i huvudet.Om jag som vuxen inte kan förstå, hur ska då ett 
barn kunna det? 
Självklart ska det vara nolltolerans för övergrepp på barn, det är 
bara väldigt märkligt att det inte är det nu. 
Man har ju en nolltolerans i trafiken, det är ju bra, givetvis.Men om 
jag blir skadad i trafiken så får jag bums hjälp av både sjukvården 
och krishantering. Barnen som är utsattta för övergrepp får ingen 
sådan hjälp. 
13 april, 2011 16:29 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
För att göra världen en tjänst och orsaka global impotens så har jag 
lagt ut en bild på mej själv i min blogg. Man för leta lite längre ner i 
högerspalten. Den kommer inte att ligga där längre än nödvändigt 
då jag gärna inte syns. 
Men så fort det blir lite mindre stake på på peddosarna så tar jag 
bort den. 
10 april, 2011 18:53 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Sofie och Niklas!Det är förjävligt helt enkelt! 
Det var ingen vuxen som lyssna på dom. Ingen! 
Inte Soc, inte biomamman, inte nån. Och jag förstod inte .Ingen i vår 
familj fattade vad som pågick, men vi visste att något var fel! Dom 
flyttade utan att meddela deras storasyster. Vi fick inte hälsa på, 
dom fick inte åka och hälsa på oss.Något var helt galet, men man 
kan inte föreställa sig att något så sjukt och hemskt kan finnas.Det 
som äckelgubben och Soc har utsatt barnen för kan aldrig göras 
ogjort. 
Ingrid Carlqvist ska skämmas! Fy farao för människor som 
behandlar och betraktar barnen på ett så vidrigt sätt! 
IC kan åka och prata med Sofie och Niklas så att dom kan få en 
chans att berätta för en peddowannabe vad dom varit utsatta för. 
Niklas sitter inne igen, så hon kan kontakta häktet och boka ett 
samtal.Då får hon se smärta och förtvilan i en ung killes ögon som 
har tappat hoppet. 
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08 april, 2011 20:18 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Yakida. 
Dra av dig brallorna. Ställ dig vid en dörr,luta dej en aning bakåt, 
så snorren kommer i dörrhålet. Sen slår du igen dörren. Hårt! 
03 mars, 2011 21:14 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Anonym 20:19 
Det har du helt rätt i. Man ska tänka sig för och jag gjorde nog inte 
det. Blev ilsk. Man ska inte kalla någon pedofil om man inte är 
hundra. Men att vara hundra är svårt när det gäller övergrepp på 
barn eller på kvinnor också för den delen. Man kan inte vara hundra 
för att det inte finns några vittnen när det gäller sådana 
övergrepp.Hemskheterna sker i enrum. Dessutom så nekar en pedofil 
alltid. 
Men jag ska inte kalla Ic för pedofil. Jag kallar henne 
pedofilkramare.En störd pedofilkramare. 
28 februari, 2011 20:32 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Fy fasen! Blev IC så rädd att hennes peddokramande skulle nå ut, att 
hon gjorde det hon själv har blivit drabbad av. 
Ja, det kan man ju förstå. Skulle inte se bra ut om det kom ut att man 
försvar sexuella övergrepp på barn. Att man tar varje tillfälle i akt 
att försvara förövarna.Det kan väl vara så att IC själv är en pedofil. 
Och det har man ju fattat nu att pedofiler håller ihop. 
Du Ingrid är en riktigt vidrig hemsk person! 
Borde vara en varningskylt i pannan på dej så att barnen har någon 
chans att fly. 
28 februari, 2011 18:00 
 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Fega vidriga så kallade män, som inte ens vågade prata med mej i 
telefon! 
Fega vidriga peddon!  
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Gör någon något med våra små i familjen så önskar dom att dom var 
döda! 
26 februari, 2011 10:01 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Har nu ringt John Yakida en gång till med goda avsikter. Blev bryskt 
avvisad med orden" du förstår att våra rutiner är att ta sånt här via 
mail". Klick. Han la på. Tråkigt. Extra tråkigt var - klappa på 
huvudet lilla gumman känslan. 
Helt uppenbart vill du, Johan inte lösa den här konflikten som 
faktiskt du startade med dina horribla anklagelser på din blogg. 
Tråkigt, verkligen tråkigt. Men vi gör alla våra val här i livet. Det 
måste ju finnas annat här i livet än att förfölja människor. Monica 
har lagt ner mycket tid på att försvara sig och sina nära. Det ska 
man verkligen inte behöva göra. Men du har gjort ditt val. Du ville 
inte ta emot fredspipan som hade avslutat denna makabra såpa. 
24 februari, 2011 11:49 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
John Yakida! 
Försökte prata med dej i telefon, men du la på. 
Du ville bara prata via mail. Synd. För jag har ett väldigt bra 
erbjudande till dej. En fredspipa kan man kalla det för. Jag tänker 
inte ta det via mail för att jag vet vad du gör med det. 
Men du ska få en chans till. Jag ringer dej igen kl.11.30. Vill inget 
illa. Snälla du, ta samtalet med mej. 
24 februari, 2011 10:58 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa...  
Moncan! 
Vi kan åka dit så snart som möjligt. 
Har influensa och munsår, det är som gjort för att ge honom en 
riktigt smaskig kyss!  
22 februari, 2011 20:11   
 
Monica Antonsson sa... 
Lena 
Skulle inte du och jag packa picknickkorgen och hälsa på i blå 
höghuset? 
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Dag? Tid? 
22 februari, 2011 19:41 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Moncan! 
ÄNTLIGEN!!! 
Ring mej om dag och tid. 
22 februari, 2011 19:53 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa...  
Moncan. 
Kära du, vilket jobb du har lagt ner. Helt otroligt! Nu har du 
verkligen smulat sönder varenda jävla punkt rikspuckot plitat ihop 
så amatörsmässigt. Skicka en faktura. För att lägga ner så mycket 
tid för att man ska försvara sig själv, sin familj och vänner är helt 
sanslöst!  
Och du JJ. erbjudanfdet står kvar. Vi kommer gärna och hälsar på. 
Men nu bjuder vi inte på fikabröd. Är alldeles för förbannad för det!  
12 februari, 2011 21:28   
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa...  
Moncan. Vad synd! Att han inte är brandman alltså. Eller vilken tur! 
Han kan nog inte fokusera på rätt saker som att rädda liv och släcka. 
Vad pysslar gossen med på Arlanda? 
Vågar man flyga?  
08 februari, 2011 19:21   
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa...  
Sorry Moncan. Det kan inte bli nåt;)) 
Fast vi kan väl åka till sumpan och spana på godingar? Lite nyp i 
rumpan har ingen dött av. 
Brandmän är sexiga! Mums! Vi får spana helt enkelt. 
Mina hundar är jättefina! Så det så! 
Och det är ju som så, att ju mer jag läser på nätet, desto mer 
uppskattar jag mina hundar.  
08 februari, 2011 19:00   
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Till JJ/Yakida. 
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Vad sägs om att jag och Moncan kommer hem till dej så att vi kan 
reda ut vad det är som hänt? 
Du bjuder på kaffe och vi tar med fikabröd. 
Det måste ju vara bättre att ses öga mot öga, istället för att kriga på 
nätet. Ett krig som inte har någon vinnare. 
Då kan du också passa på att lära mej klipp o klistratekniken, något 
jag ser att du verkligen behärskar till fulländning. 
Meila Moncan om tid och dag, så ses vi då. 
lena 
30 januari, 2011 14:23 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Och jag har anmält JJ till kalle Ankas bokklubb. 
Funderar också över begåvningsnivån hos JJ, om nu Moncan har 
grovt kriminellt nätverk bakom sig, hur smart är det då att hänga ut 
Moncan med tillhörande sopptipp full med skit? 
Tänk om det kriminella nätverket ruttnar? 
30 januari, 2011 18:18 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
S. 
Utan att säga för mycket, så vill jag tala om att Moncan inte var 
ensam om att driva Rolleponkenbloggen. Jag och Moncan var 
ansvariga. Det var ytterligare fler som hade tillgång till bloggen för 
att skriva vad dom ville.Syftet då med bloggen var att ge dom som 
var drabbade att ett forum för att berätta, att ge dom ett utrymme för 
sin frustation.Det hela är en lång historia som vi inte tar upp här, av 
hänsyn till Rolle. 
vi ville då, så som det såg ut och verkade vara just då, göra rätt. 
Med den info vi hade då och olika personers berättelser så såg vi 
inte att vi gjorde något tokigt. Jag står för vad jag gjort. I 
bakspegeln nu, så kan jag tycka att det inte var helt ok, men just då 
var det ok. 
Det har runnit mycket vatten under broarna sen dess och man 
omvärderar det man gjort. Så som man gör med mycket här i livet. 
Men ge inte Moncan på moppen för den bloggen. Vi var fler. Och det 
är som så att Moncan är en mycket snäll och god person med ett 
stort hjärta. Jag har skällt på henne i telefon flera gånger om att hon 
är alldeles för blåögd och naiv. Jag har träffat Olle vid flera 
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tillfällen och vi har pratat om vad som hände. Jag har tagit mitt 
ansvar och jag står för vad som hänt. Men lasta inte Moncan för allt 
som händer i bloggvärlden. 
och s, är du den som åkte med oss från Neo till vallentuna? 
28 januari, 2011 20:23 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Vuxenvärlden sviker barnen om och om igen! 
Obegripligt att det få fortgå. 
Är det en merit att man har noll empati, samt är helt oduglig när det 
gäller att förstå barn? 
Jag har tyvärr sett hur socialtjänsten jobbar när det gäller hur man 
placerar barn. 
Inget gott har kommit ur det. Inget! 
Att förstöra ett barns uppväxt och barndom, är att också förstöra 
deras barns barndom. 
Det trasiga går igenom i flera generationer. 
Hur ska socialtjänsten ta ansvar för dessa barn när dom blir vuxna? 
I min närhet har jag 2 trasiga unga vuxna som socialtjänsten 
fullständigt skiter, fast det är konstaterat att dom har gjort fel. Att 
dom placerade barnen hos en pedofil. 
22 oktober, 2010 17:42 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Moncan. 
Dom skriver inte på bloggen för att dom inte orkar. Dom har inte 
rätt redskap för att hantera det dom varit med om. Ska man skriva 
om sin trasiga barndom så måste man ha någon med rätt utbildning 
som stöttar, så att man inte går under. 
Sofie lever nu själv med sitt barn. Pappan till hennes barn är själv 
uppväxt med en mamma som missbrukade och en pappa som gick 
bort under oklara former. Två trasig barn som får ett barn. 
Det säger sig självt. Men Sofie är stark. Och en riktig hönsmamma. 
Niklas åker ut och in. Utan att komma rätt. 
En så gullig och go kille. 
Fan! Vad jag är rent utsagt så jävla förbannad på myndigheterna 
som behandlat dessa barn som boskap! 
Nej, jag tar tillbaka det. Boskap blir mycket bättre behandlade än 
barn. 
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Det finns djurförbud. Men,det finns inget barnförbud. 
22 oktober, 2010 19:49 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Sara! 
Du är rent ut sagt jävligt oförskämd! 
Hitta någon annan blogg för att kränka tex. 
Inteutanminahjärnceller.nu 
Jag är Monicas vakthund. En lättirriterad pitbull, så pys nu. Annars 
så biter jag. Hårt! 
12 april, 2010 17:01 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Kan det vara så enkelt att man får tänka efter en tanke till innan man 
inleder ett förhållande? 
Vill jag ha barn med den här personen? 
Vill jag ha ett livslångt förhållande med den personen? 
Är detta någon som jag kan lita på? 
Jag själv är av den uppfattningen att man skiljer sig för lätt. Man 
lämnar eller går, istället för att stanna och kämpa. 
Min man har en dotter med en kvinna som är absolut icke lämplig 
som mamma. Mamman har 3 barn. Dottern kom till oss som 5 åring 
efter mycket om och men. Dom 2 andra är uppväxt i ett fosterhem 
som utsatte barnen för grova övergrepp. Fosterpappan sitter nu 
bakom galler. 
Jag frågade min man i går vad hans ansvar låg när han som 21 
åring avlade ett barn med någon som han inte ville ha barn med, 
egentligen. 
Han slog ifrån sig och menade att dom var två om saken. Det anser 
inte jag. Vill man som man inte ha barn, så är det hans skyldighet att 
skydda sig oavsett om kvinnan säger att hon har skydd. 
Min man och jag har nu varit gifta i 23 år. Tillsammans i 25. 
Det har inte varit en dans på rosor hela vägen. 
Jag har velat gå flera gånger. Men har stannat och försökt igen. Har 
kämpat. 
Och det är jag nu väldigt tacksam för. 
Våra barn är väldigt glada för det. 
Ett förhållande med barn är inte en bullerbyidyll. Det är stress och 
slit. Men man måste kämpa tillsammans. 
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15 oktober, 2010 11:19 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Undrar om Ingrid Carlqvist kommer att skicka mej en faktura för 
bilden som jag la ut på henne på min blogg?  
03 juli, 2010 15:46 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Moncan. 
Gå in i min mailbox och hämta dom. 
24 mars, 2010 13:22 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa... 
Malla // 23 mars 2010 vid 20:13 
Tack iaf för svar Ingrid! 
Hoppas semestern är trevlig i övrigt! 
Jag har ju läst en del om dig Ingrid. Jag har även läst mycket av det 
som du skrivit. Så jag gör en sammanfattning här av vad jag 
tror/anser om dig. 
- Medelålders 
- Barnlös 
- Bakgrund av 7 års vårdnadstvist med sambons dotter. 
- Glad i alkohol. 
- Har fått sparken från ett stort uppdrag pga sina lögner och stora 
engagemang i nersupna, självömkande pappor. 
- Försvarar våldsverkare och pedofiler. 
- Anför alltid barnens bästa och anser att hon har svaret på vad 
”barnens bästa är”. 
- Ingrid anser att hon vet och kan allting om barn. För, hör och 
häpna, – Hon har varit barn! 
- Alla mammor som råkar ha en åsikt om sina egna barns behov. 
Försöker Pasa barnen. Pasande pappor lyser med sin frånvaro i 
Ingrids värld. 
- Ingrid har en inneboende avundsjuka mot mammor och anser att 
hon vet bättre än mammorna själva, i vad barnen behöver. 
- Hon "vet" också vad det innebär att bli mamma och vad det rent 
känslomässigt innebär. Haka inte upp er på detaljer! Alla behöver 
inte ha barn för att veta och kunna allt om barn. 
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- Hon försöker stå i mittpunkten "där det händer" men misslyckas 
kapitalt. 
- Vid framträdande i tv, glömmer hon ämnet och vill bara promota 
sina böcker. 
- Författar utan större finess. Ingen Björn R, direkt. 
- Hon tycks ha ett oändligt behov att ha män omkring sig, till vilket 
pris som helst. 
- Ifrågasätt inte Ingrid. Då kommer hon med öppen käft och hugger. 
- Ingrid anser att hon är journalist, barnpsykolog och läkare i ett. 
Som ett Kinderegg, helt enkelt. 
Jag vet att du tagit bort allt för privata saker om dig som andra har 
skrivit. Jag tycker du har all rätt i världen att göra det. Det handlar 
om dig och din intigritet. 
Men likväl så handlar dina skriverier om andra människors 
intigritet. Där anser du att den intigriteten inte är så viktig. Sorry, 
men det är den. Barn har inte en chans att avgöra om de vill vara 
med i din bok. Eller i dina skriverier här. 
25 mars, 2010 14:25 
 
lena 21 augusti 2009 11:21 
Lite orolig är jag. Rolleponken har en väldig förmåga att 
manipulera folk. Men jag vet ju oxå att du kan den sorten;)),Du är 
både klok, tuff och erfaren. Det kan man verkligen säga utan att 
rucka på sanningen;)! 
Får väl ta på mej solbrillorna, peruken och pärlhalsbandet. Putsa 
upp min gamla hoj, fylla kaffetermosen och lägga mej i buskarna för 
att ha koll. 
Svara 
 
Lena 21 augusti 2009 08:37 
Monica....Jag har visserligen inte ätit frukost än men, försökte han 
linda dej så att säga runt sitt finger? Lyckades han? Måste jag ge dej 
motgift? 
För om Rolleponken ringer upp och säger att han är helt 
OSKYLDIG, ren som snö. Har bara haft lite otur. jajahujeda mej så 
synd det är om Rolleponken...... 
Är det meningen att vi ska tro honom? 
han vill bjuda på bullar?.....hahahadet var det roligaste jag läst 
innan frukost någonsin! 
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Svara 
 
lena sa... 
Nu kommer det en massa fula ord, ¨å känsliga kan scrolla förbi;)! 
Vilken jävla ful gris, eller ett riktigt ärkesvin ! 
Hur är man funtad när man sätter sin familj så jävla mycket i skiten? 
Ska fan åka till Rollelurare för att göra en bilaffär med 
elaändet...sen Rolle har du gett dej i kast med en väldigt ilsken 
kärring 
NEJ ! Upp i ljuset med alla hans skojerier. Allt ska fram. 
Alla ska få veta vilket arsle han är 
Vill ingen göra affärer med idioten, så måste han ju lägga ner. 
Varför är han inte häktad??? 
Varför gör han inte som alla andra fula fiskar i Vallentuna, tar 
lååånga dopp i vår skitiga sjö. 
Hoppas du får en redig kallsup Olle1 
6 augusti 2009 18:05 
 
Lena sa... 
Det ser väldigt illa ut! 
men om det är så att polisen inte har stake nog att hämta honom, så 
kan lilla jag hämta Rolleponken och köra honom till kurran. 
Inte så svårt, han är ju inte långt härifrån. 
16 juni 2009 12:22 
 
Lena sa... 
Och Rolle.....gå och bada. Dej räknar jag inte som Vallentunabo. Ser 
inte dej som en människa ens, bara som en liten lort. 
7 augusti 2009 18:21 
 
lena sa... 
Så bra att du lägger ut det! 
En riktigt skojare. 
Säljer bildelar också, KÖP INTE! 
Annika säljer present o heminredning i bilhallen, KÖP INTE! 
KÖP INGENTING av dessa skojare! 
06 juni, 2009 14:56 
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Obs. Detta ska enligt uppgift vara skrivet av Lena Dahlström 
Johansson 
Källa: bilskojarbloggen.blogspot.se/2009/08/sondag-kl-15-16-rolle-
vill-traffa-er.html#comment-form 
 
Note *: med hänsyn till de utsatta offer som blev trakasserad av 
"lenas viktigheter och oviktigheter", har namnen förkortats. 
Note **: Datum: 2011-08-06. Lena Dahlström Johansson dementerar 
alla uppgifter om henne. Allt är enligt henne osant. 
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Bilaga 2 : 
Monicas alla bloggar 

 
1 Änglagård novozybkov.blogspot.com 

2 Vallentunabloggen vallentunabloggen.blogspot.com 

3 Tjernobyl och 
Kärnkraftsbloggen 

karnkraftsbloggen.blogspot.com 

4 Gottrörabloggen gottrora.blogspot.com 

5 Rolleponkebloggen rolleponken.blogspot.com 

6 Rolleponkebloggen rolleponken1.blogspot.com 

7 Sanningar om vallentuna Sanningaromvallentuna.blogspot.c
om 
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8 Monica Arnesdotter 
Antonssons trivsamma lilla 
blogg 

monicaantonsson.blogspot.com 

9 Monica Arnesdotter 
Antonssons debattblogg 

monicaantonsson1.blogspot.com 

10 Gömdabloggen gomdabloggen.blogspot.com 

11 Bokbloggen monicasbokblogg.blogspot.com 

12 Bästa Resebloggen bastaresebloggen.blogspot.com 

13 Årets bloggskunk bloggskunk.blogspot.com 

14 Änglagårdsbloggen monicaantonssons.blogspot.com 

15 Debattbloggen debattbloggen.blogspot.com 

16 Sofie och Niklas vildavatten.blogspot.com 

17 Svein Trytis värld sveintryti.blogspot.com 

18 Tjernobylbloggen tjernobyl.blogspot.com 

19 Min lilla trädgårdstäppa mintradgardstappa.blogspot.com 

20 Bloggrosen! bloggrosen.blogspot.com 

21 Släktforskarblog slaktbloggen.blogspot.com 

22 Nerjabloggen nerjabloggen.blogspot.com 

23 Rolleponkebloggen rolleponken2.blogspot.com 

24 Sockerbullar, Surdegsbröd och 
beska droppar 

http://monicaantonsson3.blogspot.
com/ 

25 Sockerbullar, Surdegsbröd och 
beska droppar 

http://monicaantonsson4.blogspot.
com/ 

26 Sockerbullar, Surdegsbröd och 
beska droppar 

http://monicaantonsson5.blogspot.
com/ 

27 Fuckida http://fuckida.blogspot.com/ 

28  sanningenomgomda.blogspot.com 

29  sanningenomgomda1.blogspot.co
m 

31  sanningenomgomda2.blogspot.co
m 

32  arkivrolle.blogspot.com 

33 Sanningen om Vallentuna gabysteliacom.blogspot.com/ 
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Bilaga 3:  
Flashback 
Omslagssidan 
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Sidan 24 
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Sidan 25 
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Bilaga 4: 
Annikas pedofillista från Flashback 
Rubriken är ”Lista på personer som beställde barnporrfilmer från 
Tingsrätten”.. Bilden har gjorts mindre aå at namnen inte 
framkommer. 
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Bilaga 5:  
Worddokumentets egenskaper som listan från Flashback fanns på. 
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Bilaga 6:  
Några av Monica Antonssons olika uttalanden i sin blogg om 
pedofillistan: 
 
Lördagen den 26:e februari 2011 i sin artikel ”I morgon är - 
förhoppningsvis - en bättre dag... ” skriver Monica sen följande:  
…//…. Som om det inte vore nog har ytterligare en kvinnlig bloggare 
här i närheten - även hon kompis med de övriga - sin make på listan. 
Han beställde barnporrfilm. I sin yrkesutövning, hoppas jag. På 
riktigt alltså.  
Och han är väl kompis med min förläggare. 
….//….  
Själv bränner jag listan. I dag. I grillen. Jag vill inte se den mer.  
Den kopia som ligger i bankfacket hanteras över till polisen i ett 
aktuellt fall. 
 
och Lena Dahlström fyllde på med följande 
 
lenas viktigheter och oviktigheter sa...  
Fega vidriga så kallade män, som inte ens vågade prata med mej i 
telefon! 
Fega vidriga peddon!  
Gör någon något med våra små i familjen så önskar dom att dom var 
döda!  
26 februari, 2011 10:01   
 
och ……… 
 
Monica Antonsson sa...  
…..//….. 
Jag ägnar mig åt …Yakida tills allt om alla som smutskastas i hans 
blogg med utgivningsbevis på falska premisser har raderats.  
26 februari, 2011 10:41  
 
och …….. 
 
Monica Antonsson sa...  
Jag har idag fått sid 25 av Flashback no 2, 1994. Det är verkligen 
vidrigt.  
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Jag ser också att det fattas väldigt många beställare i listan. I stället 
har man citerat ett antal brev från "beställare" samt publicerat en 
beskrivning av filmerna.  
Det är ingen uppbygglig läsning alls.  
01 mars, 2011 14:48   
 
och………. 
 
Monica Antonsson sa...  
Nu har jag tagit reda på vad FRIS var - sammanslutningen 
Föräldrars Rätt i Samhället.  
Jag fick också 15 av de ledande personernas namn.  
Inget av dem finns med på 50-listan över beställare av 
barnporrfilmer.  
Så nu vet ni det.  
03 mars, 2011 21:02   
 
och ……. 
 
Monica Antonsson sa...  
Jocke igen! 
Sant. Det var ingen tilläggslista. Mitt uttryck var fel. Det är EN 
ENDA LISTA varav sista sidan ser något annorlunda ut.  
.…//….. 
Listan är INTE medlemslistan i Fris.  
Deras lista hittade jag igår här:  
http://groups.yahoo.com/group/euro-dads/message/4129 
Några av Fris-namnen (3) finns med på porrköpslistan. Deras namn 
ledde mig till länken ovan. Jag har därför haft tillfälle att jämföra. 
Förutom dessa tre finns inga likheter listorna emellan.  
På Fris-listan finns å andra sidan inte John XXXX  Yakida med men 
väl Tommy XX. 
07 mars, 2011 17:42   
 
och…….. 
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lenas viktigheter och oviktigheter sa...  
Tommy! 
Även jag med flera har listan. Du står med! Finns inget tvivel om att 
det är du och JJ som står där. Så är det. Jag har även IC,s dom! 
Men skulle aldrig i livet lägga ut något dyligt. 
Vill absolut inte sjunka till samma nivå! 
Respektera nu Monica och försvinn från hennes blogg!  
07 maj, 2011 13:04 
 
och……… 
 
Monica Antonsson sa...  
…//… 
Jag och ett tiotal andra fick den här listan i samband med JJ:s utfall 
mot mig. Orsaken var helt enkelt att visa vem jag och de andra hade 
att göra med. Att TJ också finns med på listan upptäcktes senare. 
Källan önskar vara hemlig och jag är inte den som säljer ut en 
person bara för att några av nätets allra värsta typer vill kontrollera 
vederbörandes uppgifter. Glöm det! 
…..//….. 
En hel publicering av listan ligger faktiskt närmare verkligheten än 
att jag skulle servera JJ och TJ listan på fat. Jag har ingen 
anledning att skydda dem. Men vi som har listan har gemensamt 
beslutat oss för att avvakta.  
När JJ har raderat allt förtal om alla han skymfar kan vi tala om 
saken. Inte förr.  
….//….. 
08 maj, 2011 15:24   
 
och ……. 
 
Monica Antonsson sa...  
…//….. 
Någon hade sparat den och inväntat rätt tillfälle. Det uppstod, tyckte 
h*n i våras när JJ hängde ut mig å det grövsta första gången. Jag 
fick en kopia per mail av en dittills för mig okänd person som brukar 
läsa här. Orsaken var just att JJ stod med. Vederbörande skrev att 
ytterligare ett tiotal personer fått listan. Jag har också delat med mig 
till bla Viktiga Lena. Senare har jag lagt den till handlingarna vilket 
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innebär att den sitter bland polisanmälningar och annat i en av 
pärmarna om John Johansson Jakida och samlar damm.  
Jag har bara uppgiften att listan upprättades av den som 
administrerade de här utskicken som väl egentligen aldrig blev av. 
Mer vet inte jag och det har jag aldrig påsått heller. Men en del var 
tryckt i FB-magasin. 
Min källa var inte förstahandspersonen som jag aldrig fick något 
namn på. Men det kan säkert tingsrätten klura ut om de anstränger 
sig.  
JJ stod med på listan. Varför vet inte jag. Viktiga Lena tog 
telefonnumret därifrån när hon ringde upp. Senare kände vi igen en 
person till.  
Ingen av dem har någonsin i detta sammanhang anklagats för brott.  
Om JJ har problem med detta tycker jag att han ska vidta rättsliga 
åtgärder. Barnsliga internetsidor anstår väl ändå inte en före detta 
nämndeman. 
…//… 
24 maj, 2011 22:53   
 
och 
 
Monica Antonsson sa...  
Jag lämnar över den till polisen om de begär det. Samt info om källa 
så att de kan nysta vidare,  
26 maj, 2011 09:23 
 
och 
 
Monica Antonsson sa...  
Det är följaktligen en lista över dem som har beställt ut 
barnporrfilm..Listan är inte verifierad. Åtminstone inte av mig. 
Uppgiften från källan är att den ska ha upprättats av den person som 
administrerade det hela.... Den har alltså inte direkt med domen att 
göra. Och det är ingen tjänsteskrivelse....Det finns ett par så kallade 
kändisar på listan också...Källan är mycket trovärdig och väl 
känd..Och listan stämmer rätt bra med vad som publicerades i FB. 
..Jag har inte försökt kolla listans äkthet då jag dels inte har någon 
anledning att betvivla källan och det dels inte rör sig om något 
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brott.... I stället skrev han hos Daddy om en forskare vid Uppsala 
universitet som nog fanns med på listan. ........ 
28 maj, 2011 11:44 
 
och 
 
Monica Antonsson sa...  
Nej, jag har aldrig publicerat någon lista. Det hade varit ett 
lagbrott. Jag har heller aldrig vägrat ge den ifrån mig. Ingen har 
bett om den. Jag har också berättat gång på gång att jag fick den 
från en person per mail. Det är en känd och väl ansedd person som 
jag inte har någon som helst anledning att betvivla. ... 
28 maj, 2011 11:47 
 
och 
 
Monica Antonsson sa...  
Till 
Monica Antonsson 
gabys@telia.com 
Jag vill minnas att du ibland hänvisar till en lista, inte över 
propedofiler, utan över pedofiler. Jag antar att du inte har något 
skäl att dölja den. Och detta oberoende av vad du anser om mig. 
Kunde man tänka sig att du mejlade ett ex. av listan?Max 
Scharnberg 
SVAR Jag har ingen lista över vare sig propedofiler eller pedofiler.  
Varför i all världen skulle jag ha det?  
Följaktligen hänvisar jag inte heller till någon sådan.  
Vill du ha kontakt med pedofiler och propedofiler får du faktiskt 
vända dig någon annanstans.  
Du har ju själv ett alldeles tydligt sådant umgänge. Varför i all 
världen frågar du mig?  
I stället för att skriva idiotiska mail till mig bör du omgående svara 
på de frågor som ställs till dig i bloggen. Eller kan du inte? Monica  
20 juni, 2011 21:55 
 
Och……… 
 
Monica Antonsson sa...  
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Max Scharnberg skriver för andra gången och ber att få en kopia av 
filmbeställarlistan.  
Jag har därför just varit ute och eldat upp den i grillen. Så nu vet ni 
det.  
11 juli, 2011 00:32 …………. 
(Max mail var skickat söndag kl 23:25 - en timma innan....och 
originalet fanns också  kvar i bankfacket) 
 
och…….. 
 
Monica Antonsson sa...  
Lilla Ann, 
Din slutledningsförmåga är inte mycket att skryta med. Jag har eldat 
upp listan för att slippa tjat från sådana som dig och Max 
Scharnberg. Nu får ni efterfråga listan någon annanstans. Men 
Jakida och TJ står med på den. Liksom kanske 150 andra och av 
dem flera som både du och jag känner till. Den finns naturligtvis 
kvar. Det kommer den alltid att göra så spridd som den är. Enda 
skillnaden nu är att jag personligen inte längre har den.  
Dina groteska hotelser och våldsamma utfall är inte bra. Tänk på att 
de kan slå tillbaka mot dig. Jag råder dig därför bestämt att sluta 
upp.  
Snäll som jag är ska jag dessutom ge dig ett annat avslutade råd. 
- Låna aldrig ut ditt namn och personnummer till någonting i 
närheten av de män du omger dig med.  
- Skriv aldrig på några papper. Särskilt inte fullmakter! 
Vänligen 
Monica  
11 juli, 2011 08:50   
 
och………. 
 
Monica Antonsson sa...  
Min mailväxling igår med Max Scharnberg:  
Bäste Max, 
Jag finner ditt intresse högst märkligt. Av vilken anledning är listan 
intressant för dig?  
Jag vet att du är en ivrig pedofilförnekare men du är ju pensionerad 
nu. Kan du inte bara dra dig tillbaka?  
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Jag har ingen skyldighet att visa den för någon utom polisen och det 
gör jag gärna.  
Härom dagen kände jag ännu en viss sympati för Anna1 och tänkte 
att visst kunde hon få se listan.  
Det var däremot inte tal om att vare sig fotografera, kopiera eller 
skriva av. Självklart inte.  
Det hela måste dessutom hanteras med sekretess.  
Så nej, Max Scharnberg. 
Jag tänker inte visa listan för dig.  
Det lär ha varit Jakida som påstod att en man i din position skulle 
finnas med på listen.  
Men du står inte med på den, om du undrar.  
Med anledning av allt tjafs kring densamma kommer jag nu att göra 
mig av med den. 
Vänligen 
Monica Antonsson  
 
----- Original Message -----  
From: Max Scharnberg  
To: gabys@telia.com  
Sent: Sunday, July 10, 2011 11:25 PM 
Subject: Filmbeställare 
Till 
Monica Antonsson 
gabys@telia.com 
På din blogg finner jag följande två fragment: 
…………………………………………………………………….. 
Någon lista över pedofiler har inte jag.  
Däremot har jag en lista över dem som beställde porrfilm från 
polisen. Det är förbjudet att lägga ut listor på nätet. Anna1 får 
pallra sig till Vallentuna om hon vill se den.  
07 juli, 2011 16:15  
……………………………………………………………………… 
Anonym sa...  
Anna1 hänger på sina polares medvetet felaktiga och förljugna 
beteckning "pedofillista". Alla vet att det är en tilläggslista till den 
som fb magazine publicerade 93-94, över namn på de som beställde 
hem barnporrfilmer (eller vad de kallade/kallar "bevismaterial") 
från en rättegång. 
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Att Anna1 använder samma förljugna påhittade beteckning betyder 
bara en av två saker: 
1. Anna1 är inte riktigt klar i knoppen. 
2. Hon skriver sina kommentarer i det fallet efter beställning. 
Ett tredje alternativ kan också vara en sammanslagning av 1 och 2.  
07 juli, 2011 18:15  
…………………………………………………………………….. 
Jag vet faktiskt ingenting om Anna1, men ville ogärna klippa bort 
någonting i citat. – Men gäller erbjudandet att komma till 
Vallentuna också för andra än Anna1, t.ex. för mig? Jag är beredd 
att skriva en kopia, men vill inte gärna störa dig mer än vad som är 
ofrånkomligt. Det finns egentligen inte det alternativ att fotografera 
av din lista. Fram till sommaren 1966 har jag gjort normala 
fotografier, men någon gång i mitten av den sommaren har jag 
kommit att skaka på handen, så att bilden undantagslöst blir suddig. 
Det är inte säkert att normalstor bokstavtext förblir läsbar efter 
skakningen. 
Om du menar att du överhuvudtaget kan lämna ut listan till mig, då 
vore det väl ingen skillnad om du skickar den med mejl eller vanlig 
post, eller om jag kommer ut till dig och skriver av den. Med tanke 
på min handskakning skulle det kunna göra skillnad om jag 
fotograferade den. 
Jag kan förstå att du inte är nöjd med en pseudonym, utan vill veta 
vem personen faktiskt är. Men jag hör väl till dem som det är 
speciellt lätt att få information om. 
Vidare kan jag tänka mig att det någonstans står angivet vem som 
hjälpt till att skaffa listan, och att du inte önskar att utomstående får 
redan på detta. Det gör mig det samma om du täcker över dylika 
delar. 
Om du har speciella förbehåll, skall jag överhålla dessa. 
Sammanfattningsvis ber jag dig om att mejla listan till mig, eller 
hjälpa mig att få ta del av den på annat sätt. 
M V H 
Max Scharnberg 
Scharnbergmax.se@bredband.net  
11 juli, 2011 12:41   
 
och………. 
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Monica Antonsson sa...  
Vi fick en lista per mail fördelad på sex olika pdf-filer, en för var 
sida. Rubriken lyder: "Lista på personer som beställde 
barnporrfilmer från Tingsrätten." 
Avsändaren är trovärdig men om listans bakgrund och äkthet vet vi 
ingenting. .. 
8/02/2011 08:33:00 em 
 
och…….. 
 
Monica Antonsson sa...  
Det hela började med ett gemensamt anfall av JJ och honom i 
februari.  
Se särskild rubrik ovan. Jag tvingades tillbringa en vecka med att 
skriva 11 tillrättalägganden om det.  
Därefter dök barnporrbeställarlistan upp. …. 
08 augusti, 2011 11:24  
 
och………. 
 
Monica sa...  
…..//…… 
- Jag fick listan på grund av John Johansson Jakidas övergrepp på 
min person i februari.  
Se: http://monicaantonsson1.blogspot.com/p/lognfabriken-yakida-
och-daddy.html 
- Det är en lista över beställare 
- Avsändaren är en trovärdig person 
- Listans ursprung är okänd  
- Avsändaren skickade den till flera personer  
- Listan var dessutom spridd sedan tidigare framplockad igen enbart 
på grund av anfallet mot mig.  
Innan vi ens kommer in på nämnda lista ska John Johansson Jakida 
med andra ord stå till svars för sina mycket grova lögner.  
Därefter tar vi listan. Han kommer emellertid aldrig att få kännedom 
om källan. Det har vi en ök med polisen om.  
11 augusti, 2011 12:41 
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och………. 
 
Monica sa...  
I APRIL – FLERA MÅNADER SENARE!!! – fick vi en lista om 5-6 
sidor i lika många pdf-filer från en trovärdig person med uppgift om 
att det var en lista över beställare av barnporrfilm. På denna lista 
finns jakidas namn.  
Lena gjorde två (2) försök att ringa honom för att fråga om detta för 
att det inte skulle leda till tokigheter och framför allt för att mäkla 
fred. Det ledde till att hon blev polisanmäld för otillåten störning 
(eller liknande) i hemmet och att vi av jakida har anklagats för 
utpressning.  
Därmed skrev vi om listan OCH PÅPEKADE hur vi fått den och att 
vi INTE kunde gå i god för listans äkthet. Det hade inte hänt om inte 
jakida hade angripit oss i februari...... 
11 oktober 2011 18:36 
 
och…….. 
 
Monica sa...  
Jag vill därför klargöra följande: Varken polisen eller våra 
advokater har den. De vill inte ens ha den 
….//…. 
När vi var hos polisen sist  för att anmäla fucken fick vi rådet att helt 
enkelt strunta i honom. Vi fick till och med rådet att söka kontakt 
med hackers som skulle kunna ta hand om saken på ett mer påtagligt 
sätt.  
fredagen den 27:e januari 2012, kl. 13:47 
 
och……… 
 
Monica sa...  
Jag väntade på den kommentaren.  
Visst brände jag den i grillen.  
Men jag hade den digitalt också... 
27 januari 2012 17:32 
 
och……. 
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Monica Antonsson 12 juli 2012 12:55 
Vi tror, med ledning av vad John Johansson själv skrivit och sagt i 
sammanhanget, att han var ute efter att få tag i den där gamla 
omtalade beställarlistan som han är så fixerad vid.  
Jag har ju berättat att jag eldade upp min utskrift i grillen och att 
jag därefter låste in en cd med filerna i bankfack som för övrigt inte 
ens tillhör mig.  
Men vi har aldrig berättat att även Lena gjorde sig av med sin 
utskrift. Vem vill ha en sådan i sin bostad? John Johansson kan 
därför ha trott att den lista han så hett trånat efter i över ett år fanns 
i Lenas bostad.  
Vi tror därför att han med intrånget i Lenas hem tänkte tillskansa sig 
denna. Något annat "bevismaterial" kan faktiskt inte komma i fråga 
här.  
Frågan är alltså om han tänkte hota Lena att plocka fram den, om 
han hade väntat tills hon åkt hemifrån och tänkte bryta sig in eller 
om han tänkte hugga ner henne och söka igenom huset själv.  
…..//……… 
För vår säkerhets skull vill jag därför förmedla följande: 
- CD:n ligger fortfarande i bankfack.  
- John Johansson får den sedan vi träffats hos polisen, gått igenom 
hans förtalsblaska och de bevis han påstår sig ha samt grunderna 
för alla hans falska påståenden.  
Inte förr. 
Det är det enda sätt du kan få listan på, John Johansson. 
Listan har tillsänts oss av en allmänt trovärdig person som uppgav 
att det är en lista över folk som beställde ut barnporrmaterial från en 
domstol i samband med en rättegång. JJ:s namn finns på listan men 
vi har hela tiden förklarat följande:  
- Vi vet ingenting om listans äkthet. 
- Det är inte en lista över pedofiler. 
Vi har följaktligen heller aldrig kallat vare sig JJ eller någon annan 
för pedofil.  
Den som påstår det MÅSTE bevisa det medelst skärmdumpar och 
dyligt.  
Sådana finns inte.  
Vi tror inte ens att du är pedofil, John Johansson.  
Har aldrig gjort det. 
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Bilaga 7 
Max Scharnbergs m.fl. inventering i Riksarkivet. Alla namn 
jämförda med FRIS medlemmar 
 
Nr Initialer Bostadsort Källa 

1 ?H Farsta Flashback nr 2, 1994 

2 ?N  Enligt Max Scharnberger, Domar 
från Sthlm stingsrätt:1625/94 + 
5946/108 

3 AA Vilhelmina  FRIS 

4 AA Stockholm  FRIS 

5 ACK Vilhelmina  FRIS 

6 AD Kalmar  FRIS 

7 AE Vilhelmina  FRIS 

8 AE Spånga  FRIS 

9 AE Ludvika  FRIS 

10 AE Kalmar Flashback nr 2, 1994 

11 AF Skövde  FRIS 

12 AG Göteborg  FRIS 

13 AH Mörrum FRIS 

14 AH  Riksarkivet 

15 AH Göteborg Annika's lista 

16 AJ Åkersberga  FRIS 

17 AJ Borås  FRIS 

18 AK Norrköping FRIS 

19 ALE Flen  FRIS 

20 ALT Hjo FRIS 

21 AM Stockholm  FRIS 

22 AM Malgorik  FRIS 

23 AM Österike Riksarkivet 

24 AN Helsingborg  FRIS 

25 AN Örebro  FRIS 

26 AO  Mål nr B8-1625-94 
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27 AO Kopparberg Riksarkivet 

28 AS Stockholm  FRIS 

29 AS Bandhagen  FRIS 

30 AS Nyköping Flashback nr 2, 1994 

31 AS Haninge Flashback nr 2, 1994 

32 AS Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 

33 AS Rönninge Annika's lista 

34 AW Sundsvall Riksarkivet 

35 AW  Riksarkivet 

36 BA Vilhelmina  FRIS 

37 BA Borlänge  FRIS 

38 BA Västerås  FRIS 

39 BA Södertälje Flashback nr 2, 1994 

40 BA  Mål nr B8-1625-94 

41 BB Uppsala  FRIS 

42 BB Perstorp Flashback nr 2, 1994 

43 BE Ljungby  FRIS 

44 BG Göteborg FRIS 

45 BJ Örebro  FRIS 

46 BJ Karlstad FRIS 

47 BJ Karlstad Riksarkivet 

48 BK Lund  FRIS 

49 BL Norsborg Flashback nr 2, 1994 

50 BM Hjälteby  FRIS 

51 BP Sundsvall  FRIS 

52 BR Flen  FRIS 

53 BS Borlänge FRIS 

54 BS Strängnäs FRIS 

55 BS Stockholm Riksarkivet 

56 BT Stockholm Riksarkivet 

57 BW Alingsås  FRIS 

58 BY Karlskrona  FRIS 

59 BÅ Stockholm Riksarkivet 
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60 BÅ  Riksarkivet 

61 CA Haninge  FRIS 

62 CB Västra Torup  FRIS 

63 CF Lidingö  FRIS 

64 CG Ljungaverk  FRIS 

65 CG Ronneby  FRIS 

66 CGC Oslo Flashback nr 2, 1994 

67 CH Åkersberga  FRIS 

68 CHB S Östersund Flashback nr 2, 1994 

69 CI Stockholm Riksarkivet 

70 CJ Björkö  FRIS 

71 CK Helsingborg FRIS 

72 CN Alingsås  FRIS 

73 CO Lövestad  FRIS 

74 CP Västerås  FRIS 

75 CR Malmö  FRIS 

76 CR Malmö  FRIS 

77 CV Stöde FRIS 

78 CÖ Boxholm  FRIS 

79 DA Stockholm  FRIS 

80 DB Angered  FRIS 

81 DG Stockholm  FRIS 

82 DH Stockholm  FRIS 

83 DK Karlskrona  FRIS 

84 DL  Riksarkivet 

85 DM Stockholm FRIS 

86 DS Alunda  FRIS 

87 EA  Riksarkivet 

88 EB Örebro Flashback nr 2, 1994 

89 EC Bandhagen  FRIS 

90 EG Knutby  FRIS 

91 EH Hofors  FRIS 

92 EH  Riksarkivet 
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93 ELHE Karlskoga FRIS 

94 ES Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 

95 ET Partille  FRIS 

96 EW Stockholm  FRIS 

97 FK Bjärred FRIS 

98 FS Stockholm Riksarkivet 

99 GB Borensberg  FRIS 

100 GE Umeå  FRIS 

101 GE Stenungssund  FRIS 

102 GF Jönköping  FRIS 

103 GF Flen  FRIS 

104 GF Järfälla Riksarkivet 

105 GH Ronneby Riksarkivet 

106 GJ Stockholm  FRIS 

107 GL Örebro  FRIS 

108 GPR Oxelösund  FRIS 

109 GS Överhörnäs  FRIS 

110 GS Älmhult Flashback nr 2, 1994 

111 GS Sundbyberg Flashback nr 2, 1994 

112 GT Stockholm  FRIS 

113 H Farsta Annika's lista 

114 Hasse ? I regeringsproposition 
1992/93:256, på internet 

115 HB Malmö Flashback nr 2, 1994 

116 HE Hisings Backa  FRIS 

117 HE Järna  FRIS 

118 HH Katrineholm  FRIS 

119 HK Västervik  FRIS 

120 HK Vällinby FRIS 

121 HL Göteborg  FRIS 

122 HL Hässelby Flashback nr 2, 1994 

123 HM Halmstad Flashback nr 2, 1994 

124 HN  Riksarkivet 
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125 HP Halmstad  FRIS 

126 HR Skärholmen  FRIS 

127 HS Stenungsund  FRIS 

128 HS Bromma  FRIS 

129 HS Järna Enligt Max Scharnberger, Domar 
från Sthlm stingsrätt:1625/94 + 
5946/105 

130 HT Norrtälje Flashback nr 2, 1994 

131 HW Stockholm  FRIS 

132 HW  Riksarkivet 

133 HY Borås  FRIS 

134 HZ Tyskland Riksarkivet 

135 IG Linköping  FRIS 

136 IG Växsjö Flashback nr 2, 1994 

137 IHL Göteborg FRIS 

138 IJ Floda  FRIS 

139 ILJ Västra-Fröunda  FRIS 

140 ILR Flen  FRIS 

141 IM Västerås  FRIS 

142 IN Ljungskile  FRIS 

143 IS Gustavsberg  FRIS 

144 IS Borås  FRIS 

145 IT Hjälteby  FRIS 

146 JAA Stockholm Flashback nr 2, 1994 

147 JB Uppsala  FRIS 

148 JB Tjernlund FRIS 

149 JB Lund Flashback nr 2, 1994 

150 JB Holland Riksarkivet 

151 JC Lund FRIS 

152 JE Höör FRIS 

153 JG Lidköping Flashback nr 2, 1994 

154 JH Västra-Frölunda  FRIS 

155 JH Stockholm  FRIS 
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156 JH Falkenberg FRIS 

157 JH Stockholm Flashback nr 2, 1994 

158 JI Skövde  FRIS 

159 JI Göteborg Flashback nr 2, 1994 

160 JJ Kinna  FRIS 

161 JJ Norrköping  FRIS 

162 JJ  Riksarkivet 

163 JK Örebro  FRIS 

164 JK Hovmantorp Flashback nr 2, 1994 

165 JL Saltsjö-Boo Riksarkivet 

166 JM Kungälv  FRIS 

167 JN Stockholm Flashback nr 2, 1994 

168 JO Ystad FRIS 

169 JS Almunge  FRIS 

170 JS Onslunda FRIS 

171 JZ Stockholm Flashback nr 2, 1994 

172 KA   FRIS 

173 KA Borås Flashback nr 2, 1994 

174 KA Holland Riksarkivet 

175 KB Motala  FRIS 

176 KB Oslo Flashback nr 2, 1994 

177 KC Stockholm  FRIS 

178 KER Uppsala  FRIS 

179 KES Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 

180 KG Göteborg  FRIS 

181 KG Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 

182 KH Västerås  FRIS 

183 KH Mora  FRIS 

184 KH Norrköping  FRIS 

185 KH Lidingö FRIS 

186 KH Karlstad Enligt Max Scharnberger, Domar 
från Sthlm stingsrätt:1625/94 + 
5946/109 
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187 KHL Foserum Flashback nr 2, 1994 

188 KJ Göteborg  FRIS 

189 KJ Ludvika  FRIS 

190 KK Norrköping Flashback nr 2, 1994 

191 KK Sollentuna Flashback nr 2, 1994 

192 KL Lund  FRIS 

193 KL Landskrona Flashback nr 2, 1994 

194 KN Göteborg  FRIS 

195 KS Åsele  FRIS 

196 KS Åsele  FRIS 

197 KS Rävlanda  FRIS 

198 KS Göteborg FRIS 

199 KS Helsingborg Enligt Max Scharnberger, Domar 
från Sthlm stingsrätt:1625/94 + 
5946/106 

200 KT Partille  FRIS 

201 KÅ Sundsvall  FRIS 

202 KÖ Borlänge FRIS 

203 L Skarpnäck Annika's lista 

204 LA Helsingborg Riksarkivet 

205 LB Degerfors Enligt Max Scharnberger, Domar 
från Sthlm stingsrätt:1625/94 + 
5946/104 

206 LB  Riksarkivet 

207 LC USA Riksarkivet 

208 LE  Riksarkivet 

209 LH Skövde  FRIS 

210 LH Stockholm  FRIS 

211 LH Åsele  FRIS 

212 LI  Mål nr B8-1625-94 

213 LJ  Riksarkivet 

214 LK Falköping Flashback nr 2, 1994 

215 LL Bromma  FRIS 

216 LL Skarpnäck Flashback nr 2, 1994 
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217 LM  Riksarkivet 

218 LM Huddinge Annika's lista 

219 LN Landskrona Flashback nr 2, 1994 

220 LN Helsingborg Flashback nr 2, 1994 

221 LN  Mål nr B8-5946-92 

222 LO Östersund  FRIS 

223 LR Lund  FRIS 

224 LÅH Nynäshamn Flashback nr 2, 1994 

225 LÅL Ödåkra Flashback nr 2, 1994 

226 LÅL Växsjö Annika's lista 

227 MA Stockholm  FRIS 

228 MA Norrköping  FRIS 

229 MA Helsingborg  FRIS 

230 MA  Enligt Max Scharnberger, Domar 
från Sthlm stingsrätt:1625/94 + 
5946/101 

231 MB Västerås  FRIS 

232 MD Järfälla  FRIS 

233 MD Norge Riksarkivet 

234 ME Borås  FRIS 

235 ME Göteborg  FRIS 

236 MF Göteborg  FRIS 

237 MG Västerås  FRIS 

238 MG Göteborg Riksarkivet 

239 MH Åsele  FRIS 

240 MJ Kinna  FRIS 

241 MJ Vänersborg  FRIS 

242 MJ Partille FRIS 

243 MJ  Riksarkivet 

244 MJ Lidingö Annika's lista 

245 MK Norrköping  FRIS 

246 ML Bohus-Björkö  FRIS 

247 ML Säter  FRIS 
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248 ML Sollefteå FRIS 

249 ML Bromma Flashback nr 2, 1994 

250 ML Norrköping Riksarkivet 

251 MM Åkarp Flashback nr 2, 1994 

252 MM Helsingborg Flashback nr 2, 1994 

253 MM Märsta Annika's lista 

254 MMV Tyskland Riksarkivet 

255 MN Sollebrun Flashback nr 2, 1994 

256 MN  Riksarkivet 

257 MP Linköping  FRIS 

258 MP Malmö Flashback nr 2, 1994 

259 MR Solna  FRIS 

260 MS Sorsele  FRIS 

261 MS Vilhelmina  FRIS 

262 MS Västra Frölunda  FRIS 

263 MS Åkersberga FRIS 

264 MS Malmö Riksarkivet 

265 MV Mölndal FRIS 

266 MW Stockholm  FRIS 

267 MÅ Piteå  FRIS 

268 MÖ Borlänge  FRIS 

269 NB Växjö  FRIS 

270 ND Solna  FRIS 

271 NET Malmö  FRIS 

272 NK Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 

273 NW Bro  FRIS 

274 OA Linköping  FRIS 

275 OB Stockholm  FRIS 

276 OG  Riksarkivet 

277 OS Kungsön Flashback nr 2, 1994 

278 OW Helsingborg  FRIS 

279 PA Halmstad FRIS 

280 PA Stockholm Flashback nr 2, 1994 
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281 PA Södertälje I regeringsproposition 
1992/93:256, på internet 

282 PA Stockholm I regeringsproposition 
1992/93:256, på internet 

283 PC Uppsala  FRIS 

284 PC Norrköping  FRIS 

285 PE Torpshammar  FRIS 

286 PEE Flen Flashback nr 2, 1994 

287 PEG  Mål nr B8-1625-94 

288 PF Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 

289 PG Knutby  FRIS 

290 PG Floda  FRIS 

291 PG Stockholm Riksarkivet 

292 PH Angered  FRIS 

293 PH Umeå Riksarkivet 

294 PHB  Mål nr B8-1625-94 

295 PJ Eskilstuna  FRIS 

296 PL Farsta  FRIS 

297 PL Skivarp  FRIS 

298 PL Rönninge Flashback nr 2, 1994 

299 PL Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 

300 PM Torpshammar  FRIS 

301 PM Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 

302 PM  Riksarkivet 

303 PN Norsborg Flashback nr 2, 1994 

304 PN Uddevalla Flashback nr 2, 1994 

305 PN Norsborg Annika's lista 

306 PP Hovås  FRIS 

307 PP Strängnäs FRIS 

308 PP Göteborg Flashback nr 2, 1994 

309 PS Stenhamra  FRIS 

310 PS Åsele  FRIS 

311 PT Länna  FRIS 

312 PV Fellingsbro FRIS 
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313 PW Upplands-Väsby FRIS 

314 PÅ Astorp I regeringsproposition 
1992/93:256, på internet 

315 RA Alingsås  FRIS 

316 RA Kristanstad Enligt Max Scharnberger, Domar 
från Sthlm stingsrätt:1625/94 + 
5946/96 

317 RB Bromma  FRIS 

318 RB  Riksarkivet 

319 RC Belgien Riksarkivet 

320 RE Växsjö Annika's lista 

321 RG Göteborg  FRIS 

322 RG Lund FRIS 

323 RH Bohus-Björkö  FRIS 

324 RH Lerum  FRIS 

325 RH Skellefteå Enligt Max Scharnberger, Domar 
från Sthlm stingsrätt:1625/94 + 
5946/100 

326 RI Borlänge  FRIS 

327 RJ Vara Riksarkivet 

328 RK  Mål nr B8-5946-92 

329 RL Västerås  Flashback nr 2, 1994 

330 RL Kristanstad Enligt Max Scharnberger, Domar 
från Sthlm stingsrätt:1625/94 + 
5946/107 

331 RM Stockholm Flashback nr 2, 1994 

332 RM Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 

333 RM Stockholm Annika's lista 

334 RS Täby  FRIS 

335 RT Hisings-Backa Flashback nr 2, 1994 

336 RU Göteborg  FRIS 

337 RW Hedemora  FRIS 

338 RW Dals Rostock  FRIS 

339 SA Lycke  FRIS 

340 SB Stockholm Flashback nr 2, 1994 

341 SE Skara  FRIS 
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342 SE Göteborg FRIS 

343 SG Nyköping  FRIS 

344 SH Kiruna  FRIS 

345 SH Hofors  FRIS 

346 SH Västerås  Flashback nr 2, 1994 

347 SI Stöde  FRIS 

348 SL Älvkarleby  FRIS 

349 SM Mönsterås  FRIS 

350 SM Örebro Flashback nr 2, 1994 

351 SM  Riksarkivet 

352 SN Huddinge  FRIS 

353 SO Lerum  FRIS 

354 SS Sollentuna Riksarkivet 

355 SW Mariestad Flashback nr 2, 1994 

356 SÅC Fagersta Flashback nr 2, 1994 

357 SÅS Ödåkra Annika's lista 

358 TA Västra Frölunda  FRIS 

359 TA Hägersten Riksarkivet 

360 TB  Riksarkivet 

361 TEK  Riksarkivet 

362 TG Stockholm  FRIS 

363 TG Örebro  FRIS 

364 TH Angered  FRIS 

365 TI Jönköping Riksarkivet 

366 TJ Blackstad  FRIS 

367 TJ Bollstabruk Flashback nr 2, 1994 

368 TJ Stockholm Flashback nr 2, 1994 

369 TK Olofstorp  FRIS 

370 TL Bålsta  FRIS 

371 TL Klagerup  FRIS 

372 TL Vrigstad FRIS 

373 TL Uppsala Flashback nr 2, 1994 

374 TN Älvdalen  FRIS 
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375 TN Vara Flashback nr 2, 1994 

376 TP Danmark Riksarkivet 

377 TQ Kvidinge Riksarkivet 

378 TR Haninge Riksarkivet 

379 TS Mora  FRIS 

380 TS Insjön  FRIS 

381 TS Halltorp  FRIS 

382 TS Vällingby Flashback nr 2, 1994 

383 TT Sollentuna  FRIS 

384 TW Rönninge  FRIS 

385 UE Alingsås  FRIS 

386 UJ Lenhovda  FRIS 

387 UJ Ödåkra Flashback nr 2, 1994 

388 UO Stockholm  FRIS 

389 UR Farsta Annika's lista 

390 US Ljungby Flashback nr 2, 1994 

391 US Göteborg Flashback nr 2, 1994 

392 US Göteborg Annika's lista 

393 UT Länna  FRIS 

394 VF Stockholm Riksarkivet 

395 VH Kippan  FRIS 

396 VK Stockholm Riksarkivet 

397 WM Stockholm Riksarkivet 

398 VN Stockholm Riksarkivet 

399 VT Tyresö FRIS 

400 WW Göteborg  FRIS 

401 YL Sundbyberg  FRIS 

402 ZK Borlänge  FRIS 

403 ÅL Saltsjö-Boo Riksarkivet 

404 ÖK Växjö  FRIS 

405 ÖS Göteborg  FRIS 

406  Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 

407  Hämtar i recept Flashback nr 2, 1994 
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408  Umeå Enligt Max Scharnberger, Domar 
från Sthlm stingsrätt:1625/94 + 
5946/102 

409  Skogås Annika's lista 

 
Bilaga 8:  
Excell jämförelse av FRIS medlemmar och namn från de olika 
härvorna. 
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Bilaga 9 
Intyg från arkivet i Stockholms tingsrätt 
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Bilaga 10 
Intyg från Riksarkivet  
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Bilaga 11 
Intyg från Max Scharnberg 
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Bilaga 12 
Svar från Kungliga biblioteket 
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Bilaga 13 
Annica Tiger och Katinka Löfquist polisanmälan, sida 1 
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Bilaga 14 
Annica Tiger och Katinka Löfquist polisanmälan, sida 2 
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Bilaga 15 
Mail till både Monica och Lenas advokat och polisen, 2012-01-25 
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Bilaga 16 
Mail till både Lena och polisen, 2011-08-10 
 
 

 
 
 
 



 278

 
Bilaga 17 
Mail till både Lenas advokat och polisen, 2011-08-02 
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Bilaga 18 
Mail till både Lena och polisen, 20122-08-06 
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Bilaga 19 
Mail till Lena och polisen med skadestånd om 60.000 kr. 2011-09-03 
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Bilaga 20 
Lena Dahlströms hot om självmord, 2012-08-06 
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Bilaga 21 
Lena Dahlströms erbjudande om självmord, 2012-02-16 
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Bilaga 22 
Brev från polisen daterat 2012-02-17 
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Bilaga 23 
Brev från polisen daterat 2011-09-12 
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Bilaga 24 
Företagarens Rolles avtal med Lena Dahlström Johansson 
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Bilaga 25 
Företagarens Rolles avtal med Monica Antonsson 
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Bilaga 26 
Polisanmälan av Lena Dahlström Johansson 
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Bilaga 27 
Lars adresslista av barnporrbeställare - Norrköpingshärvan 
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Bilaga 29 
Magnus adresslista av barnporrbeställare - Norrköpingshärvan 
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Bilaga 30 
Utdrag ur Katinka Löfquist blogg, www.katinka.com 
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Bilaga 31 
Den anonyma personens namnlista från Flashback som publicerades 
i Monica Antonssons blogg den 26 februari 2011. 
 
Anonym sa...  
O.k, det är alltså jag som sitter på ett ex. av tidningen och jag förstår 
fortfarande inte vem ni åsyftar men om ni jagar en "J" UTAN ryskt 
efternamn så finns det ingen sådan i Flashback Magazine!  
Jag är också villig att maila dessa sidor till Monica om jag får en 
adress. 
Jag har, som jag skrivit i andra inlägg här, ingen som helst aning 
om vad ni bråkar om egentligen. Förutom någon vårdnadstvist då.. 
Däremot hatar jag pedofiler! Och några av namnen som finns i 
Flashback Magazine kan man nu hitta på Facebook med bilder på 
deras barn, på Aftonbladet.se med intervjuer med deras barn, på 
annonssidor där de gärna hyr ut rum till tjejer eftersom de har en 
umderbar dotter. 
Monica: 
Namnen i Flashback Magazine är: 
K.A (Borås. 4 filmer) 
P.A (Stockholm. 9 filmer, forskar i barnporrens skadeverkningar. 
Foto) 
B.A (Södertälje. Samtliga filmer) 
J.A.A (Stockholm. 4 filmer och förteckning över de andra filmerna) 
B.B (Perstorp. 2 filmer som han senare påstår ha beställt i protest) 
E.B (Örebro. 3 filmer av de grövre sorterna. Gör en avhandling om 
barnporr och våldsporr i Sverige) 
H.B (Malmö. 1 film) 
S.B (Stockholm. 6 filmer varav 2 med manligt innehåll) 
J.B (Lund. 6 filmer Denna man var den som stämde rätten när han 
inte fick sina filmer. Foto)  
K.B (Verdens gang) 
S-Å.C ( Fagersta. 1 film. Vill ha det grövsta) 
A.E (Kalmar. 1 film) 
P-E.E (Flen. Samtliga filmer. Ringer senare upp och säger att inte 
beställt något) 
J.G (Lidköping. 2 filmer. Vill ha svenska barn) 
I.G (Växjö) 



 292

H (Farsta. 3 filmer) 
L-Å.H (Nynäshamn. 3 filmer) 
S.H (Västerås. 2 filmer med småflickor, helst ej över 12 år) 
Företagsnamn med okänd adress (Stockholm) 
J.I (Göteborg. Vill beställa lite barnporr) 
T.J.N (Vara. Samtliga filmer) 
T.J (Bollstabruk. 1 film. Säger sig ha inte ha med saken att göra och 
ska polisanmäla) 
U.J (Ödåkra. 1 film med stearin, våld, piskor, slag och urin) 
T.J (Stockholm. Studerar barnporr. Vill ha 1 film med svenska barn i 
studiesyfte) 
K.K (Sollentuna. 1 film men ångrar sig senare.) 
L.K (Falköping. 1 film) 
J.K (Hovmantorp. 1 film) 
K-H.L (Forserum. 1 film eftersom han forskar i ämnet. Vill ha 
svenska barn) 
T.L (Uppsala. 1 film) 
K.L (Landskrona. 2 filmer men ej med bara pojkar) 
L.L (Skarpnäck. 1 film) 
B.L (Norsborg. 3 filmer) 
M.L (Bromma. 1 film) 
H.L (Samtliga filmer. Så anonymt som möjligt pga den rådande 
oponionen) 
L-Å.L ( Ödåkra. 2 filmer men hör sedan av sig och säger att han inte 
vet något om detta) 
P.L (Rönninge. 1 film) 
R.L (Västerås. Ingen film utan bara en lista på filmerna) 
S.M (Örebro. Begär inte ut filmer men vill överklaga att filmerna 
inte får säljas längre) 
M.M (Åkarp. 1 film) 
R.M (Stockholm. 1 film som sedan avbeställs av någon annan som 
enligt uppgift ville skoja) 
M.M (Helsingborg. 10 av de grövsta filmerna. Han ska göra en 
avhandling?) 
H.M (Halmstad. 2 filmer) 
L.N (1 film. Poste restante Landskrona) 
L.N (1 film. Poste restante Helsingborg) 
P.N (Norsborg. 1 film) 
P.N (Uddevalla. 1 film. Säger sig ha blivit utsatt för ett skämt) 
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J.N (Stockholm. 1 film för att minska brottsligheten) 
M.N (Sollenbrunn. 4 filmer för en gruppdiskussion och vill att 
paketet rubriceras som något annat) 
P.P (Göteborg. 10 filmer. Ingår enligt honom i en grupp som ska 
stoppa barnporren. Foto) 
U.S (Ljungby. 2 filmer men påstår att han blivit utastt för ett skämt) 
A.S (Nyköping. Alla filmer men ringer rätten och förnekar att han 
beställt) 
A.S ( Haninge. 3 filmer) 
G.S (Voraberga, Älmhult. 4 filmer) 
CHB S (Östersund. 1 film) 
U.S (Göteborg. 4 filmer) 
O.S (Kungsön. 7 filmer) 
G.S (Sundbyberg. 1 film) 
T.S (1 film och förteckning över samtliga andra) 
R.T (Hisingsbacka. 4 filmer eftersom även han studerar i ämnet. 
Ringer sedan och förnekar, kontaktar advokat) 
H.T (Norrtälje. 1 film. Avbeställer senare) 
S.W (Mariestad. 1 film) 
J.Z (Stockholm. 1 film) 
 
Hämtar ut själva, endast (påhittade?) namn utan adresser: 
D (4 filmer) 
P.F (1 film) 
K.G (2 filmer) 
N.K (4 filmer) 
K.E.S (1 film) 
P.L (2 filmer) 
P.M (2 filmer) 
R.M (1 film) 
A.S (1 film) 
E.S (1 film) 
Anonym (1film  
26 februari, 2011 04:21 
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Bilaga 32 
Pedofillistan publiceras söndagen den 6:e mars 2011 i Monicas 
artikel ”Papparättsnissarna kan inte tigas ihjäl. Så är det nog”. Den 
omtalade pedofillistan visas för första gången. 
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Bilaga 33 
Monicas brev till min arbetsgivare, del 1 
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Monicas brev till min arbetsgivare, del 2 
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Bilaga 35 
Monicas brev till min sons mamma 
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Monicas telefonsamtal med min chef 
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Källa: Monica Antonssons blogg 
 
 
Monica skriver då: 
 
fredagen den 8:e juli 2011 
Nu har jag pratat med Yakidas chef...  
 
Med detta inlägg vill jag bara meddela att jag just har pratat med 
John Johanssons chef Kiki XXXX på XXXXt, XXXXX  
Allt enligt hans eget manér men till skillnad från honom utan att 
begära åtgärder. 
Hon har bekräftat att han jobbar där som analytiker med statistik 
och sådant.  
Han hade förberett henne på att någon som jag kunde ringa.  
Jag har rekommenderat henne att läsa hans kloakblaska.  
Hon har garanterat att han inte är någon risk för flygsäkerheten. 
Ljudfil finns.  
Upplagd av Monica Antonsson kl. 7/08/2011 10:29:00 fm   
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Monicas mail från den 17 april 2012. Av mailet framkommer att 
Lena Dahlström är initierad och även deras advokat. Här skall min 
arbetsgivare, hyresvärd, Svenska kyrkan och moderaterna bli 
kontaktade av Monica.  
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Monicas mail från den 18 april 2012. Av mailet framkommer att 
Lena Dahlström är initierad och även deras advokat. Monica berättar 
att de har laddat ett antal bloggar som kan komma publiceras om 
något Monica eller Lena någonstans. De kommer också att öppna en 
särskild Facebook -sida och även laddat ett antal mail med 
information om mig. 
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Monicas mail från den 20 april 2012. Av mailet framkommer att 
Lena Dahlström är initierad och även deras advokat. Mailet är också 
ett skriftligt mordhot. 
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Rubriken löd ”Korruption är ingen bagatell”. 
Monicas text från den första artikeln där Yakida INTE utpekades.  

 
Källa: Monica Antonssons blogg 
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Monicas text från den första artikeln där Yakida BLIR falskt 
utpekad. I denna text hänvisar Monica till sin föregående artikel från 
söndagen den 31:e oktober 2010. Rubriken löd ”Sedan Daddy blev 
Jan Slemming ljuger surnissarna hej vilt om oskyldiga på 
Flashback....”. Detta är alltså Monicas egna förfalskade inlägg. 
 

 
Källa: Monica Antonssons blogg 
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Bilaga 42:  
Lena Dahlström som ”Människokännare”, enligt Monica Antonsson 
 

Källa: http://acdc-adhd.blogspot.se/ 
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Bilaga 43: 

 Källa: http://acdc-adhd.blogspot.se 


