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Kannibalen. Lennart

Så blev Lennart en
kannibal
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Detta har hänt
20 januari 2006

Dubbelmördaren
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19 januari 2006

Annonser:

Första sidan LÖRDAG 21 JANUARI 2006

Nyheter  Sport  Nöje  Väder  Sök  Bloggen  Webb-tv  Poker  
Ledare & debatt  Kultur  Ekonomi  Motor  Resor  Mat & dryck  Mobil  
Hälsa & skönhet  GI Viktkoll  Leva & bo  Sex & kärlek  Tävla & vinn!  

Webb-film
Spela spel
Ladda ner musik

Om Expressen
Företag & kartor

Första sidan
Tsunamin
Utrikes
GT
Kvällsposten
Krönikörer

Tipsa oss!

Expressen

Internet

Sök

Resor
Shopping
Internet
Dator

- Snabbval -

 

BILDEXTRA
Växter som tål
vinter-
mörkret
Din expert Bosse
Rappne tipsar om
växter som tål det
svenska
vintermörkret bäst.
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Matbloggen

Här bodde han. Lennart Perssons friggebod på förädrarnas tomt. Här
levde han isolerat. Han gick bara in i huset för att äta, tvätta sig och
hämta hunden.

Lennart, 29 - från
mobbat barn till brutal
mördare
Kannibalen Lennart Persson, 29, drömmar härjades av
demoner.
Det enda som kunde tysta deras skrik var en annan
människas kött och blod.
Men hur kunde det gå så långt?
Expressen har kartlagt hans liv - från mobbningen i
pojkåren till de brutala morden på hans två
fostersystrar.
Det avslöjar ett samhälle som inte lyssnar.

Skriv ut

Annons:

Lennart Persson
greps utanför sin
friggebod i
föräldrarnas
trädgård.
Där inne låg
gosedjuren i högar
på sängen,
sönderrivna
fotografier och
tygbitar med blod
som han sparat från
morden på sina
fostersystrar Anna
Norell, 19, och Camilla Livfendahl, 34.
- Jag ville känna lukten för att minnas,

Efter skandalen:
Roland bojkottar
svensk media
Landslagets Roland
Andersson: "Jag
har framställts som
en aningslös idiot."

Fortsatt måltorka för
Ljungberg

Sörenstam och
Neumann i VM-ledning

Södergren fyra tiondelar
från seger

Anja: "En av mina
bästa placeringar"

Adriano vittne - när
pappan sköts

Han nobbar
oljemiljonerna
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Triangel-dramat
Tone dansar med
Marias ex: "Det är
spänt mellan oss."

Sprutade in
nervgift i pannan
Carola har gjort ett
hemligt
skönhetsingrepp
för att släta ut
rynkorna.

Triangel-dramat

Bobby Brown förnekar
skilsmässorykten

"Allt som finns i Europa 
är liksom...Frankrike"

Pete Doherty erkände
droginnehav
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Kannibalen. Lennart
Persson hade en svår
uppväxt. Han var
mobbad och isolerad.
Under uppväxten kom
demonerna och hans
lust att döda växte.

Första offret.
Fostersystern Anna
Norell mördades 30
mars förra året.

Andra offret. Camilla
Lifvendahl.

Matbloggen
"Vad är det för
fel på vanlig
frukt?"

Retrodesign
ska lyfta Volvo

Shoppa lugnt i
Chiang Mai 

Tre kvinnor:
Därför älskar vi lack
oxh latex

BILDEXTRA
Pokerhänder 
Här är alla möjliga
- och omöjliga -
händer du kan få
under ett parti
poker.

Heikki Vesa
tyder dina
stjärnor! 
Veckans horoskop
och allt om ditt
stjärntecken.

Video-flash
Unik nyhets-
tjänst! Videoklipp
till din mobil vid
dom största
nyhetshänd-
elserna.

Zlatan-sms
Följ stjärnan i
mobilen.

säger han i polisförhören och förklarar att
lukten lugnar. 
Han kan inte själv förklara varför han vill
dricka blod och äta människokött. Inte
heller den rättspsykiatriska utredningen
ger några tydliga förklaringar, enligt

uppgifter till Expressen. Det närmaste som går att komma svaren 
är att försöka se sammanhangen i hans liv. Ett liv som kantats av
utanförskap men som aldrig har fångats upp av det sociala nätet.
Hans försvarsadvokat Magnus Isaksson har tidigare sagt:
- Jag kan inte förstå att samhället inte har agerat. Skrämmande.

Föddes med fel på benen
Redan tidigt i livet var Lennart Persson annorlunda.
Han föddes med fel på benen och tillbringade stora delar av sin
barndom på sjukhus.
I samband med det kom de första tecknen på en svartsyn på
livet. När andra barn satte morötter som näsa på sina snögubbar
målade han sina snögubbar svarta och gjorde huggtänder.
- Han var annorlunda helt enkelt. De flesta tyckte att hela familjen
var udda och ville inte gå dit, säger en före detta klass-kamrat.
Lennart Persson hade aldrig några lekkamrater utan umgicks med
sin familj och sina fostersyskon.
Det var först under en period i tonåren som Lennart Persson
uppfattades som mer social. Han sökte till cirkuslinjen i Gävle och
pratade om hur han älskade country och ville åka till Nashville.

Högar av avföring och urin
Samtidigt började hans familj att uppfattas
som alltmer annorlunda.
Enligt minnesanteckningar från
kommunens hälso- och
miljöskyddsavdelning var stanken av
katturin fruktansvärd i deras hus. På
samtliga golv fanns högar av avföring och
urin. Över 60 katter, svultna, förvildade
och härjade av sjukdomar och skador och
med klumpar av avföring i pälsen, fyllde
huset. 
Men Lennart Persson lyckades gå ut skolan
och när han fyllde 18 skaffade hans
föräldrar en lägenhet till honom i Skutskär.
Han isolerade sig igen och de första tankarna om att döda började
i samband med detta, enligt polisförhören.

"Jag var trakasserad"
- Jag var trakasserad av barn hela tiden
för att jag var så inåtdragen och dom höll
på att slå på dörrar och sånt. Då gick jag
ut och tog tag i två av dem och slängde ut
dem på gården.
Han ville egentligen döda dem.
- Sen gick jag upp till deras föräldrar och
slog med ett basebollträ på dörren tills det
gick av. Hade någon varit ute där hade jag
slagit ihjäl dem.
Familjen valde att inte polis-anmäla.
Under den här tiden träffade han sina fostersystrar Camilla och
Anna ytterst lite. Men de fanns i tankarna. Han har hela tiden
uppgett i polisförhören att morden inte har någon sexuell
innebörd.
- De var som mina systrar, jag älskade dem som systrar, säger
han.
Samtidigt har det under utredningen framkommit att han 2003
skickade anonyma brev till Camilla med grovt pornografiskt
innehåll.
Och till sina arbetskamrater på Ångköket i Gävle sade han:
- Jag har gjort en 14-årig flicka med barn, men jag och min
flickvän ska adoptera barnet eftersom min flickvän är steril.
Han hävdade att han bodde tillsammans med båda kvinnorna.
Dagen efter har han med sig bilder. En var ljus och hade axel-
långt hår. Den andra var mörk och hade lite självlockigt hår.

Lusten att döda ökade
Senare kunde arbetskamraten identifiera den ena kvinnan på
bilderna som Anna Norell. Allt hade varit en absurd lögn.
Men ingen reagerade på att han påstod sig leva med två kvinnor,
samtidigt som han beskrevs som en total enstöring.
Under den här tiden ökade Lennart Perssons lust att döda. Han
blev också alltmer rädd för människor.
- Jag litar inte på någon, jag har en känsla av att de vill mig illa,
berättar han.

Blev vräkt till slut
Han kände att han inte längre kunde kontrollera sin mordlust om
han bodde kvar i lägenheten. Lennart Persson slutade att betala
hyran. Till slut blev han vräkt.
- Jag ville bli vräkt så att det inte skulle gå att bo kvar. 
Lennart Persson flyttade hem till sina förädlar och bosatte sig i
friggeboden. Han gick bara in i huset för att äta, tvätta sig och
hämta hunden.
Han köpte ofta filmer och ibland eldade han upp videobanden
utanför friggeboden.
Men ingen frågade honom varför eller hur han mådde. Ingen
visste att hans nätter härjades av demoner och drömmar om blod.

"Jag drack hennes blod"
Till slut blev rösterna för höga och drömmarna för jobbiga. Den 30
mars 2005 tog han bussen till sin fostersyster Anna Norell och
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Alltid senaste
nytt - gör
Expressen.se
till startsida!

knivhögg henne till döds.
- Jag kunde inte sluta. Jag bara högg och högg. Sen gjorde jag
det värsta av allt. Jag böjde mig ner över henne och drack hennes
blod. Och så skar jag upp delar av henne, säger han.
Han trodde att han skulle gripas, men polisen kom inte. I stället
följde han med till Annas begravning och lade blommor på hennes
grav.
Han blev ännu mer innestängd och aggressiv i sitt beteende.
Ingen vågade ta itu med hans ilska.
Efter sommarsemester dök han inte upp på jobbet.
- Jag fick inte tag i honom. Han bara försvann, säger hans chef.

Demonerna tystnade
Polisen började ana att Lennart Persson kunde vara in-blandad i
mordet på Anna Norell och ringde dit för att "toppsa" familjen.
Det fick Lennart att på nytt känna blodstörst och han började åka
runt och leta efter någon att mörda.
- Jag åkte omkring och letade efter en människa jag kunde döda
och dricka blod ur.
Den 25 oktober åkte han hem till Camilla och knivmördade henne.
Han drack av hennes blod och demonerna tystnade.
- Jag har uppfyllt det där, jag har fått blodet, jag har tillfredsställt
mig, demonerna har lämnat mig, säger han.

Polisen kom som befriare
När polisen plötsligt stod på hans gräsmatta var det glädje han
upplevde.
- Det var en befrielse.
Nu skulle han få hjälp.
När polisen frågade om han aldrig velat söka hjälp svarade han: 
- Jag har alltid varit rädd för att söka hjälp av någon anledning.
Jag har trott att jag skulle klara det själv genom att hålla mig
borta från folk, isolera mig.

Av TERESE CRISTIANSSON terese.cristiansson@expressen.se

Publicerad: 2006-01-21 11:25
Uppdaterad: 2006-01-21 11:40
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Lyssna på senaste nyheterna
Nu kan du lyssna direkt på Expressens senaste nyhetssändning i
din webbradio. 
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Valens hälsa försämras
JUST NU: Räddningsarbetare har
lyft över valen till pråm - nu
transporteras han i sakta mak
nedför Themsen inlindad i blöta
filtar ut till öppet vatten. Expert: "
Djurets hälsa försämras."
BILDSPECIAL och WEBB-TV

Här har du ditt
fadderbarn,
Victoria!
På morgonen döptes
Christian Valdemar

Henri John, prins av Danmark.
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Lennart, 29 - från
mobbat barn till brutal
mördare
Hur kunde det gå så långt?
Expressen har kartlagt hans
liv.
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Efter
skandalen:
Roland

bojkottar svensk media
Landslagets Roland Andersson:
"Jag har framställts som en
aningslös idiot."

Fortsatt måltorka
för Ljungberg
Everton tog sin fjärde
raka seger när man
slog Arsenal - stolpträff av
Ljungberg.

Sörenstam och Neumann i VM-
ledning
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puttar förde Sverige till ledning 

Södergren fyra tiondelar från
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Oberstdorf: Helt otroligt.

Han var Satans-
kyrkans präst
Alexander Bard
chockade de kristna
vännerna.

Triangel-
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Tone dansar med
Marias ex: "Det är
spänt mellan oss."

Bobby Brown förnekar
skilsmässorykten
Sade tidigare att det tagit slut -
"Det var menat som ett skämt."
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