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I JERN: Lennart Persson anses som så syk og farlig at han var påsatt håndgjern under
transporten til rettslokalene i Gävle. Foto: SCANPIX.
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Svensk kannibal dømt til
forvaring 

(VG Nett) Svenske Lennart Persson (29 år) ble i dag dømt til
forvaring for å ha drept sine to stesøstre, drukket av blodet
deres og spist deler av den ene døde.

Av ROAR DALMO MOLTUBAK 

Det var en enstemmig rett som dømte
Persson til rettpsykiatrisk forvaring.
Den siste dagen av rettssaken mot
ham startet i Gävle tingrett i dag
tidlig og ved 15.30-tiden falt
dommen.

Persson ville ikke sitte inne i selve rettssalen, og fikk i stede sitte i
et tilhørende rom hvor han kunne høre på rettergangen. Han nektet
også å forklare seg for retten og viste til det han tidligere har sagt
til politiet.

I retten ble det avspilt flere lydopptak av Persson i politiavhør.

Har erkjent drapene
Den dømte 29-åringen har erkjent begge drapene og de tekniske
bevisene mot ham var sterke.

I sin forklaring til politiet forklarte Persson detaljert hva som
skjedde da han gjorde seg til drapsmann og kannibal i mars og
oktober i fjor:

- Jeg var bevæpnet med kniv og var dypt psykisk forstyrret. Jeg
hadde ikke sovet på flere netter, sier Persson på opptaket fra
avhøret.

- Jeg elsket henne
Det første drapet var på hans 18 år gamle fostersøster, som ble
drept etter at hun hadde sluppet Persson inn i leiligheten sin. Dette
drapet skjedde i mars 2005.

- Jeg bare hugger henne. Jeg vet ikke hvorfor. Hun var min
lillesøster og jeg elsket henne, forklarte Persson.

På båndet forteller han at han etterpå bøyde seg ned og drakk av
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søsterens blod og spiste deler av henne.

Ville drikke blod
Ett halvt år etter mordet på lillesøsteren nådde Lennart Perssons
aggressivitet en ny topp. På lydbåndopptak forteller han om
hvordan drapslysten vokste i ham.

- Jeg ville drikke noens blod, fortalte han ifølge Aftonbladet.

Da oppsøkte han sin storesøster og drepte henne med 64
knivstikk.Persson fortalte også i avhørene at han var redd for sin
egen agressivitet, men at det gikk forbausende greit å leve med
drapene på samvittigheten. Persson forklarer i politiavhørene at
han tror han ville ha drept igjen dersom han ikke ble pågrepet av
politiet.

- Det var en enorm lettelse, sier han om pågripelsen.

Samtlige parter i rettssaken var enige om både skyldspørsmålet og
hvilken dom som var riktig. Legene som har undersøkt mannen har
konstatert at han er svært alvorlig psykisk syk.

Dommen kom ikke som noen overraskelse på noen.

- Den var veldig ventet, det fantes ingen alternativer, sier
Aftonbladets reporter på stedet til aftonbladet.se.

29-åringen erklærte seg skyldig i drapene, men orket ikke å bli i
rettssalen under hele saken.

Han er dømt til å betale 613.000 kroner i erstatning til ofrenes
pårørende, deriblant samboeren til et av ofrene 

(VG NETT 26.01.06 kl. 20:15)
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