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Desember 2011: Marie Madeleine Larsen har brukt et titalls navn, og var sist kjent som Maria
Kristoffersen. Her på besøk i et privat hjem i Elverum før jul. Foto: Privat.

Reisende i løgn og bedrag
Denne kvinnen har bedratt mennesker i 25 år.
Tilbake står et stort antall kvinner og menn som har
blitt svindlet for penger, trakassert og utsatt for
falske anklager. Hva er det med Marie Madeleine
Larsen?
BENTE FRØYTLOG
bente.froytlog@dagbladet.no

Hva gjør du når du møter en middelaldrende kvinne, velkledd og pen på
håret, som høflig ber om din hjelp? Som forteller om sine problemer og
vekker din tillit. Avviser du henne? Eller stiller du opp med det du kan for et
medmenneske?
Dette er historien om en kvinne som i årevis har klart å få folk til å åpne både
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hjerte og lommebok. En
kvinne som har gått inn og
ut av fengsler i Sverige og
Norge, og som må stille i
Oslo tingrett neste uke og
svare for en lang rekke nye
tilfeller av grovt bedrageri og
krenkende atferd. Dette er
historien om kvinnen som i
dag går under navnet Marie
Madeleine Larsen (54).
- Hun er flink til å spille
rollen sin, sier Øyvind
Sjelesørger: Prest Øyvind Mæland ble oppsøkt av kvinnen for samtaler i
Mæland (60), prest i
Lambertseter kirke.. Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet
Lambertseter kirke i Oslo,
en av mange som er blitt utsatt for kvinnens sjarm
- Hun har en egen evne til å få
og overtalelsesevner.
det som hun vil.
Øyvind Mæland, prest

Det hele starter lille julaften 2010, da presten får
beskjed om at en kvinne har bedt om en samtale
med ham personlig. Dette er opptakten til en serie
møter - og slik husker Mæland kontakten halvannet
år seinere:
Marie Madeleine Larsen møter Mæland på kontoret,
og de snakker sammen en times tid. Kvinnen avtaler
ny tid allerede tredje juledag.
- Jeg har taushetsplikt, og kan ikke gå i detalj om
hva vi snakket om. Men det handler som regel om
personlige problemer når folk oppsøker en prest,
sier Mæland.
Han har aldri møtt kvinnen før, og i løpet av de
første samtalene reagerer han på at kvinnen likevel
vet en del om ham. Blant annet at han har ansvaret
for sin gamle, slagrammede mor, og at han tidligere
har jobbet som prest i Sverige. Hun kjenner til og
med andre prester og medlemmer i menigheten der
han tidligere jobbet.
- Nå i ettertid tenker jeg at hun må ha gjort research

Faksimile: I ukebladet Se og Hør i 2001 sto
kvinnen fram som angrende synder. Intervjuet ble
gjort da hun satt fengslet i Sverige.

Mange navn
Heter i dag: Marie Madeleine Larsen
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på forhånd, sier han.

Har brukt: Inger Marie Nerby, Inger Marie

- I tillegg har hun en magnetisk evne til å snappe
opp ting og sette dem i sammenheng. Hun er flink til
å ordlegge seg og å få andre til å fortelle.

Lärke, Maria Kristoffersen, Madeleine
Larsen, Vigdis Olsen, Mia Olson,
Madeleine Johansson, Signe Marie
Selmer, Inger Hansen, Maria Magdalena
Selmer, Mia Larsen

Fjerde juledag ringer hun ham og forteller at hun
skal til frisøren, og at hun har glemt lommeboka.
Hun ber om å låne penger. Presten møter henne på
nærmeste T-banestasjon, Munkelia, og låner henne
1100 kroner. Etterpå er han overrasket over seg
selv.
- Jeg pleier ikke å låne penger til vilt fremmede. Hun
har en egen evne til å få det som hun vil.
Han legger merke til at hun nå opererer med et nytt
etternavn, og hun nevner også et annet bosted enn
hun tidligere hadde snakket om.
- Men hun så elegant ut, en fjong dame med en
høyreist skikkelse. Og det er selvfølgelig en fordel å
føre seg pent når hun skal opptre som hun gjør,
legger han til.
I romjula kjenner en av de frivillige i menigheten
tilfeldigvis igjen kvinnen fra en av sakene hun har
vært innblandet i et annet sted i landet. Den frivillige
varsler straks presten og ber ham være på vakt.
Mæland har allerede lånt henne penger, og avtalt tid
for nok en sjelesorgsamtale før nyttår. Denne
Invitert på middag:. Her Svein Ramberg ville
gangen har kvinnen bedt om at de ikke skal bli
hjelpe det han trodde var en kreftrammet kvinne.
avbrutt under samtalen, noe Mæland ikke har lovet
Foto: Jørn H. Moen / Dagbladet
henne.

Alle enslige menn ville ønsket å
bli kjent med henne.

- I stedet gjør jeg det stikk motsatte. Jeg avtaler med
mine kolleger at de skal banke på døra mi og
avbryte oss i tur og orden, forteller han.
- Nå visste jeg jo hvem hun var, og det var tydelig at
hun var interessert i å få meg på tomannshånd.
Han konfronterer henne ikke med at han vet hvem

Svein Ramberg (69)

«Hensynsløs adferd»
Oslo tingrett var ikke nådig i sin
begrunnelse for dommen mot Marie
Madeleine Larsen i 2007, som da gikk
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hun er. Men da hun kvelden før nyttår ber om enda
en samtale, denne gangen etter klokka 22 på
kvelden i Lambertseter kirke, sier han nei.

under navnet Maria Kristoffersen. «Retten
ser svært alvorlig på at enkelte av de

Øyvind Mæland anmelder forholdet til politiet.

adferd», skriver tingretten, som dømte

- Så ringer VG. En kvinne har oppsøkt avisa og
fortalt at jeg skal ha hatt utilbørlig omgang med
hennes venninne. Av beskrivelsen skjønner jeg at
det er samme kvinne som har vært hos meg. Hun
spiller nå rollen som sin egen venninne og beskylder
meg for sexovergrep, forteller Mæland, som nå blir
svett for alvor.
- Denne saken har vært en stor belastning, sier
presten.

fornærmede fremsto som hardt rammet og
dypt krenket av tiltaltes hensynsløse
Kristoffersen til tre års fengsel for blant
annet falsk anmeldelse, 14 grove
bedragerier, 2 forsøk på utpressing, 3
tilfeller av ærekrenkelser og 4 tilfeller av
hensynløs opptreden.
Retten fant det skjerpende at Larsen var
dømt for tilsvarende forhold flere ganger
tidligere, og at hun hadde «holdt på med
forbrytelser av samme karakter i over 20
år.»

- Jeg vet hva hun er i stand til, og tør ikke tenke på
hva som kunne skjedd hvis hun hadde fått lengre tid.
Jeg tror hun nyter å lage spetakkel, og hun kan
utnytte enhver situasjon.
- Hva gjør denne opplevelsen med deg?
- Jeg har jobbet for at det ikke skal påvirke meg og
ødelegge min tillit til mennesker. Jeg er nok blitt mer
forsiktig, men ønsker ikke å være mistenksom.
Som prest reagerer han sterkt på at kvinnen
misbruker sjelesorg-tilbudet.
- Den taushetsbelagte samtalen er en institusjon,
understreker han.

Falskt navn: Samira Hajric, som driver butikk i
Halden, lånte Marie Madeleine 500 kroner til toget.
Hun oppga navnet Mia Larsen - og Ullevål sykehus.
Foto: Jørn H. Moen / Dagbladet

Menigheten henger opp bilde av kvinnen i kirken for
å advare folk, og de ansatte får beskjed om at hun
skal vises bort hvis hun kommer tilbake. Andre
menigheter i Oslo har gjort det samme.
Torsdag 7. juni stiller Mæland i Oslo tingrett for å
vitne mot Marie Madeleine Larsen sammen med en
rekke av de andre som ifølge tiltalen er blitt rundlurt
siden sist hun slapp ut av fengsel. Hun er tiltalt for
http://www.dagbladet.no/2012/06/01/magasinet/bedrageri/marie_madeleine_larsen/21875594/
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13 nye tilfeller av grovt bedrageri, ett forsøk på grovt
bedrageri og ett tilfelle av krenkende atferd. Tiltalen
har en strafferamme på inntil seks års fengsel.
- Det er tatt ut tiltale på blant annet grovt bedrageri,
og det er gjentakelsene og hyppigheten av
forbrytelsene som gjør det grovt, sier politifullmektig
Kristine Olsen ved Oslo politidistrikt.
Den erfarne politimannen Frode Anmarkrud i
Vestfold politidistrikt - som etterforsket Larsen i 2005
- beskrev henne slik i Dagbladet i mars i år:
«I løpet av mine 30 år i politiet har jeg sjelden møtt
en så manipulerende og veltalende person. Hun
spiller enten på rollen som hjelper eller lidende offer,
og treffer mange på direkten. Da jeg avhørte henne
første gang, brukte hun en tone som om vi var
gamle venner. Jeg måtte minne henne om hvorfor
hun var innbrakt.»
Hvem er det som skjuler seg bak det
tilsynelatende ærlige ansiktet? Marie Madeleine
Larsen har operert med mange aliaser de siste åra.
Folkeregisterets historikk forteller om de offisielle
navneendringene hennes, fra Inger Marie Nerby via
Inger Marie Lärke og Maria Kristoffersen til den
foreløpig siste navnevarianten, Marie Madeleine
Larsen, som ble registrert 18. mars 2010. I tillegg
kommer en lang liste med uoffisielle navn hun
bruker, blant andre Vigdis Olsen, Mia Larsen, Inger
Hansen, Signe Maria Selmer og Maria Magdalena
Selmer.

På gudstjeneste: Marie Madeleine Larsen troppet
opp på Frelsesarmeen i Tistedal, hvor frelsessoldat
Brit Andreassen lånte henne 1000 kroner.Oslo,
2012 Foto: Jørn H. Moen / Dagbladet

Hun ble født Inger Marie Nerby 27. oktober 1957 i
Gjøvik kommune, og vokste opp på Raufoss på
Vestre Toten.
På begynnelsen av 1990-tallet dømmes hun to
ganger i Nedre Romerike forhørsrett i Lillestrøm for
bedrageri og falsk anmeldelse av voldtekt. Hun
hevdet da at hun hadde blitt mobbet av sin
autoritære far gjennom oppveksten, og ba om å bli

Inngir tillit: Marie Madeleine Larsen opptrer
vennlig og høflig, og gir inntrykk av å ha ærlige
hensikter når hun tar kontakt med folk. Her er hun
fotografert i 2005. Foto: Privat.l
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behandlet på mildest mulig måte.
Hun har vært uføretrygdet i mange år på grunn av
ryggproblemer.

Tiltalen
Her er tiltalepunktene mot Marie Madeleine
Larsen. Saken skal opp i Oslo tingrett 7.

Hun ble på 1990-tallet også dømt i Sverige, hvor
hun blant annet giftet seg med en mann for så å lure
til seg penger fra hele hans omgangskrets. Da hun i
1999 slapp ut etter soning i et svensk fengsel,
anmeldte hun en av fengselsvokterne for seksuell
trakassering.

juni.
Grovt bedrageri
2. juli 2010: Forledet kvinne på
trikkeholdeplassen på Aker Brygge i Oslo
til å låne seg 500 kroner fordi hun hadde
blitt frastjålet lommeboka. Pengene skulle

I 2002 dømmes hun på nytt, i Lund tingrett og Svea
hovrett, for 26 tilfeller av blant annet bedrageri,
utpressing, trusler og trakassering i Sverige.

leveres tilbake i resepsjonen i Aftenposten.

I 2007 dømmes hun til tre års fengsel i Oslo tingrett
for grove bedragerier, falsk anmeldelse, forsøk på
utpressing, ærekrenkelser og hensynsløs opptreden.
I dommen fra 2007 heter det at hun har holdt på
med forbrytelser av samme karakter i over 20 år. I
en av sakene hun ble dømt for, lurte hun en prest for
over 30000 kroner ved å innlede et forhold til ham,
for deretter å anklage ham for legemsbeskadigelse
og for å ha utnyttet sin stilling som prest til å skaffe
seg seksuell omgang med henne. Hun ble også
dømt for å ha sendt falske bekymringsmeldinger til
barnevernet om prestens barnebarn.

Kongsberg dagen etter. Ble «kredittverdig»
ved å fortelle om sitt sykdomsbilde.

Etter endt soning av 2007-dommen, med
avsluttende terapi, går det ikke lang tid før hun er på
ferde igjen.

24. september 2010: Lånte 600 kroner av

Veltalende. Sjarmerende. Ekstremt manipulerende.
Det er beskrivelser som går igjen hos flere når de
forteller om Marie Madeleine Larsen.
Ved å lyve om triste og tragiske historier, oppnår
hun å få både oppmerksomhet og omsorg - og
håndfast hjelp i form av penger, klær og losji. Hun
forteller ofte at hun er alvorlig kreftsyk, eller at hun
har vært kreftsyk tidligere. Ifølge historiene hennes
har hun hatt både brystkreft, svulst i hjernen og

3. september 2010: Skulle betale 750
kroner for frisørtime til en frisørsalong i

13. september 2010: Lånte 200 kroner i
kontanter av drosjesjåfør på
bussholdeplassen ved NAV i
Gullhaugveien i Oslo. Fikk også sjåføren til
å kjøre seg på kreditt for 150 kroner til
Grensen fordi hun hadde glemt lommeboka
— og mot å avtale fire nye kjøreturer for å
frakte blod til og fra Rikshospitalet og
Radiumhospitalet.

mann på Lindebergåsen i Oslo for å kjøpe
togbillett til Sverige under påskudd av at
sønnen hadde kjørt av gårde med hennes
lommebok i bilen. Fikk kontakt med
långiver ved å fortelle en sykdomshistorie.
19. desember 2010—4. januar 2011:
Bodde flere døgn på motell ved Svinesund
uten å betale. Ble funnet «kredittverdig»
med en historie om at kontoen var stengt
og at en advokat skulle ordne den saken.
28. desember 2010: Lånte 1100 kroner av
en prest på Munkelia T-banestasjon i Oslo
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ved å fortelle at hun hadde glemt
lommeboka.
2.—4. januar 2011: Reiste fra

I 2006 gikk hun så langt som til å bestille gravplass
til den ene sønnen i Hirtshals i Danmark. Svært ofte
forteller hun at hun er blitt robbet for lommebok og
bankkort. Hun har mange ganger hevdet å ha vært
seksuelt trakassert, voldtatt eller forsøkt voldtatt.

hotellregning i Sarpsborg på 2057 kroner.
Fikk bo på kreditt til dagen etter fordi
sønnen var død og hun hadde glemt
lommeboka.
8. januar 2011: En ansatt i en forretning i

CV-en hennes er imponerende, ifølge hennes egne
historier er hun blant annet lege, sykepleier,
psykiatrisk sykepleier, jordmor, prest, diakon og
parkeringsvakt.

Halden lånte henne 500 kroner.
Bakgrunnshistorie for lånet: hun var
psykiatrisk sykepleier som jobbet med
rusmisbrukere. To av klientene hadde
nettopp stjålet lommeboka hennes.

De siste åra har kvinnen flyttet mye rundt og hatt
mange forskjellige adresser. Siden 13. april 2011
har hun vært uten fast bopel i Norge.

9. januar 2011: Lånte 1000 kroner av en
frelses-soldat på Frelsesarmeen i Tistedal i
Halden med løfte om at hun skulle betale

På Damplassen i Oslo sitter en av mennene som er
blitt utsatt for Marie Madeleine Larsens metoder.

tilbake 13. januar. Hun var pengelens fordi

- Alle enslige menn ville ønsket å bli kjent med
henne, sier Svein Ramberg (69), som selv er singel.

16. april 2011: Lånte 1200 kroner av

hun hadde hjulpet rusmisbrukere.

kvinne i Høvikveien i Bærum under dekke
av at hun var uten lommebok og mobil.

Over en kaffekopp i Ullevål Hageby i Oslo forteller
han om høstdagen i 2010 da han møtte det han
syntes var en flott kvinne foran Stortinget. Ramberg
er aktiv i foreningen «Aker sykehus' venner», som
arbeider mot nedleggelse av Oslo-sykehuset, og
denne dagen har de arrangert en demonstrasjon på
Eidsvolds Plass. Idet demonstrasjonen er over står
han sammen med en av de tillitsvalgte ved
sykehuset. Slik husker han det merkverdige møtet:
- En kvinne kommer gående fra Karl Johan og rett
bort til oss: «Kommer jeg for sent? Er det slutt?» sier
hun. Jeg oppfatter det som om hun kjenner den
tillitsvalgte fra Aker sykehus fra før. Når han går,
prater jeg videre med henne.

Påsto at hun var slektning til avdød nabo
av långiveren. Fikk i samme periode
utlevert klær for 3145 kroner i en klesbutikk
i Aurskog-Høland mot å betale innen to
dager. Hun skulle låne med klær til to
rullestolbrukere.
4. desember 2011: Lånte penger (beløp
ikke oppgitt i tiltalen) av ei eldre kvinne ved
Nonnehjemmet i Munkerudveien i Oslo for
å betale til hotellopphold. Kvinnen fikk låne
pengene under dekke av at sønnen var
utsatt for en alvorlig trafikkulykke. Hun eller
sønnen skulle betale tilbake dagen etter.
5. januar 2012: Fikk låne 100 kroner av en

Han får god kontakt med kvinnen. Hun forteller at
hun er sykepleier, men at hun har brystkreft og skal

ansatt i en sysalong på Fagerborg i Oslo til
drosje for å hente mønster til brudekjole.
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opereres i Danmark.
Forsøk på grovt bedrageri

- Hun sa hun hadde jobbet på Ullevål sykehus, og
pratet så profesjonelt om anestesi og leger og
sykehusvalg at det virket helt tilforlatelig, sier
Ramberg.
Han kjenner en sterk empati med den kreftrammede
kvinnen, og uttrykker sin medfølelse før de sier adjø.

4. januar 2012: Forsøkte å få utlevert 20
poser malt kaffe og 20 sjokoladeboller på
en kaffebar i Nydalen i Oslo.
Trakassering eller krenkende atferd
11. november og 14. desember 2010:

Neste morgen vekkes han av at kvinnen er i
telefonen. Hun prater som om de alltid har kjent
hverandre. Da han litt omtumlet stusser på hvem
hun er, svarer hun «Madeleine fra demonstrasjonen
i går, dummen!». Hun forteller at lommeboka og alle
bankkortene hennes er i Sverige, i sønnens bil, og
ber om å få låne penger for å komme seg til
Stockholm. Ramberg står opp og låner henne 600
kroner.

Kontaktet flere ganger overkonduktør på
togtur mellom Oslo og Göteborg og fortalte
at hun hadde kort tid igjen å leve. 14.
desember ringte hun overkonduktørens
kone i Sarpsborg, og sa at mannen hadde
vært utro med hennes søster. Søsteren
hadde tatt sitt eget liv på grunn av
forholdet. Kona ble også fortalt at mannen
hadde flørtet med kvinnelige passasjerer,
og at kollegene mente han burde få

Hans nye venninne er takknemlig, og lover å betale
ham tilbake allerede samme helg. Søndag kveld
skal han komme hjem til henne. Hun oppgir en
adresse på Damplassen.
- Hun sier hun kan lage middag til meg, som takk for
hjelpen, forteller Ramberg.
- Så legger hun flørtende til: Men du får ikke noe
mer enn middag, altså!
Søndag drar han til riktig adresse på Damplassen.
Der finnes ikke noe navneskilt med «Madeleine».
Han ringer på hos naboene. Og skjønner fort at han
ikke er den første som har møtt opp i samme ærend.
Ifølge naboen er det mange som har fått lang nese.
Svein Ramberg drar hjem, uten middag og uten
penger.
- Jeg har en Robin Hood-innstilling, og vil gjerne
hjelpe til. Jeg synes fort synd på folk. Hele mitt liv
har jeg fått høre at jeg er for snill. En gammel

sparken.

Psykiatriprofessor: - Interessant
tilfelle
- Denne kvinnen er et meget interessant
tilfelle, sier Sigmund Karterud, professor i
psykiatri ved Universitetet i Oslo og
avdelingsoverlege ved avdeling for
personlighetspsykiatri ved Oslo
universitetssykehus.
Han understreker at han aldri har
behandlet tiltalte, og at han utelukkende
kjenner til henne via media.
- Men etter det jeg har lest om henne, ser
jeg at det er sannsynlig at hun ville fått
diagnosen dyssosial
personlighetsforstyrrelse. I dette tilfellet må
det imidlertid være noe mer, for hun gir seg
ikke, og holder det gående i år etter år. Det
kan være at hun er lystløgner, at hun
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kjæreste mente at damene bare benytter seg av
meg. Men er ikke dét første betingelse for å være et
bra menneske, at du er snill?

bruker løgn og manipulasjon i vinnings

Svein Ramberg synes ikke det minste synd på
kvinnen lenger.

Ifølge Karterud er årsakene til
personlighetsforstyrrelser en kombinasjon

hensikt, men at hun også er trigget av
spenningen.

mellom arv og miljø.

- Pengene er ikke det verste, selv om jeg er
pensjonist. Det verste er å bli lurt. Det liker jeg ikke.
Men jeg kommer antakelig til å fortsette å være snill
resten av livet. Sånn er jeg bare. Sånn var min mor
og far også.

- Men når vi snakker om denne alvorligere
formen for personlighetsforstyrrelse, er
som regel arv det sterkeste innslaget.
De fleste med diagnose dyssosial

Han smiler og humrer over kaffekoppen.

personlighetsforstyrrelse vil over tid
redusere sin kriminelle atferd.

- Men pene damer skal man kanskje passe seg for.
- Følelseskulden og de manipulative
trekkene vil nok forandres i mindre grad,
Desember 2010 og januar 2011 holder Marie
sier professoren.
Madeleine Larsen seg blant annet i Halden-traktene
i Østfold. 14. desember sjekker hun inn på
Svinesundparken Motell i
Halden, og her blir hun boende helt til 4. januar. Fra 2. januar til 4. januar har
hun samtidig sjekket inn på Quality Hotel & Resort Sarpsborg. Her benytter
hun blant annet minibaren, og opplyser at sønnen hennes er død, at hun har
glemt lommeboka og derfor skal betale dagen etter.

Ingen av hotellene får pengene de har til gode.
Lørdag 8. januar 2011 laver snøen ned i Halden. Marie Madeleine Larsen
befinner seg nå i gågata i sentrum.
Samira Hajric (36) har åpnet klesbutikken sin midt i gågata, da hun ser en
ukjent kvinne surre rundt utenfor butikken mens hun mumler for seg selv.
Etter 15 år i småbyen - hun kom hit som flyktning fra Sarajevo i Bosnia kjenner Samira de fleste ansiktene i gata. Den fremmede kvinnen virker
fortvilet. Samira sier hun kan komme inn i butikken for å varme seg, og
deretter skjer følgende, ifølge Samira:
Kvinnen lar seg ikke be to ganger. Hun får en kopp kaffe, setter seg på en
stol innerst i butikklokalet, og der blir hun sittende og snakke med Samira i
en time. Den middelaldrende kvinnen forteller at hun er psykiatrisk
sykepleier som jobber med rusmisbrukere, og at to av disse har stjålet
lommeboka hennes på bussen. Hun omtaler to lokale rusmisbrukere, samt
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de økonomiske problemene i kommunen, på en slik måte at Samira får full
tillit til henne. Kvinnen ber om hjelp, hun kjenner ingen i Halden. Hun forteller
også at hun har vært alvorlig kreftsyk.
Samira svarer at hun ikke har råd til å hjelpe henne med penger, men at hun
kan bidra med mat, telefoner og overnatting mens kvinnen kontakter sine
nærmeste.
- Jeg forteller henne at jeg er alenemor og selvstendig næringsdrivende, at
jeg for første gang har betalt for å få hele familien min fra Sarajevo på
juleferie til Norge, og at det er vinterstille og tøft å drive butikk i en by like
ved svenskegrensa.
Men Samira er oppdratt til å være et godt menneske mot alle hun møter på
sin vei. Hun låner til slutt ut 500 kroner fra kassa og ber om navn og
telefonnummer. For første gang under samtalen får hun en følelse av at noe
ikke stemmer: Kvinnen skjelver på hendene når hun skriver navnet «Mia
Larsen» og to telefonnummer på et ark på disken. Når kvinnen har fått
pengene, ber hun om enda mer, helst 1000 kroner.
- Jeg var blakk som ei kirkerotte, og det sa jeg til henne. Likevel ba hun om
mer penger.
Samira mener 500 kroner er nok for å komme seg til Oslo. Kvinnen har sagt
at hun skal ta toget. Det siste Samira ser av henne, er at hun går ut av
butikken og tar til venstre.
- Det syntes jeg var rart. Toget til Oslo skulle gå om få minutter, og jeg
hadde forklart henne at hun måtte ta til høyre for å komme til togstasjonen.
Maria Madeleine Larsen skulle ikke til togstasjonen, i hvert fall ikke på det
tidspunktet.
Dagen etter, søndag 9. januar 2011, har Frelsesarmeen møte i Tistedal, få
kilometer utenfor Halden sentrum. Til stede på møtet er, som vanlig,
frelsessoldat Brit Andreassen (48) sammen med sin ektemann. Rundt 20 av
de faste medlemmene i menigheten er til stede på møtet i Frelsesarmeens
røde mursteinsbygning. Inn i Storsalen kommer en kvinne ingen av dem har
sett før. Brit husker det slik:
- Vi kjenner som regel alle som er på møtene våre, så vi legger merke til det
når det kommer en ukjent. Men vi tar selvfølgelig imot henne og ønsker
henne velkommen, forteller Brit Andreassen.
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Kvinnen er i 50-åra, har briller, er pen i tøyet og velstelt på håret.
- Hun er vennlig og forsiktig, ikke framfusende på noen som helst måte,
minnes frelsessoldaten.
Den ukjente kvinnen gir inntrykk av at hun kjenner mange mennesker i
Frelsesarmeen andre steder i landet, og forteller at hun er i Tistedal fordi
hun har hjulpet noen rusmisbrukere. Hun har brukt alle pengene sine på
disse rusmisbrukerne, og trenger nå skyss til Halden. Brit Andreassen og
ektemannen skal kjøre bil i samme retning, og tilbyr henne å sitte på.
Ganske raskt spør kvinnen om å få låne 1000 kroner. Hun forsikrer at hun
skal betale tilbake pengene få dager seinere, den 13. januar, da hun skal
tilbake til Halden i et nytt ærend. Kvinnen lar det skinne gjennom at hun har
hatt mange plager, blant annet med kreftsykdom. Hun forteller også at hun
har glemt lommebok og bankkort hos sønnen, som bor i Sverige. Selv skal
hun ta bussen til Oslo og så reise videre til Danmark.
Brit Andreassen låner kvinnen 1000 kroner, og kjører henne til
bussterminalen i Sarpsborg. Etterpå snakker hun og ektemannen om at det
var noe rart med kvinnen, uten at de klarer å sette fingeren på hva det var.
Dagen etter møtet ringer lederen av Frelsesarmeen i Tistedal til Andreassen.
Lederen leser på nettet om en dame som svindler og lurer folk, og ser med
en gang at det var den ukjente kvinnen som oppsøkte dem på møtet.
Saken blir umiddelbart anmeldt til politiet.
- Min første reaksjon var: «At det går an å være så frekk!» I etterkant synes
jeg litt synd på henne også. Hun kan jo ikke ha det så bra med seg selv når
hun må gjøre slike ting. Det er ikke sikkert hun gjør det av pengenød, det
kan være for å få bekreftelse på noe, eller fordi hun føler at hun må gjøre
det. Hun har jo holdt på veldig lenge og lurt veldig mange. Det viser hvor stor
troverdighet hun har.
- Tror du det er en grunn til at hun oppsøker religiøse miljøer?
- Hun tror nok at kristne mennesker er snille og gode og stiller opp med hjelp
- ut fra hva vi tror på, sier Brit Andreassen.
Magasinet har spurt Marie Madeleine Larsen om å uttale seg i denne
saken, men hun opplyser via sin advokat Sigmund Øien at hun ikke ønsker å
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la seg intervjue. Hun ønsker heller ikke at advokaten skal kommentere
saken. Både hun og advokaten har fått tilbud om å lese gjennom og
kommentere Magasinets reportasje med alle tiltalepunktene som gjengis og
bakgrunnshistoriene for disse - men har avslått.
Advokat Øien uttaler til Magasinet at Larsen innrømmer skyld på enkelte av
tiltalepunktene i saken som skal opp for Oslo tingrett 7. juni. Etter hennes
ønske kan han ikke redegjøre for hvilke tiltalepunkter dette gjelder.
I 2001, mens hun satt fengslet i Sverige, sto hun fram som angrende synder
i ukebladet Se og Hør. Hun lovet da å gjøre et forsøk på å komme på rett
kjøl igjen.
- Jeg har gjort mye dumt. Og selvfølgelig er det ikke hyggelig å tenke på alle
dem jeg har lurt, sa hun til ukebladet.
I dommen fra 2007 heter det at en prejudisiell rapport fastslår at tiltalte lider
av en personlighetsforstyrrelse, og at denne kan være korrigerbar med
psykoterapi over tid.
Da A-magasinet skrev om kvinnen samme år, uttalte advokat Sigmund Øien
at kvinnen var motivert for behandling og at hun trengte hjelp til å komme
vekk fra «det som styrte henne». Advokaten sa den gang at kvinnen har en
undertrykt følelse av ikke å bli tatt på alvor, at hun lett havner i situasjoner
som utvikler seg til noe annet enn hun hadde tenkt, og som hun siden
utnytter. Advokaten sa også at hans klient har en form for anger over at hun
straffer folk som er gode mot henne. Ett år av dommen fra Oslo tingrett ble
gjort betinget mot at kvinnen sa seg villig til å gjennomføre terapeutisk
behandling.
- Hun er en flink, nevenyttig og ressurssterk dame, med stor evne til å vekke
sympati og inngi tillit. Hadde hun blitt helbredet, ville hun hatt mye å bidra
med, uttalte Øien til A-magasinet.
Marie Madeleine Larsen fortsetter sin omflakkende tilværelse over store
områder på Østlandet, Sørlandet og i Sverige, helt til hun blir hentet av
politiet i Sandefjord i mars i år. Få uker etter, i april, pågripes hun av politiet i
Follo. 14. april framstilles hun for varetektsfengsling i Oslo tingrett, og har
siden sittet varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare.
I Halden ser Samira Hajric fram til å bli ferdig med hele bedragerisaken.
Hun har skaffet vikar som kan steppe inn og passe klesbutikken. Torsdag
morgen setter hun seg i sin lille Fiat og kjører opp til hovedstaden for å vitne
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mot Marie Madeleine Larsen. Hun mener saken handler om mer enn fem
tapte hundrelapper. Saken handler også om en kvinne som utnytter ærlige
menneskers godhet.
- Så jeg vil gjerne se henne inn i øynene, sier Samira.
- Jeg vil si: «Sånt gjør man bare ikke».•
Kilder: Oslo tingrett, Dagbladet, Aftenposten/A-Magasinet, Agderposten,
Oslo politidistrikt, Østlendingen, Se og Hør, Wikipedia.
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