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"Jag trodde aldrig jag skulle få se
mina barn igen"
Sedan tre månader är Karls döttrar tillbaka i Sverige, och livet börjar återgå till det normala.

Foto: ROGER LUNDSTEN

Med hjälp av sin advokat, Jessica Sandberg och UD kunde Karl till slut få hem sina döttrar.

Foto: ROGER LUNDSTEN

Egenmäktighet med barn
När en förälder som bara har umgängesrätt håller kvar barnet efter ett besök.
När föräldrarna har gemensam vårdnad och en av dem för bort barnet utan den andres
vetskap.
När en vårdnadshavare tar tillbaka ett barn som olovligen förts bort eller hållits kvar.

Det här händer när ett barn förs utomlands
Den misstänkta föräldern häktas i sin frånvaro.
Barn och förälder efterlyses internationellt. Interpol och Schengen Information System, SIS,
får information och foton.
Sverige begär att Interpolanslutna länder söker i sina in- och utreseregister.
Foton på barnen kan läggas ut på den internationella sajten ”Our missing children”.
Nordiska sambandsmän ute i världen kopplas in i sökandet
Om polisen får tips om ett land där barnet och föräldern befinner sig kontaktas den lokala
polisen av Interpol och uppmanas att lämna ut den misstänkte föräldern och återföra barnet.
Källa: Nationella sambandskontoret, Rikskriminalpolisen

Blogga om artikeln
Länka till artikeln från ditt blogginlägg - kopiera den här adressen:
http://w w w .af

För att komma med i listningen här behöver du också ha presenterat din blogg på Bloggportalen Läs
mer här!
Aftonbladet.se ansvarar inte för det som står i bloggarna.

Karls exfru kidnappade barnen och försvann till USA
En förälders mardröm: Att barnen försvinner, kidnappas och förs till ett annat land.
För Karl Hedman blev det verklighet.
Efter skilsmässan flydde hans ex med döttrarna till USA.
— Jag fasade för att något skulle hända barnen.
Karl Hedman är en stilig man i 40-årsåldern, klädd i kostym och slips. Han ställer väskan på
bordet med en duns och stänger av mobilen.
Det kunde ha varit ett affärsmöte, han kunde ha varit en businessman.

Men så är det inte.
Karl Hedman är här, på Alwå advokatbyrå i Stockholm, för att berätta om hur hans livs värsta
mardröm kunde bli sann.
Och det är en uppslitande historia, svår att få ihop. För den innehåller många parametrar, både
kärlek, smärta och sjukdom.
Men mest av allt kärlek – till barnen och till exfrun.

Ohållbart äktenskap
Karl och hans amerikanska fru hade varit gifta i 13 år när de bestämde sig för att gå skilda
vägar.
– Det var inget lätt beslut. Men vårt liv blev ohållbart. Hon mådde ofta dåligt och jag orkade
inte längre …
Karl Hedman slår ut med armarna och fortsätter:
– Jag kan inte anklaga henne för att hon tog barnen, jag tror inte att hon visste vad hon gjorde.
Hon mådde inte bra.
Och han återkommer till det, genom hela vårt samtal. Att hon inte mådde bra, att det finns en
slags kärlek kvar och nu i efterhand en väg till försoning. Att det går. Trots det som hände.

Dök aldrig upp
Vi återgår till skilsmässan, som till en början såg ut att bli odramatisk. Karl och hans fru kom
överens om gemensam vårdnad för döttrarna.
– Men plötsligt ändrade hon sig och ansökte om ensam vårdnad, så vi skulle ses i tingsrätten
för förhandling.
Karl sträcker sig efter ett glas vatten. Rummet på advokatbyrån badar i solljus. Och det är
varmt.
Förhandlingen i tingsrätten var bokad till den 5 november 2007.
Men Karl Hedmans fru dök aldrig upp.
Och barnen som just då bodde hos sin mamma gick plötsligt inte att nå.
De var inte i skolan. Inte hos sin mamma, och där var det släckt, mörkt och igenbommat.
– Först var jag naiv och tänkte att hon kanske hade glömt mötet, att hon kanske åkt iväg
tillfälligt med flickorna.
Karl väntade, avvaktade. Han trodde att hon skulle höra av sig, om han gav henne tid. Men det
gjorde hon inte.
Istället fick Karl två veckor senare veta att exfrun ringt en bekant från London.
Då kom rädslan och paniken.
– Jag visste ju att hon inte mådde bra och jag fasade för att något skulle hända barnen.

Olovligt bortförande
Karl bestämde att han måste få hem sina döttrar så snart som möjligt.
Han kontaktade UD (Utrikesdepartementet) och berättade om sina misstankar, och så fick han
hjälp att komma i kontakt med Jessica Sandberg, juridiskt ombud på Alwå advokatbyrå.
Tillsammans fyllde de i en anmälan om olovligt bortförande av barn, en så kallad Haagansökan.

Fruktansvärd ovisshet
Veckorna som följde vankade Karl av och an hemma i lägenheten. Väntade på svar och på att
få veta vad som hänt.

– Jag grät och sov knappt alls. Om jag slumrade till drömde jag märkliga drömmar. Det var
fruktansvärt. Jag visste ju inte ens om mina barn levde …
I början av december fick Karl ett första livstecken – från USA. Ett vittne hade sett barnen på
en gata i exfruns hemstad.
En kort stund av lycka som snabbt övergick i vanmakt, för Karl fick också veta att barnen
flyttades runt mellan olika boenden, att de inte gick i skolan och inte fick tillräckligt med mat.
– Jag förstod att jag inte kunde vänta på att de amerikanska myndigheterna skulle behandla
min Haag-ansökan. Jag var tvungen att åka över direkt och försöka hitta flickorna.
Den 20 januari i år reste Karl till USA, å ena sidan hoppfull å andra sidan livrädd.
Tankarna snurrade: Tänk om han inte skulle hitta sina flickor? Tänk om de amerikanska
myndigheterna vägrade gå med på ett överlämnande?
Jessica Sandberg och UD pressade på från Sverige. Och Svenska generalkonsulatet i New York
förberedde hemresan, fixade temporära nödpass och stod i beredskap om något akut skulle
inträffa.
I USA tillbringade Karl varenda vaken stund med att leta efter flickorna. Han åkte hem till
släktingar, vänner, finkammade gator, tillbringade timmar på stadens bibliotek, universitet och
andra platser där han trodde att exfrun kunde hålla till.
–En gång såg jag henne vid universitetet. Och hon såg mig. Men jag hann aldrig fram, hon
hoppade in i en bil och försvann.
Till slut anlitade Karl en privatdetektiv och FBI kopplades in.
– Jag tog till alla medel som fanns. Att leta på bred front och att aldrig ge upp är det enda som
funkar.
Samtidigt gjorde han regelbundna besök hos socialtjänsten, polisen och andra myndigheter.

Ond cirkel
Men ingenting hjälpte. Karls exfru gömde sig och undanhöll sig delgivning från myndigheters
och domstolars handlingar.
– Eftersom hon var borta kunde inte domstolen utfärda beslut om att överlämna barnen, och
polisen kunde inte leta eftersom det inte fanns något beslut utfärdat. Det var en ond cirkel.
Karl ruskar på huvudet.
En dag minns han särskilt väl:
– Jag satt i bilen på motorvägen och grät av frustration. Jag höll verkligen på att bryta ihop, ge
upp. Men det alternativet finns ju inte när man har barn. Man måste fortsätta, fortsätta leta, hur
svårt, jobbigt och nattsvart allt än är.

Lagen på sin sida
Den 14 februari meddelade den amerikanska domstolen till slut ett verkställande beslut om att
Karls barn skulle överlämnas. Det innebar att Karl nu hade lagen på sin sida och att det var
möjligt för honom att ta med sig flickorna hem.
Och plötsligt gick allt väldigt fort.
– Det var som att trycka på en knapp, allt sattes igång i samma stund, Polisen började leta
efter barnen. Och vi hittade dem snabbt efter tips från ett elbolag. Fyra polisbilar och jag åkte i
karavan till adressen.
– Det var obeskrivligt skönt att äntligen få träffa flickorna igen, att få hålla i dem … ja, det var
som om luften gick ur.
Karl tar ett djupt andetag och fortsätter:
– Det första min äldsta dotter sa när jag berättade att vi skulle åka hem till Sverige var ”men
pappa jag glömde mina glitterskor”.

Han ler vid minnet. För trots att det var bråttom, att allt nu handlade om att snabbt komma ut
ur landet, svängde Karl förbi en affär och köpte glitterskor till flickorna.
– Det var märkligt, mitt i allt. Polisen var med och vi var tvungna att skynda oss till flygplatsen.
Vi visste ju inte hur länge barnens mamma skulle hållas arresterad, om hon skulle försöka föra
bort flickorna igen eller överklaga domstolsbeslutet.

Fyra månader på flykt
I Sverige höll Karls juridiska ombud och UD jour ifall någonting skulle gå snett.
Karl berättar att han skakade hela vägen in i flygplanet.
– Det var först när vi lämnat amerikansk mark som jag kände mig lugn och visste att det var
över, att flickorna äntligen skulle få komma hem efter fyra månader på flykt.
När vi ses har det gått tre månader sen den dramatiska resan.
Karls döttrar är nu tillbaka i sina skolor och hos sina vänner. Han säger att de mår bra och att
han ser ljust på framtiden.
– På sikt hoppas jag att vi kan återuppta kontakten med deras mamma. Det vill jag verkligen,
både för barnens och hennes skull.
För trots allt som hänt hyser han fortfarande varma känslor för sitt ex.
Karl säger att han vill berätta sin historia för att förmedla hopp till andra i samma situation.
– I media får man ofta en känsla av att svenska myndigheter inte gör något. Jag tycker inte att
det stämmer. Jag har hela tiden fått all den hjälp jag har behövt. Och det är jag oerhört tacksam
för.
Åsa Passanisi
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