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Vad heter Australiens huvudstad? frågade psykologen de nyblivna föräldrarna 
Karin, 22, och Lars-Erik, 29. Ingen av dem visste svaret. 
Därför tvångsomhändertogs deras tre månader gamla son. Med motiveringen att de 
är för dumma för att vara föräldrar. 
 

 
Sängen står tom. Karin och Lars-Erik Holmgren får bara träffa sin tre månader gamla son 
två timmar var fjortonde dag. ”Man måste vara tuff för att träffa en liten son som snart 
inte känner igen oss”, säger Karin. 
 
 I ”Uppdrag granskning” i kväll visas de prisbelönta tv-journalisterna Janne Josefssons 
och Lars-Göran Svenssons dokumentär om paret Lars-Erik och Karin från Oskarshamn. I 
september 2001 tvångsomhändertogs deras son med motiveringen att paret är för klent 
begåvade för att vara mamma och pappa. 
I en, enligt experter, summarisk och ofullständig utredning påstås att Karin och Lars-Erik 
byter blöjor för ofta och inte klarar av att koka välling. 
Anhöriga till paret och Sveriges ledande expert på begåvningsshandikappade föräldrar 
rasar mot Oskarshamns kommun som beslutat att de förtvivlade föräldrarna bara får träffa 
sin lille Carl två timmar var fjortonde dag. 
– Vi är djupt kränkta. Man måste vara tuff för att träffa en liten son som snart inte känner 
igen oss, säger Karin dämpat. 
 
Har svårt att läsa 
Föräldrarna har läs- och skrivsvårigheter. 
– Det kom fram när jag började på en folkhögskola för några år sedan, berättar Karin. 
Historien startar hösten 2001 när Karin födde en son. Efter en vecka på BB erbjöds hon, 
sonen och pappa Lars-Erik att åka till Västrumsgården utanför Vimmerby där familjens 
situation skulle utredas. 
Paret ville ha hjälp med att komma i gång i föräldrarollen och accepterade att åka till 
hemmet. 
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I tre månader ”observerades” de av personalen. I en dagbok förde man in noteringar om 
hur de klarade av att sköta sitt barn. 
De fick bo i ett rum på tio kvadratmeter som saknade toalett och rinnande vatten. 
 
Intelligenstest 
En dag kallades Karin och Lars-Erik in i ett rum. Där väntade en psykolog. 
Under en timme fick de sedan genomgå ett intelligenstest. De fick bland annat svara på 
vilken stad som är Australiens huvudstad. Resultatet av testet tolkades av en psykolog. 
Psykologen skriver att Karin och Lars-Erik behöver hjälp 24 timmar om dygnet för att 
klara av att sköta sonen. Det yttrandet ligger till grund för beslutet. 
– Slutsatserna i utredningen är orimliga, hävdar psykologen och forskaren Evy Kollberg i 
”Uppdrag granskning”. Hon har doktorerat om begåvningssvaga föräldrar. 
– Om man upprepar en dåligt underbyggd dokumentation så betraktas den till slut som en 
sanning. Så har skett i det här fallet. 
 
Fotnot: Australiens huvudstad heter Canberra. Dokumentären om Karin och Lars-Erik 
sänds i kväll i SVT1 klockan 20.00. 
 
 


