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När jag träffar Lutz har 
det gått exakt elva da-
gar sedan han fick ve-
ta att hans treåriga 

dotter var återfunnen, välbehål-
len och på väg i bil med en re-
presentant från socialtjänsten.

Dottern som varit gömd i 
västra Sverige kördes till Öre-
bro där Lutz fick träffa henne för 
första gången på ett halvår. 

– Hela jag skakade. Jag trodde 
inte att det var sant. Men när jag 
såg henne …

Han skakar på huvudet,  
letar ord. 

– Först var hon skeptisk så-
klart, men efter tio minuter köp-
te vi en stor glass med strössel, 
då släppte allt. Det var som om 
vi aldrig varit ifrån varandra. 

Lutz, som arbetar som läkare i 
Stockholm, har kämpat för rätt-
ten till sin dotter sen hon föddes. 

Det handlar om en smutsig 
vårdnadstvist och om ett rätts-
system oförmöget att verkställa 
sina egna beslut. 

Men framför allt handlar det 
om en pappa, som trots att han 
har ensam vårdnad, inte fått till-
gång till sitt barn – förrän han 
med egna pengar anlitade en pri-
vatdetektiv och i desperation 
skickade ut efterlysningar på  
Facebook.

– Jag har känt mig extremt 
maktlös många gånger. Polisen 
har letat efter henne, men ef-
tersom hon varit gömd på en 
adress som inte stod skriven på 
mamman, har de inte haft rätt att 
ingripa.

Men Lutz har hela tiden miss-
tänkt var dottern har befun-
nit sig. 

I somras tillbringade han sin 
semester på den ort där hon hål-
lits gömd. Han har gått gata upp 
och gata ner, frågat i af-
färer, pratat med folk på 
kaféer, beskrivit sin dot-
ters signalement 
för taxichauffö-
rer, visat fotogra-
fier, greppat varje 
halmstrå.

Livet har pendlat 
mellan hopp och 
förtvivlan. 

– När polisen 
berättade att de in-
te kan göra något så länge de in-
te är 100 procent säkra på att mitt 
barn är på den adress jag angivit, 
bröt jag ihop. Jag hade inte träffat 
henne sedan i mars, det kändes 
som om jag förlorat henne, trots 
att både tingsrätt och hovrätt sla-
git fast att jag har vårdnaden.

In i det längsta försökte Lutz 
nå en överenskommelse, men ut-

sattes gång på gång för umgäng-
essabotage. 

– Det är på många sätt en oer-
hört sorglig situation. Framför 
allt för mitt barn. Jag vill inget 
hellre än att hon har en god rela-
tion till både mamman och mig. 

På Facebook startade Lutz en 
grupp där han bad allmänhe-
ten om hjälp i sitt sökande. Han 
tycker att han fått god support 
och många har hört av sig och 
stöttat hans kamp för att få träffa 

sitt barn. 
– Man kan diskutera 

i evigheter hur och var-
för det kunde bli så 
här. Jag vill inte gå 
in på detaljer nu, 
det är känsligt. Min 
dotter har en fin 
mamma, men det 
finns ett religiöst 
samfund och starka 
individer runt hen-
ne som påverkat 

negativt och starkt bidragit till 
min dotters försvinnande.

Det var i samband med att 
Lutz och hans dotter skulle göra 
en utlandsresa över jul förra året, 
som hon plötsligt försvann.  
Under de veckor som Lutz skulle 
ha sitt barn lämnades hon inte  
till förskolan. Hon uteblev helt 
från den umgängestid som tings-

176 dagar utan dotter. Men nu får Lutz äntligen 
hålla om sin lilla flicka igen. 

Tack vare Facebook och en privatdetektiv 
lyckades han tillslut få tillbaka sitt bortrövade 
barn.

– Jag hade nästan gett upp hoppet om att 
någonsin få se henne igen.

Jag har  
känt mig 

extremt 
maktlös 

många gånger
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rätten fastställt att Lutz skulle ha.
I tolv veckor väntade han, hop-

pades på en fredlig lösning. Ring-
de, skrev brev, försökte få till en 
konstruktiv dialog. I mars för-
svann dottern plötsligt helt och 
hållet, ifrån förskolan. Lutz för-
stod att hon förts till annan ort. 

Efter en längre rättsprocess be-
stämde tingsrätten i mitten av maj 
att Lutz skulle få ensam vårdad. 
Men i praktiken hjälpte beslu-
tet föga. Dottern var försvunnen 

och trots att tingsrättens beslut 
skulle gälla, även vid ett över-
klagande, hände inte mer än 

så. Efter begäran från 
Lutz tog tingsrätten 
därefter ett beslut om 
att verkställa  
genom polishämtning, 
eftersom vare sig  
viten eller medlare  
hade fungerat.

– Det hela gick så 
klart vidare till hovrät-
ten som fastslog att po-
lisen skulle verkställa 
tingsrättens beslut och 

hämta hem min dotter.
Inte heller det lyckades. 
– Polisen hade via en medlare 

kontaktat den person som gömde 
min dotter och berättat att hämt-
ningen skulle ske. Då försvann 
hon såklart igen. 

Lutz slår ut armarna i en gest. 
– Det hela har varit en mar-

dröm. Jag var på polisstationen 
och väntade på att äntligen få till-
baka min dotter. Men polisen 
kom tillbaka utan henne och för-
klarade att det inte fanns något 
de kunde göra. Då blev jag för-
bannad. 

Lutz åkte tillbaka till Stock-
holm, uppgiven och förkrossad. 
Det hade nu gått ett halvt år sed-
an han senast såg sitt barn. Han 
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Polisen kom 
tillbaka  

utan min  
dotter och 
sa att det inte 
fanns något de 
kunde göra

ANLITADE DETEKTIV.
Polisen letade efter Lutz 
dotter i två månader – 
utan resultat. Till slut  
anlitade han en detektiv 
som hittade henne efter 
bara 18 timmar.


