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Tjänsteanteckning
Bifogade förhör

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Jansén, Henry
Datum

2020-08-14
Tid

09:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Henry Jansén

Uppgiften avser

Förklaring av tilläggsprotokoll
Uppgift

I samband med den intensiva inledningen av utredningen i oktober 2004 inkom ett mycket 
stort numerär av redovisade handlingar varför dåvarande förundersökningsledare Thommy 
Håkansson beslutade att ytterligare ett ärendenummer, 0500-K40246-04, skulle upprättas för 
att kunna ta emot alla handlingar såsom förhör, promemorior, tips och liknande. 

Detta för att inte överbelasta huvudärende 0500-K39890-04.

Av den anledningen blev ett antal förhör redovisade i 0500-K40246-04. 

Vid förhör av personer redovisade i huvudärendet 0500-K39890-04 hänvisar den hörde 
personen till tidigare förhör vilka blev redovisade i 0500-K40246-04. 
Av den anledningen är detta tilläggsprotokoll bilagt utredningen. 

Sidhänvisning vid varje förhör i detta korresponderar med förhör i huvudärende 
0500-K39890-04    
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Förhör
TELEFON TIPS

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Frånlund, Ebba
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Inhämta uppgifter angående händelse på Åsgatan Linköping.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

18:08
Förhör avslutat

18:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ebba uppger att hon fanns hemma i bostaden och låg och sov. Ebba vaknade av att någon 
skrek.  Ebba kan ej säga vilken tidpunkt detta vara. Ebba  tänkte "det får inte ha hänt något". 
Ebba gick ej upp utan hon somnade om.

Ebba hörde ej några ord utan endast ett skrik. Ebba kan ej  säga något mera om skriket.

Ebba vaknade sedan återigen vid c:a 10.00, hon fick då reda på vad som hänt.

Konceptanteckningar upplästa och godkända.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Frånlund, Ebba
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att Ebba hört skrik på morgonen 19 okt 2004 utanför sitt sovrumsfönster på

Åsgatan 8 i Linköping.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Christa Sangrud
Förhörsdatum

2005-02-25
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

12:10
Förhörsplats

Förhörsrum, våldsroteln Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Ehrieder, Torgny

Berättelse

Hela förhöret finns intalat på band. Detta är en sammafattning skriven av krinsp Christa 
Sangrud.
Som biträdande förhörsledare under förhöret finns krinsp Torgny Ehrieder.

Ebba berättar att i huset bor hon själv och hennes mamma och pappa samt bror. Hennes 
pappa arbetade i Stockholm och hennes bror låg i lumpen och de var således inte hemma den 
19 okt 2004. 

Ebbas katt hade fått kattungar några veckor innan den 19 okt. Katterna bodde i Ebbas rum. 
De skrek högt och därför sov Ebba i sin mammas säng. Hennes mamma sov i ett rum i 
källaren eftersom hon hade ont i ryggen och sängen i källaren var bättre för hennes onda rygg.

Ebba ritar en skiss över hur sovrummet ser ut som hon sov i. Hon beskriver även att 
sovrummet är beläget ut mot Åsgatan, längst upp till höger, om man ser på huset utifrån 
Åsgatan. Sovrummet har en balkong och fönster längs hela sidan ut mot Åsgatan. Balkongen 
är inbyggd i fasaden, men inte inglasad. Spjälorna på balkongräcket har ca 3 cm mellanrum. 

Strax utanför balkongen, till höger om den, inifrån sett, växer en hög en. Den skymmer sikten 
bort mot vändplanen på Åsgatan. Rakt utanför sovrummet växer buskar. De skymmer sikten 
ner till gatan om man står inne i sovrummet, men om man står på balkongen ser man gatan 
utanför. Man kan se om någon går förbi utanför. Precis till vänster utanför balkongen (inifrån 
sett) växer ett träd som skymmer sikten lite ner mot Tränggatan-hållet.

Ebba berättar att hon den 18 okt var hemma hos sin mormor som bor på Elsa Brändströms 
gata, alltså nära Ebbas bostad. Hon studerade till ett svenskaprov hemma hos sin mormor. 



Provet var den 19 okt. Pga svenskprovet var Ebba ledig från första timmen i skolan, på 
morgonen den 19 okt. Hon skulle börjat 08:10, men började inte förrän 10:20. Hon tror att 
hon var uppe lite längre än vanligt eftersom hon visste att hon hade sovmorgon dagen efter. 
Ebba tror att hon inte lade sig före midnatt. Hon minns inte exakt klockslag.

Ebba minns inte om hon hade alla fönster stängda i sovrummet där hon sov. När hon sover i 
sitt egna rum, brukar hon ha ett fönster lite öppet. Hur det var den här natten, minns hon alltså 
inte. Angående persiennerna, säger Ebba att hon inte är säker på om de var uppdragna eller 
nerfällda. Hon tror att de var nerfällda, men är osäker på i vilket läge de stod. Ebba vet inte 
om det var några springor, men hon har minne av att det var ganska ljust i rummet när hon 
vaknade av skriken. Ebba tror inte att skenet från lyktstolpen, som står till vänster om 
sovrummet, lyser in i sovrummet

Ebba minns att hon vaknade av att hon hörde skrik utanför. Hon bedömde det som att det var 
från två olika personer. Den ena stod till vänster om Ebbas hus, nästan framme vid infarten 
till Åsgatan 1-3-5. (Ebba visar detta område på ett flygfoto som finns med under förhöret.) 
Ebba bedömde det som att den andre personen befann sig till höger om Ebbas sovrum, men 
inte lika långt bort. Ebba visar på flygfotot att hon tror att den andre personen stod vid 
tomtgränsen mot huset på Åsgatan 10. Båda stod på själva Åsgatan, enligt Ebbas bedömning. 

Hon har inte märkt eller tänkt på om personerna rörde sig i någon riktning när hon hörde 
skriken. 

Själva skriken beskriver hon som att det var ord, men att hon inte kunde urskilja vad som 
sades. Ebba säger att det var i olika tongångar, "så som olika ord och bokstäver låter olika". 
Det var inte skrik "rakt ut", utan ord. Hon kan inte säga något om skillnaden på rösterna, utan 
hon bara tänkte att det var två olika personer som skrek åt varandra.

Ebba säger att de i hennes familj ibland skriker till varandra när de är osams. Ebba säger att 
skriken som hon hörde ute från gatan inte liknar skrik "inom familjen" när man är arg på 
varandra. Det var värre skrik. 

Ebba tänkte direkt att något hade hänt. Hon halvsatte sig upp på ena armbågen i sängen. Hon 
tror att det var på höger armbåge, trots att hon i så fall är bortvänd från fönstret. Hon 
lyssnade, utan att höra vad som skreks. Ebba tänkte direkt att det nog var två skolpojkar som 
var osams när de gick till skolan. Ebba tror att hon har sett Mohammad tidigare när han gått 
till skola i sällskap av ett annat barn. Hon har även sett några barn som lekt vid vändplanen på 
Åsgatan. Hon trodde därför att det var dessa pojkar som var osams. 

Ebba blev irriterad och tänkte att de kunde väl vara tysta så tidigt på morgonen. Samtidigt, 
säger Ebba, trodde hon inte att det var två pojkar, utan vuxna och att något hemskt hade hänt. 
Ebba ville tränga bort detta otäcka och hon tvingade sig själv att tänka att inget "farligt och 
hemskt" hade hänt. Ebba säger att hon inte VILLE att det skulle ha hänt något, men att hon 
förstod att det var så.

Ebba övervägde med sig själv om hon skulle gå upp och ut på balkongen. Hon tittade på sin 
röda tröja som låg slängd över en stol i sovrummet och hon tänkte att hon kunde ta på sig den 
innan hon gick ut på balkongen. Innan Ebba gått upp, slutade skriken utanför. Ebba är inte 
säker på om hon hade gått upp och tittat även om skriken fortsatt. Hon ville, som sagt, helst 
inte se vad som hänt utanför. Ebba säger att hon inte ville ha några hemska bilder kvar i sitt 
minne, om hon skulle fått se något otäckt.

Eftersom skriken slutade, lade sig Ebba ner på kudden igen och somnade omedelbart. Hon 
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blev sedan väckt av sin mamma som sa att det stod en polis i hallen som ville fråga om de sett 
eller hört något. Ebba berättade då att hon hört ett skrik, men att hon inte gått upp och tittat 
ut. Det var en uniformerad polisman som hon sa detta till.

Ebba berättar att en klasskompis till henne blev mördad på Norgegatan av sin pappa. Ebba 
känner att hon inte bearbetat den händelsen. När sedan dessa mord hände utanför hennes 
bostad, känner Ebba att det är lite för mycket för henne. Hon tycker allt är jättehemskt. Ebba 
säger att hon inte tänkte på att ett mord hände utanför hennes hus när hon hörde skriken, men 
hon var säker på att det var något riktigt hemskt. Hon försökte därför medvetet att tränga bort 
det, för att slippa det hemska.

Ebba får frågan om det kan vara så att hon gått upp och tittat ut på gatan, men att hon inte vill 
berätta vad hon såg. Ebba säger att hon inte gått upp, vad hon själv minns. Hon säger att hon 
själv tänkt på om hon har gått upp, men nu förträngt vad hon såg. Hon är inte helt säker, men 
hon har inga medvetna minnen av att hon gått upp ur sängen och tittat ut.

Ebba tillfrågas vad hon tror att hon skulle sett utanför, om hon gått upp och tittat. Ebba säger 
då att det är vad hon sett på film på tv som hon tror att hon skulle fått se. Hon förklarar att 
hon vet att kvinnan blev knivmördad och att hennes bild av hur en kvinna blir knivdödad är 
att kvinnan och gärningsmannen först stått upp framför varandra. Ebba får under förhöret låna 
en penna som kniv, för att visa hur hon menar. Hon håller pennan/kniven med bladet riktat 
framåt, mot tumsidan, och hon hugger sedan framåt flera gånger. Ebba säger sedan att om 
man blir knivhuggen i magen, böjer man sig framåt och att gärningsmannen då fortsätter 
hugga när kvinnan är framåtböjd.

Ebba tillfrågas om hon sett detta förlopp den 19 okt, men hon säger att hon inte gjort det.

Ebba har funderat och hon själv tror att hon hörde kvinnan som ropade till gärningsmannen 
för att få honom sluta angripa Mohammad. När det sedan tystnar är det när gärningsmannen 
dödat kvinnan. Ebba tror inte att det är Mohammad hon hört, trots att det var "två pojkar som 
är osams" som var det första hon tänkte. Ebba säger att hon VILLE att det skulle vara "två 
pojkar som bråkade", och inte något så illa som mord.

Vid förhörstillfället säger Ebba att hon kanske hörde de första som kom fram till kvinnan och 
pojken efteråt och att de ropat till varandra t ex "här är en till". Ebba resonerar med sig själv 
och kommer fram till att hon inte hört något om ambulans. Hon tror inte heller att skriken hon 
hörde kommer från någon som INTE SJÄLV är direkt inblandad i det hemska. Ebba tror att 
hon hört något i stil med "sluta för fan" eller "Vad gör du?" Utan att säga att hon hört dessa 
ord.

Ebba berättar att efter att hon blivit väckt av sin mamma och pratat med polisen som kom dit, 
gick hon upp och klädde på sig. Hon ringde sedan till sin pojkvän Christoffer "Stosse" 
Johansson och väckte honom. Han har hoppat av skolan och han låg och sov och han förstod 
inte först vad Ebba berättade. Hon avslutar det samtalet ganska fort och ringer till en kompis 
som bor i Nyköping som heter Fredrik "Fredde" Widstrand. Hon väcker även honom och inte 
heller han fattar först vad hon berättar. Efter detta går Ebba ut och sätter sig på deras 
garageinfart för att titta på all aktivitet utanför. Hon gråter när hon sitter där. 

Sedan går hon till skolan via gångvägen ner till Västra Vägen. Hon går över Storgatan ner till 
Östgötagatan, som hon följer ner till Katedralskolan. Ebba tror att hon kom till skolan vid 
10:20 eller något senare. Hon skickar ett SMS till en kompis, Lisa, som hon vill träffa för att 
berätta. Lisa och Karin söker upp henne på skolan och Ebba berättar för dem vad som hänt. 
Lisa följer med Ebba hem under dagen eftersom Ebba glömt något till senare lektioner på 
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dagen.

Ebba har inga minnen av personer som hon ser på sin väg till skolan den här dagen. Hon är 
chockad och mår inte bra.

Angående egna teorier om varför morden hände, säger Ebba att snacket som går allmänt är att 
det var riktat mot pojkens familj. "För att göra någon mest illa, tar man deras yngste son, 
enligt deras religion".

Förhöret avslutas och Ebba informeras om att en sammanfattning kommer att skrivas ut.

Till förhöret bifogas två flygfoton där Ebbas hus resp placering av sovrum finns noterat.Även 
platserna där Ebba uppfattade att de skrikande personerna befann sig finns noterade på ena 
flygfotot. Även en skiss över sovrummet bifogas förhöret.

Förhör med Frånlund, Ebba; 2005-02-25 10:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
DK Karl D 21, Link

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eriksson, Christina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Dörrknackning, Lapp i brevlådan Karl Dahlgrensgatan 21, Linköping
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

Förhörsplats

Universitetet Hus D, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Christina Eriksson uppgav som följer:

Jag åkt till mitt arbete i bil på tisdagsmorgonen i en grön Golf. Klockan måste ha varit  vid 
08.00 tiden.
Innan jag kom fram till Kaserngatan stod där en mindre grävare och en grusbil. Jag undrade 
hur jag skulle komma förbi.
Jag lade märke till en polisbil som kom med blåljus utan sirener. Polisbilen körde framför 
mig.
I övrigt har jag inte sett något som jag kommer ihåg.

Min Man Tomas Eriksson åkte till sitt arbete kanske 30 minuter efter mig. Han har heller inte 
lagt märke till något särskilt.

Insp Sone Svedlund
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Förhör
0500-K39890-04, Tips övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hedberg, Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Morden i Linköping 2004-10-19
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Henry Jansén
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

21:35
Förhör avslutat

21:47
Förhörsplats

Våldsroteln, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Marie bersättar att hon bor på Överstegatan i Linköping och gick hemifrån kl 08.02. Hon 
cyklade på Kaserngatans södra sida i riktning mot korsningen med Fridtunagatan. Framme vid 
korsningen gick hon av cykel och påbörjade att gå över Kaserngatan på det övergångsställe 
som finns i korsningen.

På övergångsstället möter hon en man som kan stämma överens med det signalement som hon 
har fått via massmedia.
Klockan är då 08.03 enligt Marie som är tämligen säker på tidpunkten.

SIGNALEMENT
Man, 20-30 år, 180-185 cm, hår okänt, iklädd lång brun eller grå rock som räcker under 
baken.
Mannens gångstil var något framåtlutad. Ingen självsäker gång enligt Marie. 
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Åström, Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang. grovt vålddsbrott i Linköping den 19/10-04
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ove Svensson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

08:20
Förhör avslutat

08:35
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Åström hade under morgonen den 19/10-04 , kl0755 kommit med bil på Drottninggatan och 
var på väg österut. Vid korsningen med Djurgårdsgatan hade hon fått rött ljus, när det slog 
om till grönt och var på gång att köra iväg, hade det kommit en cyklist uppifrån 
Djurgårdsgatan i hög fart som verkade cykla mot rött ljus framför Åströms bil, men han 
ångrade sig i sista stund och svängde Drottninggatan öster ut.
Cyklisten hade hög fart och Åström hade tänkt att det var väl någon student som var sent ute.

Hon beskriver ynglingen; ca 20 år, ljushårig, barhuvad, svart –mörk kort jacka som var öppen 
"och flaxade ",ev ryggsäck på ryggen.
Han åkte på en "normal" cykel.

Åström finns på telefon  013-80578  eller 0706-187832
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PM
Tips från allmänheten

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2005-03-01
Tid

17:05
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Uppgift

Idag den 2005-02-23 kontaktade Åsa Åsberg tfn 013-273723 , 073-308463 polisen i 
mordutredningen. 
Åsa uppgav att hon cyklade Djurgårdsgatan nedåt den 19 oktober. Det var tidigt på 
morgonen. Hon stämplade in på sin arbetsplats kl 08.16 vid ishallen och lämnade tidigare 
bostaden på Djurgårdsgatan runt 08.00 så klockan bör ha varit någonstans runt 08.05 när hon 
befann sig i höjd med blomsteraffären och ICA affären på Djurgårdsgatan.

Precis som hon kom fram till ICA affären kom det ut en kille från utrymmet under taket. 
Exakt varifrån han kom vet hon inte. Han kom dock inte från entrédörren. Åsa undrade genast 
vad han gjorde där. Killen gick över cykelbanan direkt framför Åsa. Han fortsatte sedan rask 
promenad över Djurgårdsgatan till dess norra del.
Killen gick med öppen mun som om han var andfådd. Han var i åldern 20-25 år och ca 180 
m lång. Han hade ovanligt brett axelparti och såg ut som en typisk student. Jävla datakille" 
tänkte Åsa spontant när hon såg honom framför sig. Axelpartiet avvek dock från hennes 
tankar om datakille, uttryckte hon.
Håret gick strax nedanför örat och var blont och lite stripigt. Eventuellt var det mer blont i 
snibbarn/ändarna.
Killen var klädd i en jacka som Åsa tror var gråfärgad och gick en bit nedanför låret.. Till den 
bar han ett bar chinos som ev. var mörka hon minns inte exakt. Under den öppna jacka såg 
hon en tröja som var färglös, naturfärgad tror hon. På fråga om något annat kännetecken runt 
den här killen uppgav hon att han hade aningens puckelnäsa. Hon tror att det var en svensk 
kille av utseendet att döma.
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Förhör
Ank R 1437

Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2004-12-02 12:26
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlström, Yvonne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se nedan
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2004-12-02
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

10:58
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

I uppslag R 1437 hördes Axel Stewelius Moderato. Han nämnde i sitt förhör att han har 
en kompis vid namn Robert Karlström som är väldigt lik signalementet på den 
gärningsman som polisen gått ut med. Axel sade att Karlström var i Thailand vid 
tidpunkten för brottet. Av den anledningen ringde jag till Roberts mamma, Yvonne 
Karlström.

Yvonne berättade att hon redan tidigare fått den här frågan av flera poliser. Hon uppgav att 
sonen varit bortrest från Sverige sedan den 14 oktober. Han reste då med flyg från Arlanda 
till Bangkok. Han väntas åter till Sverige den 21 december.

Förhöret avslutat kl 10.58
Relaterat i konceptform och godkänt.

Ulf Jacobsson
Krinsp
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ryd, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang Grovt våldsbrott i Linköping den 19/10 -04
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ove Svensson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ryd uppger att hon under morgonen den 19/10-04 kl 0750 ,  kom på cykel på 
Barnhemsgatan för vidare färd till arbetet på sjukhuset. När hon kommer fram där 
Barnhemsgatan övergår i cykelbana fram till Djurgårdsgatan står det två personer och 
gestikulerar och stiger ut i cykelbanan mitt framför Ryd så att hon nästa kör på dem.
Personerna verkade vara påverkade och stressade. 
Det var en person som var betydligt längre än den andra, båda hade mörka kläder på sig, den 
längre bar på något ljust – beige i handen.

Ryd finns på telefon 013-170444
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Förhör
Djurgårdsgatan 17. Karsberger.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karsberger, Joachim
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om eventuella iakttagelser i området runt sin arbetsplats.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Bo Tornberg
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

11:40
Förhör avslutat

11:55
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

SW

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Joachim Karsberger berättar att han jobbar på äldreboendet Trägårn. Som en del i arbetet 
ingår att han är assistent åt en person som bor på Åsgatan 1. Personen som han jobbar hos 
heter Håkan Larsson och hans hustru heter Maj-Britt Larsson. Han jobbar normalt dagtid 
mellan 08.30 till 15. Beträffande Håkan Larsson så berättar Joachim att han är 
halvsidesförlamad efter en stroke och han har afasi. Larsson kan varken prata eller skriva. 

Tisdagen den 19:e oktober åkte Karsberger direkt från sin bostad i Skäggetorp till Åsgatan 1 
för att börja arbeta hos Håkan Larsson. Han cyklade Västra Vägen och tog vägen nedanför 
Kanberget för att komma upp en genväg till slutet av Åsgatan. När han kom fram till slutet på 
Åsgatan såg han att polisen hade satt upp avspärrningar varför han tog trappan ner till 
Barnhemsgatan och sedan cyklade han runt via Terränggatan och upp på Åsgatan från andra 
hållet. Där blev han insläppt av en polis som stod vid avspärrningen. Han bedömer att han var 
hos Håkan Larsson omkring klockan 08.40 eller 08.45. 

När han kom hem till Håkan Larsson var Håkans hustru Maj-Britt hemma. Han fick reda på 
att Maj-Britt då hade varit vittne till en del av händelserna på Åsgatan. 

Förhöret är slut 11.55.
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Förhör
H 99

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt våldsbrott i Linköping
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Danielsson
Förhörsdatum

2005-02-10
Förhör påbörjat

09:00
Förhör avslutat

10:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Margareta Johansson ringde redan på morddagen den 19 oktober 2004 och 
tipsade om en man som hon iakttog i Trädgårdsföreningen på söndagsmorgonen 
före morddagen. I dag ringer Margareta Johansson och hör sig för om polisen 
har kopplat samman hennes iakttagelse med iakttagelsen av en man på en 
parkbänk, i Trädgårdsföreningen på morddagen.

Margareta Johansson uppger att hon mötte en man som kom över gräset i  
Trädgårdsföreningen, vid 06.15-tiden, på söndagsmorgonen före mordet.  Själv var 
Margareta Johansson på väg till sitt arbete.  
Mannen kom bortifrån dagishållet vid Djurgårdsgatan. Han sneddade över gräset  och 
hoppade upp på scenen.  
Mannen vinglade inte men han var ändå klart avvikande, Johansson fick för sig att han var 
deppig för något då han var ute och gick vid den tiden på morgonen.  Det var kolsvart ute. 

Johansson beskriver mannen som ca 20 – 25 år gammal, lång, ganska smal, ej bredaxlad. 

Förnyad telefonkontakt med Margareta Johansson 05-02-10 kl 10.00.
Uppger att det var en vanlig svensk  person, såg ut att vara en olycklig person.  Ej " 
missbrukartyp ",  var ej synbart påverkad. Var ca 180 cm lång. 

Mannen går upp på scenen och sätter sig p en soffa.  Själv kom Margareta in i 
Trädgårdsföreningen från Drottninggatan vid växthusen. Hon gick sedan förbi scenen och 
vidare uppför backen mot US. Hon vände sig om när hon kom upp i backen, mannen satt då 
forfarande kvar på soffan uppe på scenen. 



Margareta Johansson är normalt inte rädd av sig en hon blev rädd för den här personen, tyckte 
det var fel tid  att gå omkring i Trädgårdsföreningen.  Hon såg mannen från sidan på ett 
avstånd av ca 10 – 20 m. 

Mannen var iförd en mörk " murrig " tygjacka som ej var ljus till färgen. Det var ej heller 
någon dunjacka.  Mannen hade en kapuschong som hängde ner över jackan. Huvan hade en 
avvikande färg i förhållande till jackan. Det var en kort jacka. 

Mannen bar en mössa på huvudet. Han hade ett längre hår som  räckte ner mot halsen, 
nedanför öronen. Håret var varken kolsvart eller ljust blont, var " vanligt " råttfärgat ".   
Mössan var mörk till färgen, stickad " ribbstickad, uppvikt. Ej någon keps. 

Förhör med Johansson, Margareta; 2005-02-10 09:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Elin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av dubbelmorden i Linköping.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomas Kleist
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ES

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Elin Karlsson ringer och berättar att hon förmodligen är en av de cyklister som polisen söker. 

Hon har inte sett något anmärkningsvärt. Hon cyklade från bostaden 07.45-07.50. På sin 
cykelfärd såg hon den omtalade sopbilen. 

Om polisen vill nå henne finns hon på telefon 013-50328 eller 0702-599377
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jonsson, Elisabet
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan, Linköping tisdagen den 19 oktober 2004.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomas Broman
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:48
Förhör avslutat

07:50
Förhörsplats

Barnhemsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jonsson sade att hon aktuell dag tisdagen den 19 oktober kom cyklande Lasarettsgatan och 
vidare in på Barnhemsgatan vid 07.45 tiden. Jonsson sade att hon upplevde att det var dåligt 
med folk i korsningen Djurgårdsgatan / Lasarettsgatan. Jonsson sade att hon inte gjort några 
iakttagelser hon lagt på minnet.

Jonsson sade att hon vid tillfället var klädd i blå jacka, svarta byxor och cyklade på en svart 
Crescent damcykel.

Uppläst och godkänt via konceptanteckningar.
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Asplund, Lars
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan Linköping, 04-10-19.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Möller
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:51
Förhör avslutat

08:54
Förhörsplats

Barnhemsgatan, vändplatsen, Linköping.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lars uppgav att han dagen innan (04-10-19) cyklat till jobbet vid samma tid som idag, strax 
före kl. 9. Han hade inte reagerat på något speciellt. 

Han hade åkt från bostaden på Plöjaregatan –till T1 rondellen – Djurgårdsgatan – 
Drottninggatan – över drottningbron och så vidare till Saab.

Det han minns är att han på Djurgårdsgatan mötte ett barn på cykel, troligen en pojke, 7-8 år, 
hade cykelhjälm och mörka kläder. Han hade även vid restaurangen Smak mött en vuxen och 
två barn, ett av barnen ca 7 – 8 år och det andra barnet lite äldre. Men han kunde inte beskriva 
dem.

Lars är 185 cm lång, smal, brunt kort hår, hade den aktuella dagen varit klädd i blå långa 
cykelbyxor, blå tröja, svart väst och bruna skor och cyklat på en röd racercykel.

Uppläst från anteckningar och godkänt. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eriksson, Johan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iaktagelser vid mordplatsen Åsgatan den 19 okober 2004.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Nils-Göran Ahlberg
Förhörsdatum

2010-01-27
Förhör påbörjat

09:05
Förhör avslutat

Förhörsplats

BT Industries Mjölby
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Johan heter nu Norling i efternamn.
Johan har själv tagit kontakt med polis för att efterhöra om hans iakttagelse, som han ringt till 
en f.d. skolkamrat vilken är polis, blivit registrerad. Han säger sig ha ringt någon eller några 
dagar efter händelsen till polisen Jorun och berättat om sin iakttagelse av en man. Jorun skulle 
ha svarat att hon skriver ner och meddelar utredarna och om de tycker att iakttagelsen är 
viktig så hör dom av sig. Johan har härefter inte blivit uppsökt / tillfrågad.

Johan befann sig mycket nära mordplatsen när morden skedde, men blev inte på något sätt 
tillfrågad om något när han lämnade platsen då polis hade anlänt.

Johan arbetade vid tiden som resemontör för Swedfarm i Linghem. Det är ett företag som 
tillverkar och monterar ladugårdsinredningar för bl. a svinuppfödning. I arbetet körde han en 
mörkblå Vw Transporter. (skåp) Bilen var inte försedd med  vare sig text eller företagslogo.

Morgonen den 19 oktober 2009 körde Johan i firmabilen från bostaden i Haraldsbo in till 
Linköping. Han passerade genom T1-rondellen – Djurgårdsgatan  - Kaserngatan – höger in 
Tränggatan – vänster upp på Åsgatan.  
Han skulle till Kanberget för att besöka sina föräldrar, Thomas och Kristina, vilka bor på 
Karl Dahlgrensgatan 21.  Han minns nu inte ärendet mera exakt.

Han körde bilen Åsgatan upp, passerade över Karl Dahlgrensgatan. 
Mitt för Karl Dahlgrensgatan 55, på Åsgatans västra sida mötte han en mansperson vilken 
kom gående i normal "gånghastighet". Johan tittade på mannen, men fick så som han minns 
ingen ögonkontakt utan mannen tittade ner i gatan. Mannen fortsatte, som Johan uppfattade 
det, rakt ner förbi /Karl Dahlgrensgatan och vidare mot Tränggatan.
Efter att ha mött / passerat mannen svängde Johan  vänster in mot Åsgatan 1. 



Klockan kan ha varit 07.50 då han parkerade på gästparkeringen till höger och platsen längst 
in mot Åsgatan nr 1.

Tillfrågad uppger Johan att mannen gick i normal gånghastighet, inte "påskyndad" gång. Han 
kom som Johan uppfattade det i riktning Åsgatan norrifrån.

Väderförhållandena var dåliga, ganska disigt med nedsatt sikt och Johan har inte uppfattat 
någon annan person i närområdet. 
Tillfrågad om han sett / minns sig ha sett något annat fordon eller bil i rörelse svarar Johan 
nekande.  På direkt fråga säger han sig inte minnas ha sett någon sopbil. "Det borde jag i så 
fall minnas".

Johan steg ur bilen och gick vägen längs / förbi Åsgatan 1, 3 och in garagevägen Åsgatan 5. 
Vidare genom garaget och upp i hissen i Karl Dahlgrensgatan 21 där föräldrarna bor på 1:a 
våningsplanet. 
Han har inte sett eller mött någon ytterligare person vare sig på Åsgatan då han körde bilen, 
eller under promenaden till garaget.

Johan kan inte påminna sig i vilket ärende han besökte föräldrarna, men tror sig minnas att 
det endast var pappa Thomas som var hemma. Besöket varade endast en kortare stund, 
kanske 
5-10 minuter, varefter han gick samma väg tillbaka till bilen.

Polis var nu på plats och i färd med att hänga upp avspärrningsband. En polis fäste bandet i 
en stolpe vid gästparkeringen. Johan tror att det var ett röd/vitt avspärrningsband. En handfull 
poliser var på plats, men Johan såg ingen ambulans eller några människor som låg på marken.

Johan fick hjälp av en polis som "vinkade ut" när han backade ut från gästparkeringen. Johan 
blev inte tilltalad eller tillfrågad om något av polisen. Johan hade ingen uppfattning om vad 
som skett när han lämnade platsen.

Mannen som Johan mötte vid nr 55 beskrives:
Ca 20 – 25 år gammal, 175 – 180 år, svenskt grådaskigt utseende. 
Johan såg inte hårfärg eller frisyr. Ej skägg eller glasögon. Han hade händerna i fickorna.
Mannen var klädd i en  blå "fluffig" dunjacka av äldre modell. (80-tals modell) Troligen 
midjejacka med mudd vid midjan och sydd med vågrätta syningar. På  huvudet hade han en 
mössa vilken Johan tror sig minnas var röd med tofs. "En klassisk tunn med tofs" på snöre. 
Utseende var "ganska lik mig själv i såväl ålder som utseende".

Påföljande dag, eller några dagar senare ringde Johan till sin f.d. klasskamrat Jorun, vilken 
arbetar som polis. Han berättade om sin iakttagelse av mannen och fick besked att Jorun 
skulle förmedla uppgiften vidare och att polis skulle höra av sig om uppgiften var intressant.

Johan säger sig minnas att den mössa som mannen hade på sig inte stämde med den luva som 
polis hittat  och uppgivet att gm haft på sig. –Men man kan ju byta mössa.

Efter händelsen befann sig Johan i Umeå under några veckor varför han inte följde händelsen 
i massmedja.

Johan uppger sig villig att lämna frivilligt DNA. Detta kan komma att ske vid annat tillfälle.

Kartskiss bifogas.

Förhör med Eriksson, Johan; 2010-01-27 09:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Fortlöpande uppläst.

/ Nils Ahlberg   

 

Förhör med Eriksson, Johan; 2010-01-27 09:05   diarienr: 0500-K39890-04

  21



22

Förhör
Dörrknackning Tränggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Thorin Ljung, Nenne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Eventuella iakttagelser i anslutning till Tränggatan 041019
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Christer Ericsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats

Tränggatan 7, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Nenne bor med sin sambo Andreas Lindqvist i lägenhet på Tränggatan 7, 3 vån. Båda var 
hemma på natten. 

Nenne säger att hon jobbat på kvällen innan och kom hem strax efter midnatt. Sov sedan under 
natten och steg upp klockan 06.45. Hon hade tvättstugan och började direkt med att gå ner i 
tvättstugan i källaren. Där körde hon igång tvättmaskinen. Hon var aldrig utanför huset och 
tittade inte heller ut något. Tog sedan frukost och då hon satt och drack sitt kaffe hörde hon 
sirener från utryckningsfordon. Det är inget ovanligt säger hon. Hon tror inte att hon tittade ut 
då heller. Klockan var då någonstans mellan 07.30-08.00. Sambon låg kvar i sängen och 
sov.Hon städade och skötte tvättstugan. Strax efter klockan 10.00 gick hon iväg till 
ICA-butiken på Djurgårdsvägen. Hon hade då ännu ej hört något om mordet.

På vägen till affären så tänkte hon mest på vad hon skulle handla och såg inte något särskilt. 
När hon efter ha  handlat är på väg tillbaka hem ser hon polisavspärrningen på Åsgatan, 
polisbanden.  Var hemma vid 10.30-tiden och fortsatte sina hembestyr. Sambon låg 
fortfarande och sov. Hon väckte Andreas vid 11.15 då det skulle komma ett besök vid 11.30.

Nenne har inte gjort någon iakttagelse av någon person som hon kan sätta i samband med 
mordet.

Nenne jobbar vid ett servicehus/hemtjänst på Djurgårdsgatan och det heter Carema Trädgård. 
Servicehuset har också nattpersonal.
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Förhör
K39890-04/  G9:4

Signerat av

Raimo Strandgård
Signerat datum

2004-10-22 18:03
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Thorin Ljung, Nenne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Nenne Thorins iakttagelser gällande mössan i lådan utanför Ica-butiken på Djurgårdsgatan.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Raimo Strandgård
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

16:40
Förhör avslutat

16:56
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Nenne Thorin på Tränggatan och arbetar på ett äldreboende på Djurgårdsgatan 17C, som 
ligger strax nedanför Ica-butiken. Hon rör sig dagligen mycket i området.

Första gången hon lade märke till tidningslådan utanför ICA-butiken var i måndags kväll. 
Hon arbetade då i hemtjänsten, efter att ha varit ledig under helgen. Hon förstod inte riktigt 
vad det var för låda, det såg ut som en glasmonter av något slag och inne i montern låg en 
mössa. Hon tog det hela för något slags konstigt konstverk. Mössan var mörk, en sådan där 
"som grabbar brukar ha". Hon lade inte märket till något blod på lådan och vet inte om hon 
skulle ha sett det heller om det hade funnits blod där, eftersom det var mörkt när 
observationen gjordes.

Hon är inte säker till 100 % på att observationen gjordes i måndags kväll. Det kan även ha 
varit under tisdag förmiddag, vid 11-tiden, då hon var i affären och köpte mjölk. Hon har 
dock en minnesbild av att det var mörkt och det var det definitivt inte vid 11-tiden.

Uppläst från koncept och godkänt. 
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PM
Avresetid från Sturefors

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Jansén, Henry
Datum

2020-08-12
Tid

10:18
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Henry Jansén

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Nyqvist, Daniel Örjan Berörd person
Uppgiften avser

Kontakt med Östgötatrafiken
Uppgift

I förhör har den misstänkte Daniel Nyqvist uppgivit att han den 19 oktober 2004, efter att 
föräldrarna lämnat den gemensamma bostaden i Sturefors för att åka till sina respektive 
arbetsplatser, åkt med buss, Östgötatrafiken, från Sturefors mot Linköping. 

Vid husrannsakan i Daniel Nyqvists bostad kunde ett kvitto med betalning för påfyllnad med 
100 kronor, av busskort med kortnummer 1691573291.

För att eventuellt kunna fastställa vid vilken exakt tidpunkt Daniel Nyqvist avreste med buss 
från Sturefors mot Linköping den 19 oktober 2004 togs kontakt med Linda Nilsson, 
kvalitetssamordnare trafikdata Östgötatrafiken, för att via kortnummer möjligen få svar på 
tidpunkt.  

Linda Nilsson meddelade efter hon gjort kontroll att under 2004 hade Östgötatrafiken ett 
biljettsystem som 2008 ändrades till Atries. Den information som fanns i det gamla systemet 
överfördes inte till Atries. Av den anledningen kan Östgötatrafiken inte lämna information om 
tidpunkten enligt förfrågan. 

Henry Jansén     
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Region Öst 
Forensiska sektionen, Linköping 

Box 345 

581 03 LINKÖPING 

Datum 

2020-08-04 

Diarienummer 

0500-K39890-04 

5402/26076-20 

Protokoll över datamedieundersökning avseende beslag 2020-0500-BG2 
bestående av 3 st. datorer, 2 st. USB-minnen samt 8 st. CD-skivor

Inledande uppgifter 
Undersökningen 
begärd av: 

Britt-Louise Viklund, Åklagare. 

  
Anledning till 
undersökningen: 
 

Anmälan om dubbelmord. Syftet med undersökningen var att 
säkra konversationer, surfhistorik, bilder och filmer med mera. 

  
Handläggare: Martin Ahlforn, IT-forensiker. 
  
Tider för 
undersökningen: 

Undersökningen påbörjades 18 juni 2020.  

  

Sammanfattning 
Vid analysen har det påträffats en mejladress (danne83@hotmail.com) som kan komma 
vara intressant för utredningen. Även en besökt artikel på expressen.se väckte intresse 
(se separat PM). 

Beskrivning av material 
 
Gods 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5402/26076-

20/G003 

2020-0500-BG2-3 Bärbar dator Lenovo G70-35  I plastpåse på 

vardagsrumsgolv 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G004 

2020-0500-BG2-4 USB-minne Toshiba 8 GB (vit) På datorbord bredvid 

bildskärm 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G005 

2020-0500-BG2-5 USB-minne Netac 4 GB (svart) På datorbord bredvid 

bildskärm 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G008 

2020-0500-BG2-8 DVD-skiva [Hemmabränd i fodral 

märkt Legend of the Seeker 1-11] 

I underskåp mittemot 

ugn i kök 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G009 

2020-0500-BG2-9 DVD-skiva [Hemmabränd i fodral 

märkt Legend of the Seeker 13-22] 

I underskåp mittemot 

ugn i kök 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G010 

2020-0500-BG2-10 DVD-skiva [Hemmabränd i fodral 

märkt Legend of the Seeker s.2 1-

12] 

I underskåp mittemot 

ugn i kök 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G011 

2020-0500-BG2-11 DVD-skiva [Hemmabränd i fodral 

märkt Legend of the Seeker 12-22] 

I underskåp mittemot 

ugn i kök 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G013 

2020-0500-BG2-13 DVD-skiva [DVD-R fodral i papp, 

märkt Recovery 1] 

I underskåp under 

diskbänk i kök 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G014 

2020-0500-BG2-14 DVD-skiva [DVD-R fodral i papp, 

märkt Recovery 2] 

I underskåp under 

diskbänk i kök 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G015 

2020-0500-BG2-15 DVD-skiva [DVD-R fodral i papp, 

märkt Recovery 3] 

I underskåp under 

diskbänk i kök 

Sundin, Henrik 

Protokoll Datamedieundersökning, 2020-08-04 09:22   diarienr: 0500-K39890-04
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Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5402/26076-

20/G016 

2020-0500-BG2-16 CD-skiva [Hemmabränd CD-R 

märkt Windows XP m.m] 

På blomhylla vid 

datorbord och fönster 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G017 

2020-0500-BG2-17 Stationär dator Lenovo H50-05  Stod på datorbord i 

vardagsrum 

Sundin, Henrik 

5402/26076-

20/G018 

2020-0500-BG2-18 Stationär dator eMachines EL 1352  Inuti kartong i 

garderoben mittemot 

säng i vardagsrum 

Sundin, Henrik 

 

Undersökningsmetoder 
En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom 
forensisk avbildning tillsammans med skrivskydd och verifiering med hjälp av 
hashsummering. Digitala avbildningar har därefter analyserats i forensisk programvara. 
 

Iakttagelser och undersökningar 
Mejladressen danne83@hotmail.com har påträffats i datorerna BG2-17 och BG2-18. 
 
En intressant artikel från expressen.se påträffades i BG2-18. 
 

Analys och slutsats 
Vid analysen har det påträffats en mejladress (danne83@hotmail.com) som kan komma 
vara intressant för utredningen. Även en besökt artikel på expressen.se väckte intresse 
(se separat PM). 
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Skäligen misstänkt person Identifierad Anledning Personnr


