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Brottsbeskrivning Brottskod Antal

Mord 0311 1

Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna) 0310 1
Involverade personer Roll

Ammouri, Ali Målsägande

Ammouri, Allia Målsägande

Ammouri, Anna-Lena Målsägande

Ammouri, Hassan Målsägande

Ammouri, Hussein Målsägande

Ammouri, Iman Målsägande

Ammouri, Zeinab Målsägande

Brottsoffermyndigheten Målsägande

Fröjd, Kristina Målsägande

Svenson, Olov Målsägande

Polismyndigheten I Östergötlands Län Anmälare

Berglund, Barbro Leonora Vittne

Bergman, Bo Gustaf Vittne

Björk, Karl Nicklas Sten Vittne

Blomqvist, Jan Lennart Vittne

Bond, Johan Bertil Vittne

Ekehall, Robin Gustav Torvald Vittne

Foldevi, Mats Oskar Magnus Vittne

Foldevi, Sigun Margareta Vittne
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Lundberg, Fredrik Anders Vittne

Nyqvist, Fredrik Hans Vittne

Sahlin, Björn Paul Vittne

Svanberg, Björn Andreas Vittne

Svensson, Laila Rose-Marie Vittne

Thorin Ljung, Nenne Denise Magdalena Vittne

Wallon, Alf Conny Vittne

Wilson Petersson, Anna Maria Vittne

Nyqvist, Daniel Örjan Misstänkt
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Polismyndigheten I Östergötlands Län Uppgiftslämnare

Notering

I samband med delgivning av förundersökningen till den misstänkte Daniel Nyqvist ombads 
offentlige försvaren advokat Johan Ritzer att tillfråga Daniel Nyqvist om anspråk på i beslag 
tagen kniv respektive mössa. Daniel Nyqvist har inget anspråk på dessa.   
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A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2004-10-19 14.08
 Polismyndigheten i                                            0500-K39890-04  
 ÖSTERGÖTLANDS LÄN                                             Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: ÖSTERGÖTLANDS LÄN                 Dnr: 0500-K39890-04  
 Enhet: LOE         Myndighetskod: 0500      Dnr annan p-mynd:                 
 Anmälningsdatum: 2004-10-19 kl: 07.52  Anmälningssätt: Polisman i tjänst      
 Upptagen av:     INSP MIKAEL MÅNSSON                                          
 Inskriven av:    INSP STIG PERSSON                                            
 Inskriven:       2004-10-19 kl: 09.23  Handl. p-mynd: ÖSTERGÖTLANDS LÄN       
 Enhet:           LOE                                                          
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSPLATS                                      Områdeskod: 0121A50080       
                                                                               
 KARL DAHLGRENSGATAN/ÅSGATAN, LINKÖPING                                        
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSTID                                                                     
                                                                               
 t.o.m Tisdag 2004-10-19 kl 07.52                                              
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.10 
                                                                Brottskod  Ant 
 Mord                                                                0311    1 
 Mordförsök                                                          0303    1 
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
 POLISMYNDIGHETEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN,     Fritext                             
                                                                               
 VITTNE:                                                                       
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 Den 19/10-2004 kl. 07.52 kom ett samtal in till polisen om att en kvinna      
 och en pojke knivskurits i korsningen Karl Dalgrensgatan - Åsgatan,           
 Linköping.                                                                    
                                                                               
 BROTTET                                                                       
 Någon/några har knivskurit en kvinna och en pojke på aktuell adress. Båda     
 fördes i ambulans till US i Linköping. Det visade sig senare att pojken       
 hade avlidit av sina skador.                                                  
                                                                               
 I övrigt hänvisas till aktuellt HR E-20041019-0036.                           
                                                                               
 ÖVRIGT                                                                        
 Anmälan skriven på begäran av VB Mikael Kinnå.                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PMYND I ÖSTERGÖTLAND              Besöksadress: BRIGADGATAN 13                
 Box 345                                                                       
 581 03 LINKÖPING                  Handläggande enhet: Våldsroteln Lkpg        
 Tfn: 013-24 68 00                 Handläggare: INSP JAN STAAF                 
 E-post: polismyndigheten@ostergotland.police.se                               

HEMLIG



2

                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR  

                                                               2004-10-19 14.08
 Polismyndigheten i                                            0500-K39890-04  
 ÖSTERGÖTLANDS LÄN                                             Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 ANMÄLARE JURIDISK PERSON                                                      
 POLISMYNDIGHETEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN                                          
 BOX 345, 581 03 LINKÖPING                                                     
 Organisationsnr:                         Telefon: 013-24 10 00                
 Besöksadress:     BRIGADGATAN 13, LINKÖPING                                   
 Anmält av:                                                                    
 Befattning:                              Telefon:                             
 Övriga anteckningar:                                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2004-10-19 07.57 Beslut av: KOMMISSARIE MIKAEL KINNÅ                   
 Förundersökning inleds                                                        
 ------------------------------------------------------------------------------
 PMYND I ÖSTERGÖTLAND              Besöksadress: BRIGADGATAN 13                
 Box 345                                                                       
 581 03 LINKÖPING                  Handläggande enhet: Våldsroteln Lkpg        
 Tfn: 013-24 68 00                 Handläggare: INSP JAN STAAF                 
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 E-post: polismyndigheten@ostergotland.police.se
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Fotografi(er) Mohamad Ammouri, 2020-07-09 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Fotografi(er) Anna-Lena Svenson, 2020-07-09 10:01   diarienr: 0500-K39890-04

   5HEMLIG
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Avrapporteringspm
K39890-04

Signerad av

Camilla Larsson
Signerad datum

2004-10-21 22:42
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Larsson, Camilla
Datum

2004-10-21
Tid

22:20
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

 
Inträffat mellan

2004-10-19

Sverige

och

Platsbeskrivning

Mottaget

I radiobil 5110, Åsgatan Linköping.
Mottaget datum

2004-10-19
Tid

08:03
Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Camilla Larsson

Uppgiften avser

Mord Åsgatan Linköping 041019.
Uppgift

När de två första patrullerna anlände till brottsplatsen fanns en kvinna; Sigun Borg och en 
man; Mats Foldevi vid den skadade (numera avlidna) kvinnan. Jag, pa Camilla Larsson, 
pratade ganska omgående med Sigun som lämnade ut de första signalementsuppgifterna. 

När ambulansen hämtat och åkt från platsen tog jag lite mer detaljerade uppgifter från Sigun, 
vi satte oss i radiobilen (5110) för att få, om möjligt, lite lugn. Mats Foldevi som är Siguns 
sambo följde med in i radiobilen. Givetvis hade Mats också viktiga uppgifter att lämna men 
det var Sigun som pratade och Mats "sufflerade" höll med och fyllde i. Sigun var mycket illa 
berörd av händelsen och efter att ha förhört Sigun tyckte jag att jag fått de viktiga första 
uppgifterna och att Sigun behövde stöd av sin sambo Mats, varför inte särskilt förhör hölls 
med honom.

Då Mats fanns med som stöd för Sigun vid förhöret med henne kan jag idag inte specificera 
exakt vad Mats inlägg bestod i. Vad jag dock kommer ihåg är att Mats berättade att han sagt 
till den skadade kvinnan att hon skulle försöka ligga still.
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Förhör
Parkerade bilar

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Solid, Claes
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev. iakttagelser av parkerade bilar på Åsgatan, mittemot nr 2-4.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-11-21
Förhör påbörjat

08:30
Förhör avslutat

09:40
Förhörsplats

Tjänsterummet, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

I anledning av vittnesuppgifter i förhör M 4788:1 att det stod två parkerade personbilar på 
Åsgatan, mittemot fastigheterna 2-4, med fronterna mot Tränggatan så hörs Solid om sina 
minnesbilder om detta.

Solid tjänstgjorde den 19 oktober 2004 som yttre befäl och var först på platsen med sin 
kollega Camilla Larsson. Så gott som samtidigt kom ytterligare två bilar med Urban 
Johansson- Helena Månsson samt Anders Motéus- Martin Larsson.

Solid uppger att de parkerade sitt tjänstefordon på Åsgatan precis norr om fastigheten nr 2. 
Om det stått någon eller några bilar parkerade på motsatta sidan så skulle han ha lagt detta på 
minnet. Han är så gott som säker på att det inte stod några bilar där vittnet ritat in dem på 
karta som bifogas förhöret (M 4788:1) när de kom till platsen kl. 07.59:38 enl. HR. Om det 
stått bilar där så hade de själva inte parkerat på angiven plats eftersom det då inte hade gått att 
passera eftersom Åsgatan är ganska smal.

Förhöret slut kl. 09.40

Benniet Henricson
krinsp
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8

Förhör
Parkerade bilar, Åsgatan. Ankn. 4788:1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Larsson, Martin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om ev.parkerade bilar på Åsgatan den 10 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-11-22
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:10
Förhörsplats

Tjänsterummet, Lvåld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Martin Larsson tjänstgjorde som polis tillsammans med Anders Motéus den 19 oktober 2004. 
De kom i radiobil till Åsgatan strax efter att ambulans kommit till brottsplatsen. De var sist av 
de tre radiobilar som kallats till platsen.

Martins minne är att de ställde sin radiobil strax bakom den radiobil som yttre befälet Clas 
Solid ställt strax norr om gaveln vid Åsgatan 2 eller att de vände upp och ställde den mittemot 
g:a elcentralen. Därefter sprang han upp mot den skadade kvinnan och pojken.

Han kan inte idag erinra sig att han sett att det stod någon eller några bilar parkerade på 
Åsgatan utanför fatigheten Karl Dalgrens gata 55 östra gavel, alltså mittemot fastigheten 
Åsgatan 2-4.

Förhöret slut kl. 13.10.

Benniet Henricson
krinsp
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9

Förhör
Polis på platsen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Urban
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord 2004-10-19 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

Lars-Gunnar Birgerson
Förhörsdatum

2004-11-25
Förhör påbörjat

09:40
Förhör avslutat

10:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Urban Johansson berättar att han tjänstgjorde tillsammans med kollegan Helena 
Månsson. De var första radiobil på platsen något för 00 med Claes Solid och 
Camilla Larsson. Ambulansen kom sedan efter någon minut. Båda radiobilarna 
var före ambulansen.

Camilla och Uran stannade hos kvinnan. Claes och Helena sprang bort till 
grabben.

Kvinnan var "pratbar". Camilla började prata med henne om namn osv. 
Ambulansen kom till platsen och började bära in henne i ambulansen. Urban 
såg att ambulanspersonalen öppnade på kvinnans kappa  och såg att hon blödde 
från magen. Han bedömde att hon blivit knivstucken en gång. Urban bad 
Camilla att i stället ta vittnesuppgifter.

Innan kvinna fördes bort i ambulansen tittade Urban i hennes handväska och 
fann hennes identitetsuppgifter. Han antecknande och överlämnade id 
uppgifterna till Claes som "basade" på platsen.

Plasten spärrades av och dörrknackning påbörjades.

Urban gick in i fastighen Åsgatan 1 och påbörjade dörrknackningen. Han gick 
"hela vägen upp" och pratade med flera i huset. Han ringde sedan på dörren hos 
Olle Svensson. Han hade ingen tanke på att det kunde vara någon anhörig till 
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kvinnan. Olle, som öppnade, såg vem Uran var. Urban var klädd i uniform.

Uran sa "det har hänt ett grovt våldsbrott här ute, vi söker vittnen".

Olle svarade "min fru har just gått till jobbet".

Urban såg att Olle började skaka. Urban säger: "Han blev väldigt skakig". 
Urban kände att han inte ville lämna Olle. Han försökte via radio få kontakt 
angående identiteten på kvinnan.

Då radiokontakt ej gick att nå blev Urban tvungen att springa ner till Claes för 
att skriva av identiteten. Där fanns nu även kollegan Hans Gustavsson. Urban sa 
att han måste ha med sig någon upp till Olle.

Urban och Hans gick upp till Olle. De talde om vad de visaste. Hans Gustafsson 
tog med sig Olle till US. Urban stannade kvar på brottsplasten.

Uppläst – godkänt.

   

Förhör med Johansson, Urban; 2004-11-25 09:40   diarienr: 0500-K39890-04

  10HEMLIG



11

Förhör
Polis på platsen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Larsson, Camilla
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord 2004-10-19 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

Lars-Gunnar Birgerson
Förhörsdatum

2004-11-25
Förhör påbörjat

14:20
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

L-GB

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Camilla Larsson tjänstgjorde tillsammans med kollegan Claes Solid, som var 
yttre befäl, i radiobil 5110. (00 som normalt disponeras av yttre var på 
verkstad.) De anlände efter patrullen Urban Johansson- Helena Månsson, som 
stannade framför dem på Åsgatan. De klev ur bilarna ungefär samtidigt.

Camilla såg kvinnan som låg på marken. Camilla såg att kvinnan "var med". 
Hon andades och hade kontakt med personer som satt på knä vid henne.

Eftersom det gått ut på radion att pojken inte andades sprang båda patrullerna 
mot pojken. Efter ett par tre steg vände Camilla och Urban till kvinnan. Claes 
och Helena fortsatte mot pojken.

Camilla gick fram och lutande sig över kvinna och frågade vad hon hette. Detta 
för att bilda sig en uppfattning om hennes status. Kvinnan svarade med sitt 
namn, både för och efternamn. Hon sa också spontant att hon bodde på Åsgatan 
1. Hon frågade om ambulansen var på väg.

Kvinnan tittade hela tiden på Camilla. Kvinnan sa: "Det var helt oprovocerat". 
Camilla svarade kvinnan att hon förstod och att hon skulle ta det lugnt.

Kvinnan frågade igen om ambulansen var på väg.

De pratade inget om hur hon mådde. Camilla säger: "Hon var med, hon höll sig 
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för magen, det var lite blod, det gick inte att se vad som hänt.

Kvinnan hade lite blod i mungipan. Då hon öppnade på kappan eller tog bort 
händerna för magen, kvinnan låg på sidan och höll sig för magen, såg Camilla 
att det var lite blod.

Camilla visste att det varit en kniv med eftersom detta gått ut på radion. Hon 
visste att ambulansen var på intåg. Det tog mindre än en minut innan 
ambulansen kom.

Camilla ägande sig sedan åt att ta vittnesuppgifter för att få något signalement 
på en gärningsman. Under tiden som Camilla pratade med vittnet Sigun Borg 
tog ambulanspersonalen hand om, kvinnan som kördes till US.

Camilla redovisade sedan i förhör vad kvinnan sagt till Sigun och hennes Mats, 
som satt med i bilen vid förhöret med Sigun. Vad Mats sagt redovisade sedan 
Camilla i ett pm.

Camilla säger: "Kvinnan var så med, hon ville säga de här sakerna. Vid två 
tillfällen frågade hon om ambulansen var på väg". Detta gjorde att Camilla 
förstod att kvinnan hade ont. Hon höll sig också för magen.

Förhöret sedan genomläst och godkänt.

Förhör med Larsson, Camilla; 2004-11-25 14:20   diarienr: 0500-K39890-04
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13

Förhör
Ankn. M 4788.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Motéus, Anders
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev. iakttagelse av parkerade bilar på Åsgatan utanför Karl D. gata 55.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-12-13
Förhör påbörjat

07:40
Förhör avslutat

07:45
Förhörsplats

Lvåld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Motéus tjänstgjorde som polis och kom till platsen i polismålat fordon som ställdes med 
fronten söderut ungefär vid den s.k. elcentralen.

Montéus förevisas foto där ett vittne (M 4788) har ritat in två parkerade bilar på Åsgatan 
utanför Karl dalgrens gata 55. Montéus har inget minne av att bilarna stod där när han anlände 
till platsen vid 08.00-tiden.

Förhöret slut kl. 07.45

Benniet Henricson
krinsp
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Förhör
Ambulanspersonal.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wilson Petersson, Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mord på Åsgatan, Lkpg, tisd 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

Nils Löfgren
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

20:17
Förhör avslutat

21:09
Förhörsplats

LStöld, Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Maria har varit ambulanssjukvårdare sedan 1996. Hon är utbildad sjuksköterska, och har jobbat på 
Sahlgrenska sjukhuset sedan 1987. Dagen före förhörstillfället, d v s tisdagen den 19 oktober, kom 
Maria till jobbet kl 07.55. Det gick ut ett larm för ambulans 923, varför Maria snabbt tog på sig sina 
arbetskläder. Direkt efter detta kom ett nytt larm för ambulans nr 922. Ambulans 922 åkte iväg. 
Maria och hennes arbetskamrat Tore, tog den andra ambulansen, nr 922, och åkte också iväg. De 
båda ambulanserna åkte på rad, och Marias ambulans låg som nr 2. Ambulanserna färdades 
Storgatan uppåt, efter varandra, och svängde vänster på Kaserngatan. Därefter åkte ambulanserna in 
på Karl Dahlgrensgatan, och fram på Åsgatan. 

Den första ambulansen stannade på Åsgatan, och Marias ambulans stannade efter denna. På vägen 
till platsen ringdes från ambulansen upp för att få vidare information om platsen. 

Då ambulanserna stannat på platsen, sprang en ur besättningen i den första ambulansen en bit 
längre bort, till den position där pojken låg. Maria begav sig också först till den kvinnliga skadade, 
och fortsatte sedan för att hjälpa sin kollega med pojken, som låg längre bort. På platsen befann sig 
polis. Då ambulansmannen Tore ropade, återvände Maria till kvinnan. Avståndet mellan pojken 
och kvinnan kan ha varit 20 – 25 meter. På platsen fanns polis, då ambulansen anlände. Det stod 
folk i små klungor på platsen. Stämningen var stilla. Det rådde ingen hysteri. 

Framme vid kvinnan observerade Maria, att denna kvinnan var blek, kallsvettig och hade smärta. 
Kvinnan hade fradga runt munnen, och lite blod kom ur munnen. Tore och Maria lyfte kvinnan till 
en bår, och tog henne till ambulansen. Polisen biträdde med att lyfta upp kvinnan på båren. 
Kvinnan sade: "Det gör ont." De lyfte kvinnan i kläderna. Kläderna var lite öppna. Kvinnan 
bleknade, då hon utsattes för fysisk kontakt, och då hon lyftes upp på bår. Kvinnan höll på att 
svimma, då hon lyftes över till båren. Kvinnan sade själv, att hon höll på att svimma, men var hela 
tiden vid medvetande. Kvinnan pratade under hela tiden med Maria, och var vid fullt medvetande. 
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Väl i bilen fortsatte kvinnan att klaga över att hon hade ont, och svårt att andas. Hon sade att hon 
ville ha luft. Polisen kontrollerade kvinnans ID i ambulansen, och Maria gav kvinnan syrgas, och 
klippte upp hennes kläder. Ambulansen började rulla i riktning mot akuten, samtidigt som Maria 
befann sig bak, och klippte upp kläder. Under färden fortsatte kvinnan att klaga över att hon hade 
svårt att andas. Hon uttryckte obehagskänslor, och ville inte ha något över ansiktet. Kvinnan gjorde 
ansatser att själv ta bort masken över ansiktet. 

Väl anlända till akuten, tilldelades kvinnan akutrum nr 4, där en sjuksköterska och en 
undersköterska tog emot. En ortopedläkare var också närvarande. Maria rapporterade till 
personalen på akuten. Maria var kvar en stund i akutrummet. Kvinnan lyftes över till en säng. 
Kvinnan hade mask över ansiktet, och var hela tiden vaken. Maria hade ögonkontakt med kvinnan, 
som sade: "Maria, ge mig luft." Då ambulansen fortfarande befann sig på platsen för brottet, sade 
kvinnan till Maria, att hennes anhöriga stod i duschen. Maria frågade aldrig kvinnan hur 
gärningsmannen stuckit henne. Maria försökte att hålla kvinnan lugn. Kvinnan rabblade utan 
svårigheter sitt personnummer. Maria skrev fel på sista siffran på personnumret, och blev rättad av 
kvinnan. 

Hela händelseförloppet gick fort. Enligt rapport gick larmet ut kl 07.55. Ambulansen var på plats kl 
08.00:32, och lastade kl 08.05:45. Ambulansen lämnade mot akuten kl 08.06:44. Jobbet larmades 
ut som våld, misshandel med adress Karl Dahlgrensgatan, gällande pojke och kvinna. På akuten, då 
uppdraget var slutfört, kom Marias chef, Tomas Dahl, till akuten på US. Tomas ringde in ny 
personal. Besättningen från de tre inblandade ambulanser, samt ytterligare en ambulans, stannade 
kvar på akutavdelningens personalrum och pratade. Den ambulans Maria färdades i, var den som 
först lämnade brottsplatsen. Kl 08.55 åkte ambulansen vidare till brandstationen. Maria och Tore 
fortsatte att jobba detta arbetspass. Den skadade kvinnan fördes till operation. 

Kl 16.00 var Maria med på en genomgång på akuten. Där befann sig präst, psykolog och läkare, 
samt div inblandad personal. 

Då Maria först anlände till kvinnan, berättade Tore att hon var knivstucken på flera ställen. Maria 
frågad ej var knivsticken tagit, då kvinnan var orolig, hade smärta och svårt att få luft. Kvinnan 
hade en halsduk runt halsen. Hon bad Maria ta bort denna. Maria klippte bort halsduken. Maria 
hade frågat kvinnan om hon hade någon anhörig. Kvinnan svarade: "Jaa, i duschen." Kvinnan 
fortsatte under förloppet att klaga över att hon inte fick luft. Maria uppmanade henne att andas 
lugnt i masken. Besättningen i den första ambulansen, Peter och Tomas, var framme hos den 
skadade och döda pojken. De hade bistånd av polis. Under tiden ambulanspersonalen jobbade på 
platsen, var det inga människor som störde dem, eller var påträngande. Det fanns inte mycket blod 
på platsen. 

Kvinnan låg på gatan, när ambulansen anlände. Hon hade huvudet mot kanten till gräsmattan. Hon 
låg på krönet på Åsgatan. Pojken låg på bortsidan av krönet. Maria fick känslan av, att kvinnan 
ramlat ihop på platsen där hon låg, och inte blivit flyttad. Kvinnan blödde inte mycket. Pojken låg 
med huvudet mot gräsmattan, och var inte i livet. Kvinnan låg i framstupa sidoläge på höger sida. 
Maria känner inte till om någon lagt henne i detta läge. Det är troligt att så var fallet. Under 
kvinnans huvud låg en väska. Då Maria befann sig bak i ambulansen, sysselsatt med vård, kunde 
hon inte observera vilken väg ambulansen tog till sjukhuset. Dessutom är sikten genom fönstret 
mycket begränsad.

Kvinnans skador har orsakats genom att någon stuckit ett föremål rakt in i kroppen. Ingångssåren 
var små, och kvinnan hade inte öppna sår. Det var inte mycket blod från kvinnan. Skadorna satt på 
kvinnans vänstra bröstkorgs nedre och övre del, runt hjärtat. Kvinnan var även skadad i armhålan. 
Dessa skador observerades av Maria, då kvinnan låg på rygg på båren, och det var ingen tvekan om 

Förhör med Wilson Petersson, Maria; 2004-10-20 20:17   diarienr: 0500-K39890-04

  15HEMLIG



att skadorna var allvarliga. Kvinnan hostade blod, vilket tyder på lungan var skadad, vilket är 
mycket allvarligt. Skadornas djup känner Maria inte till. Det var många skador av stick på kvinnans 
framsida. Maria känner inte till, om kvinnan var skadad på baksidan. 

Den skadade kvinnan uppvisade obehagskänsla, och var orolig. Hon hade smärta och problem att få 
luft. Obehagskänslan kan uppstå då man förlorar blod. Kvinnans oro berodde på hennes tillstånd, 
hon visade ingen oro för andra detaljer, som t ex att komma sent till jobbet. Kvinnan sade inget om 
att hon var rädd för att dö, eller någon annan oro. Kvinnan ställde inga frågor om hon riskerade att 
dö, och gav ett samlat intryck. Kvinnan gav inget besked till Maria om vad som inträffat, och visste 
inte hur många sticksår hon hade. Kvinnan nämnde inget om den skadade pojken. Det är för Maria 
okänt om kvinnan hade vetskap om pojken, och deras relation är okänd. 

Maria vet inte vem av de båda offren som utsatts först. Maria hörde på polisradion att det pratades 
om en lång kille, iklädd beige jacka och något blått. Hon hörde även en riktning nämnas. Maria tog 
för givet att ingen gärningsman var kvar på platsen, då hon tog hand om de skadade. Maria fick 
uppfattningen att det rörde sig om en manlig gärningsman. Hon vet inte om så var fallet. 

Maria har själv ingen anknytning till det område där brotten begicks. Hon bor i Tannefors. Hon har 
inte sett de båda offren tidigare. Hon tror att gärningsmannen är en sjuk människa, som det slagit 
över för. Det verkar på Maria som om gärningsmannen siktat in sina hugg på allvarliga ställen på 
kvinnans kropp. Gärningen har begåtts på öppen gata, och offret var en välklädd kvinna. 

Maria har varit relativt förskonad från våldshandlingar i samband med sitt arbete. Hon har sett 
skador från mindre misshandel, självmord, men inget liknande detta tidigare. Hon har även arbetat 
där det har varit svår sjukdom, och trafikolyckor med allvarliga skador. 

Förhöret genomlyssnat och godkänt. 

Rättelse gällande de första styckena, när ambulanserna ger sig iväg. Första ambulansen som ger sig 
iväg är ambulans nr 923, och inte 922, då de beger sig till brottsplatsen.    

      

Förhör med Wilson Petersson, Maria; 2004-10-20 20:17   diarienr: 0500-K39890-04
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17

Förhör
k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindén, Tore
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med första ambulans på brottsplats
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

Ronald Malmquist
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

19:40
Förhör avslutat

20:14
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Linden uppgav att han arbetade tillsammans med Wilsson i ambulans 922. Larmet kom till 
ambulansen ca. kl. 07.55. Larmet innehöll uppgifter om en person som hade blivet 
knivskuren med andningsstillestånd. Pojken andas inte. Kvinna knivskuren blöder från 
munnen. 

Ambulans 923 kallades till adressen. Ambulanserna åkte från brandstationen. Färdvägen från 
brandstationen var Storgatan – Kaserngatan – Karl Dahlgrens gata fram till Åsgatan. 

Ambulans 923 och 922 kommer fram samtidigt. Linden och Wilsson stannar fordonet ca. 10 
m från den liggande kvinnan. Wilsson sprang ner till pojken och hjälpte ambulans 923. 
Linden stannar hos kvinnan.

Kvinnan är talbar och uppgav för Linden att hon är knivskuren flera gånger men att hon vet 
inte var. Linden konstaterar att kvinnan är i behov av hjälp snabbt pga. den medicinska 
bedömningen som Linden gör.  Kvinna uppgav för Linden att det är en karl som har 
knivhuggit henne. Hon säger att hon tror att hon skall förblöda och att hon har väldigt ont.
Kvinna upprepar flera gånger att hon har ont och att hon är knivhuggen. 

Linden ropar på sin kollega att det är bråttom att få kvinnan till sjukhuset. De båda gör en 
snabb undersökning av bröstkorg och buk varefter de lastar in kvinna i ambulansen. Linden 
sätter sig på förarplats och kör mot sjukhuset.

Kl.08.06 lämnar de av kvinnan på akuten. Linden och Wilsson kör in kvinnan till akutrum 4. 
De båda springer ut och in för att lämna rapporter och för att se om personalen på sjukhuset 
behövde hjälp.  
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Linden uppgav att under transporten från brandstation fram till Åsgatan låg de bakom 
ambulans 923 och Linden kan inte erinra sig några fordon eller personer som skulle ha 
utmärkt sig.

Linden berättar vidare att han kan inte minnas någon person framme vid brottsplatsen som 
skulle kunna vara en gärningsman. Linden tror att det fanns en polis vid kvinnan. Han 
berättar vidare att man låser sig på personen som behöver hjälp och ser egentligen inte så 
mycket vad som händer runt omkring än. 

Förhöret uppläst och godkänt

Förhör med Lindén, Tore; 2004-10-20 19:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
A28 Ambulanspersonal

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Claesson, Jann Patrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Dubbelmord Åsgatan 2004-10-19, hörd såsom ambulanspersonal på plats
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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

polishuset /telefonförhör
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Claesson berättade att han åkte i ambulans 924 tillsammans med Annika 
Hansen. Annika satt som vårdare och Claesson var förare denna dag.

De befann sig på akuten när larmet kom om en misshandel/knivskärning. Två andra 
ambulanser åkte i förväg medan Claesson och Annika lastade av den patient de redan hade.

De åkte sedan till adressen via Lasarettsgatan – Djurgårdsgatan.

Som förare har inte Claesson sett något eller någon han kan sätta i samband med brottet. Han 
tittar ju inte på personer eller omgivning på det sättet när han är på väg mot platsen, speciellt 
inte såsom förare av ambulansen.

På plats finns bara en ambulans kvar. Den som arbetar med pojken. Den andra ambulansen 
har lämnat med kvinnan.

Annika hoppar ur och springer fram för att hjälpa ambulansen på plats medan Claesson själv 
parkerar. Claesson ställer sig i närheten av polisbilarna på plats och stannar kvar vid 
ambulansen.

De personer han ser i omgivningen är civila förbipasserande eller civila personer som hörs av 
poliser på  plats. Han noterar inte någon speciellt annat än att där finns personer på plats.

Annika åker sedan in i den andra polisen för att hjälpa till med pojken och Claesson åker till 
US ensam för att möta upp.

HEMLIG



20

Förhör
A28 Ambulanspersonal

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hansén, Annika
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Dubbelmordet Åsgatan 2004-10-19, hörd såsom ambulanspersonal på plats
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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

polishuset / telefonförhör
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hansén berättade att hon åkte i ambulans 924 aktuell dag. Hon jobbade ihop 
med Jann Claesson.

De var på Storgatan när hon hörde att de "drog de sista två bilarna" för ett jobb. De själva 
hade patient i bilen. Hon körde och hade en anhörig i bilen medan Claesson var bak och 
arbetade med patienten.
Hon åkte Djurgårdsgatan upp och i korsningen Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan möter hon på 
Lasarettsgatan en polisbil med blåljus/sirén.

Inne på US i höjd med reception så kommer ett nytt larm, där SOS även vill "dra" dem. Hon 
förstår att det är något brådskande för annars skulle SOS inte larma dem, för det gör man 
sällan när de redan har en patient och är inne på akuten för att lasta av.
Hon tar då hjälp av en sjuksköterska för att lyfta över patienten till en säng inne på ett rum 
och så återvänder hon till Claesson, som står vid receptionsdisken, och som då hunnit ringa 
SOS för mer information. Claesson nämner något för personalen i reception och även för 
Hansén att det är en knivskärning och en kvinna och ett barn är inblandat. Hansén uppfattar 
inte vidden av det hela, även om hon förstår att det är bråttom.

De lastar in båren och de byter förare så att Claesson nu sitter vid ratten. De har börjat göra så 
att de byter förare efter varje patient/ärende.

I bilen hade då SOS-larmet/lappen kommit. Hon läser adressen och de diskuterar lite över 
var exakt det är. Hon säger att det är precis där eller ungefär där vi passerade på väg in till 
Claesson.
Hon har dock inte läst längre ned på larmlappen där det står att pojken saknar andning, varvid 
detta blir nästan av en överraskning när hon kommer fram.
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De kör med blåljus och sirén via Lasarettsgatan – Djurgårdsgatan – Kaserngatan och in 
Tränggatan. Sedan tror hon att de svängde vänster en gata för tidigt men det låter hon vara 
osagt, för hon har vissa minnesluckor efter händelsen (se nedan).
Det är mycket, mycket trafik på vägen fram så de blir stillastående vid flera tillfällen, sina 
blåljus och siréner till trots.

När hon kommer fram så hoppar hon av i farten i princip. Hon noterar inte att det är poliser 
där utan får "tunnelseende" och fokuserar på kollegorna Peter och Thomas som lastar in 
någon i sin ambulans.
Hon springer fram och frågar vad hon kan göra och Peter säger åt henne att ta över andningen 
på patienten medan han sköter hjärt-komprision.

Hon ser då att de har pojken som patient och det är första gången hon noterar vidden av 
händelsen. Att det varit allvarligt har hon förstått men det kom närmare henne nu.
Hon hoppar in i deras ambulans och tar över andningen. Detta gör hon genom att själv blåsa 
in luft i pojken med hjälp av ansiktsmask. Då det är så bråttom som det är så väljer man att 
inte intubera för att spara tid.

Hon kommer att sitta vid ovanför pojkens huvud och lutar sig över honom ovanifrån, varvid 
varje gång hon böjer ned huvudet mot honom ovanifrån kommer hennes ögon i direkt höjd 
med skär-/sticksåren i halsen.

Hansén har en son i samma ålder och i och med detta blir det hela som om hon tappar 
verklighetsbilden. Hon ser bara sin egen son ligga där medan hon febrilt håller på att rädda 
hans liv.

Hon kommer på sig själv, eller har kommit på sig själv i efterhand, med att undra varför det 
inte kommer blod ur skär-/sticksåren i halsen.

Pojken ligger på rygg på båren. Han har ryggsäck på sig och ev mössa. Hon kan i efterhand 
inte komma ihåg om han hade mössa på sig eller inte. Vissa minnesluckor har hon fått i och 
med det tunnelseende hon utvecklade allt mer med tankarna på sin egen son och det faktiska 
arbetet hon var tvungen att utföra.

Hon ser en jackärm med blod på. Inget blod från skär-/sticksåren. Mindre blodstänk i 
ansiktet på pojken. Tröjan är inte uppdragen utan Peter hjärtkomprimerar direkt. 
Hon har inte knäppt upp några byxor och hon kan inte påminna sig om byxorna var 
uppknäppta eller inte.

De åkte sedan akut intill US men vilken väg de tog ser hon inte ut där bak i bilen och så var 
hon fullt upptagen med pojkens andning.

Inne på US möter personal upp och tar över direkt.

I efterhand så känner hon lite ilska över att inte ha noterat något kring personer eller annat när 
hon satt som förare på väg in mot US med tidigare patienten. Hon känner ju som att hon kört 
där en gärningsman eventuellt har sprungit. Samtidigt kände hon ju dock inte till händelsen 
och var inbegripen med en anhörig om dennes make som Claesson hade där bak i 
ambulansen, när de passerar på Djurgårdsgatan.

Förhör med Hansén, Annika; 2004-10-25 13:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Före eller efter denna händelse har hon inget sett eller hört som hon kan sätta i samband med 
brotten, annat än den diskussion som förs inom ambulansen för att bearbeta händelsen eller 
allmänt prata om den.

Förhör med Hansén, Annika; 2004-10-25 13:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
AMBULANSSJUKVÅRDARE

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hermansson, Peter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd såsom vittne/annan i samband med kallad såsom ambulanssjukvårdare till plats Karl

Dahlgrensgatan /Åsgatan 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

09:15
Förhör avslutat

09:50
Förhörsplats

Våldsroteln Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hermansson tjänstgör som ambulanssjukvårdare på Ulfab i Linköping. 

Hermansson var vid aktuellt tillfälle 041019 i tjänst  och han tjänstgjorde tillsammans med 
ambulanssjukvårdare Tomas Rathsack.

De båda, Hermansson och Rathsack, finns på stationen när larmet inkommer. 

Larmet inkommer till räddningstjänsten/stationen som ett dubbellarm och Hermansson 
uppger att när han tittar på den utskrift, det larm han får, så står det misshandlad kvinna, 
knivskuren kvinna  och knivskuren pojke. Pojken andas ej. All denna text och tider finns 
dokumenterade på SOS datalistor. 

Under färden upp till aktuell plats så ringer Hermansson till SOS för att mera konkret få reda 
på händelsen, eller vad som har hänt. Det är Rathsack som är förare till fordonet och 
Hermansson sitter bredvid.

Hermansson uppger att de åker Storgatan rakt upp mot Malmslättsvägen, svänger sedan 
vänster in på Kaserngatan. Sedan vänster in på Karl Dahlgrensgatan och följer denna tills 
Karl Dahlgrensgatan går in på Åsgatan. Hermansson uppger att i förlängningen Karl 
Dahlgrensgatan där den går in i Åsgatan står det människor och vinkar och liksom visar 
vägen för ambulansmännen.

Frågan ställs till Hermansson om han under färden upp till platsen gör några speciella 
iakttagelser som avviker från normalt beteende. Hermansson uppger att vid ett sådant 
uppdrag, en sådan uttryckning som detta är så är personalen i ambulansen mycket fokuserad 
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på sitt arbete och att hitta till rätt adress så snabbt som möjligt. Hermansson säger vidare att 
han givetvis försökte att vara ganska vidsynt men hans arbetsuppgifter gick i första hand. Det 
var först när Hermansson och hans kollega kom fram till Karl Dahlgrensgatan och Åsgatan 
som det var en del människor som gjorde ambulansmännen uppmärksamma på händelsen. 

Hermansson uppger att när de kommer  med sin ambulans så kommer de in vid infarten mot 
parkeringen. Hermansson ser omedelbart att det finns polispatruller på platsen. När 
Hermansson kommer ur bilen så fokuserar han på dom skadade människorna och förutsätter 
att polismännen har gjort vad de ska med personer som finns runt omkring. Hermansson och 
Rathsack är första ambulans på plats men Hermansson tror eller vet att det tar liksom 10 – 15 
sekunder innan andraambulans anländer. När Hermansson och Rathsack kommer fram så 
uppmärksammar Hermansson att en kvinna först ligger på Åsgatan och att det finns båda 
polis och någon privatperson i anslutning eller vid kvinnan. När Hermansson springer fram 
mot platsen och förbi kvinnan så uppmärksammar Hermansson att kvinnan är vid liv för 
Hermansson får ögonkontakt med henne.  Hermansson ser och hör samtidigt att längre ner på 
gatan finns en kanske mera skadad person. Någon polisman nere på den andra platsen där 
pojken finns säger att "det är troligtvis slut" men Hermansson springer ändock fram och 
påbörjar hjärt-lungräddning och medvetandekontroll.

Såsom Hermansson uppfattade situationen  så finns det ingen privatperson eller civilperson i 
anslutning till pojken utan endast polis. Hermansson tror att polisen är Claes Solid. 

Ambulanssjukvårdarna Hermansson och Ratsack påbörjar hjärt-lungräddning. Hermansson 
uppger att i hjärt-lungräddning ingår att man sätter defibrilator på bröstet och för att kunna 
göra detta och komma åt huden så lyfter Hermansson och Rathsack upp tröjan för att kunna 
sätta denna defibrilator.

Hermansson uppger att pojken ligger på rygg med benen ut på gatan och armarna ut åt 
sidorna. Huvudet ligger upp emot trottoarkanten och något snett, möjligen med huvudet upp 
på trottoarkanten. Hermansson säger vidare att han så noggrant vet hur kroppen ligger beror 
på att Hermansson var tvungen att flytta kroppen så att den blev helt rak innan man påbörjar 
sin räddningsmanöver. Hermansson rättar och säger att det är endast huvudet som han liksom 
rättar till för att kroppen ska bli helt rak när man gör sin räddningsinsats. 

Hermansson ser att pojken är mycket svårt skadad och detta syns genom ett mycket tydligt 
sticksår i halsen varför Hermansson beslutar sig för att så snabbt som möjligt komma till US. 
Hermansson säger vidare att vid första försök med defribilator så gör denna inget utslag. På 
fråga till Hermansson så uppger han att alla åtgärder som ambulanssjukvårdarna gör på 
platsen finns dokumenterade i journaler. I samband med att Hermansson och Rathsack skall 
lasta in den svårt skadade kroppen i ambulansen så anländer tredjeambulans till platsen där 
ambulanssjuksköterska Annika Hansen finns med. Hermansson säger till Annika Hansen att 
hon skall gå in i ambulansen och ta hand om den skadade personen som nu lyfts in i 
ambulansen och att Hansen ska fortsätta  återupplivningsförsöken. Efter att den skadade förts 
in i ambulansen så finns sedan Hansen och Hermansson bak i bilen vid transporten upp till 
US.

Hermansson uppger att det enda som ambulanssjukvårdarna gjorde  med pojkens klädsel var 
att dra upp tröjan för att komma åt med defribrilator och att sedan Hermansson liksom tog tag 
i byxlinningen när Hermansson lyfte upp pojken på båren. Hermansson poängterar att de ej 
på något vid tog upp några knappar eller knäppte upp några kläder innan de överlämnade 
kroppen till akuten på US. 

Hermansson uppger att det var först när de kom in till akutavdelningen som Hermansson 

Förhör med Hermansson, Peter; 2004-10-21 09:15   diarienr: 0500-K39890-04
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uppmärksammade att pojken hade en ryggsäck och i samråd med personal på akuten så klipps 
banden av till ryggsäcken för att få bort denna ifrån pojken. 

Under färden från platsen mot akutavdelningen så var Hermansson helt fokuserad på den 
skadade personen så Hermansson gjorde inga som helst observationer under färden.

Förhöret efter hand avlyssnat och godkänt och Hermansson önskar ej få det återupprepat.

Förhöret avslutat klockan 09:50

Förhör med Hermansson, Peter; 2004-10-21 09:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
A 28 Ambulanspersonal

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Rathsack, Thomas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd av insp Skoglund
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i samband med dubbelmord Åsgatan 2004-10-19, såsom första ambulans på

plats
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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

polishuset / telefonförhör
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ratshack berättade att han jobbade i ambulans 25923 tillsammans med Peter 
Hermansson aktuell dag.

De fick ett larm om en knivskärning. Larmet sa : pojke, andas ej, kvinna blöder ur mun, 
adress Karl Dahlgrensgatan 1.
De uppfattade det/antog att det var ett lägenhetsbråk.

På väg fram ville de ha mer information, ex om ev gärningsman var kvar och så varvid de 
kontaktade larmoperatören. De fick då en närmare adressangivelse, Åsgatan - Karl 
Dahlgrensgata. De blev lite förvånade då de trott det handlade om ett lägenhetsbråk men nu 
visade sig vara ute på öppna gatan. 

När de kom fram så kunde de inte komma fram till pojken med ambulansen, pga polisbilarna 
på plats, så de fick hoppa ur och springa fram. 

Pojken låg på rygg. De satte direkt igång med livräddande åtgärder. De satte fast dioder för 
defillibratorn på pojkens bröst och för att komma åt detta drog de upp pojkens tröja.
De kunde ganska så snabbt konstatera att pojken var död, varvid de "lastade" och åkte in till 
US.

De enda skador de såg på pojken, förutom blod runt huvudet var skadorna i halsen. 
Senare fick Ratshack höra att någon från krim varit framme hos ambulanspersonalen på 
poliscaféet på polishuset och frågat om någon av dem var först på plats hos pojken. Han ville 
ha reda på om ambulanspersonalen hade knäppt upp byxorna på pojken.
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Ratschack berättade att han och Hermansson inte knäppt upp byxorna på pojken men att så 
kan ha gjorts på akuten, av akutpersonal, då detta är ett sätt att komma åt för att hitta pulsen i 
ljumsken.

På plats uppmärksammade inte Ratshack någon speciell person. Det var lite folk i rörelse, 
men de var vid polispersonalen och polisbilarna. Poliserna hade inte fått upp 
avspärrningsband så Ratshack fick säga åt/ropa åt en kvinna att inte komma fram/passera. 
Hur hon såg ut vidare kommer inte Ratshack ihåg.

Ratshack vill också berätta om en kille som heter Kim Strömfors. Denne Kim är en kille med 
psykiska problem, lite hemlig av sig. Han bor någonstans vid Eskadern.
Han har en kontaktperson på Räddningstjänsten (brandkåren) och brukar vara därnere 1-2 
ggr i veckan som någon form av praktik.

I fredags eller lördags när Ratshack varit på akuten US blev han kontaktad av en sjuksyster, 
som han inte kommer på namnet på. Hon hade en patient i väntrummet som verkade knepig 
och denne hade sagt att han var först på plats på mordplatsen och det var han som "ringt 
grabbarna".

Patienten sökte för hemmoröjder eller liknande om Ratshack kommer ihåg rätt. Kim skulle 
han heta. När Ratshack tittade ut i väntrummet så visade det sig att det var Kim Strömförs 
som satt där. (Ja, inledningsvis kunde inte Ratshack efternamnet, men återkom direkt efter 
förhöret med detta.)

Ratshack känner igen killen, dels från Räddningstjänsten men även från det att både 
ambulanspersonal och polis hämtat Kim vid flera tillfällen. Kim har även varit inlagd på 
psyk, eller i vart fall varit där akut.

Ratshack kan inte påminna sig om att ha sett Kim på platsen. Hade Ratshack sett honom hade 
han kommit ihåg honom, då Kim är så speciell och hemlig. Kim kan dock ha varit där utan att 
Ratshack sett honom.

Signalementet på Kim är : 25-30-års ålder, 175-180cm, rakare näsa, mellanblont hår, lite 
skelögd

Förhör med Rathsack, Thomas; 2004-10-25 11:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
A106 Undersköterska Lindkvist som tog emot kvinnan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindkvist, Lena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lindkvists iakttagelser när hon tog emot den knivhuggna kvinnan på akutmottagningen på US i

LINKÖPING den 19 oktober vid 08.10-tiden.
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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

16:30
Förhör avslutat

16:45
Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lindkvist uppger att hon arbetar som undersköterska på US.

Aktuell morgon arbetade hon på akutmottagningens intagningsavdelning. Hon blev på 
morgonen förvarnad om att en kvinna skulle komma in som behövde akutvård (kvinnan 
benämns hädanefter som Anna-Lena, förhörsled anm) 

När Anna-Lena kom in rullade Lindkvist med flera in henne i rum 4. Anna-Lena låg på 
akutmottagningens rum 4 från cirka 08.10 till och med cirka 08.45 när hon rullades vidare till 
operation. Lindkvist var med inne i rummet och jobbade med Anna-Lena under hela denna 
tidsperiod.

När Anna-Lena först kom in till akutmottagningen började Lindkvist klippa upp hennes 
kläder. Anna-Lena var vid tillfället vid medvetandet och hon uppgav på fråga sitt 
personnummer. Efter en stund sade Anna-Lena att hon inte fick luft varvid personal försökte 
sätta på henne en syrgasmask med tillkopplat syre. Hon ville inte det då hon tyckte att det var 
hemskt otrevligt att ha masken över näsan. Hon sa; "låt mig slippa, jag vill inte ha den där". 
Lindkvist fick uppfattningen att Anna-Lena kanske hade en fobi över att ha något över näsan. 
Det är inte helt ovanligt att patienter kan känna på detta vis.

Lindkvist hörde hur någon av den behandlande personalen frågade Anna-Lena om hur denna 
fått sina skador. Anna-Lena svarade något i stil med  att när hon var på väg till sitt jobb hade 
en man kommit och överfallit henne. Efteråt har Lindkvist fått reda på att Anna-Lena 
dessutom frågat om hur det gick för pojken alternativt barnet.

Under den tid Anna-Lena var i rum 4 "försvann" hon. Med det menar Lindkvist att 
Anna-Lena slutade prata och att denna tappade blodtrycket. När Anna-Lena så småningom 
åkte upp till operation stannade Lindkvist kvar i rummet och städade upp.
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Lindkvist kan inte minnas att hon hört något annat sägas av Anna-Lena. Hon har i efterhand 
funderat om Anna-Lena sagt något mer, speciellt då något om gärningsmannen men kan trots 
det inte komma ihåg något.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Lindkvist, Lena; 2004-10-22 16:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
A106 Eventuell iakttagelse när han arbetad kvinnan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wallon, Conny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående hans eventuella iakttagelser i samband med när han försökte hålla den då skadade

kvinnan Anna-Lena Svensson vid liv på akutmottagningen på US 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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

Polisstationen LINKÖPING
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Wallon uppger att han i normala fall arbetar som narkosläkare på US i Linköping. Aktuell 
dag var han "forskningsledig", det vill säga ledig för att forska men han var ändå på US.

Vid 08.20-tiden, Wallon är något osäker på tidsangivelsen, fick han en katastrofsökning från 
akuten som behövde hjälp. Egentligen skulle han inte få en sådan sökning men det hade blivit 
något fel eller en missuppfattning på akuten. Det var meningen att det skulle finnas en läkare 
som hade bakjour för akuten men de inte fick tag på läkaren av någon anledning.

Han begav sig ned till akuten och akutrum 4 där kvinnan (nämns som Anna-Lena, förhörled 
anm) redan låg vid cirka 08.30. Anna-Lena hade då redan legat där i cirka 20 minuter. Med i 
rummet befann sig annan sjukvårdspersonal, bland annat bakjoursläkaren Pelle Druvefors och 
narkosläkaren Lina De Geer. Wallons roll blev att försöka få Anna-Lena till operation

De Geer hade redan börjat med dropp på Anna-Lena och annan personal försökte hitta 
blodkärl att stoppa in kateter i.

Wallon såg att Anna-Lena var i djup chock. Hon var förvirrad, "ojade" sig och var notorisk 
orolig för pojken. Hon var vid medvetandet men ej så pass medveten att hon kunde meddela 
sig. Han kan inte minnas att Anna-Lena sade något, hon "ojade" sig som sagt mest. Han stod 
bara en meter ifrån Anna-Lena så hade hon sagt något så skulle han hört och noterat detta.

Mellan 08.45-08.50 blev Anna-Lena medvetslös. Strax efter, vid 08.50 körde de upp 
Anna-Lena till operation. Där, under 5 minuter lämnade Wallon Anna-Lena för att byta om 
till operationskläder. När han kom in till operationsrummet igen såg han att personal stod och 
gav henne hjärtmassage. Han påbörjade operation 08.55 men hennes liv stod inte att rädda 
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och han dödförklarade henne klockan 11.12.

Han fick i efterhand reda på att när Anna-Lena kom in till akuten kunde hon meddela sig. 
Hon hade bland annat uppgivit sitt personnummer.

I övrigt angående åtgärder och tider för hjälpinsats för Anna-Lena hänvisar han till den 
journal som upprättades.

Uppläst och godkänt. 

Förhör med Wallon, Conny; 2004-10-25 11:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
A106 Druvefors iakttagelser av kvinnan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Druvefors, Bengt Olof
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om eventuella iakttagelser Druvefors gjorde när han tog emot kvinnan på US Linköping 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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Druvefors uppger att han aktuell dag arbetade som ansvarig för 
operationsjouren. Hans ansvarsområde var i "huset" och inte akuten. Han fick 
på omvägar höra att ett traumafall var på väg in men att det blev fel på något 
sätt med bakjouren, någon som var i bakjour var inte det. Han gick därför efter 
eget beslut ned för att hjälpa till.

Han kom ned till akutens traumarum 4 någon gång mellan 08.20-08.25 där 
kvinnan låg (benämns Anna-Lena förhörled anm). Därinne fanns redan 
personal på plats, en narkosläkare, en undersköterska, två sjuksköterskor och en 
ortopedläkare. Druvefors uppgift blev att få en skadeuppfattning om 
Anna-Lena, vad som initialt skulle göras för henne samt vilken behandling hon 
senare skulle få. Strax efter anlände en läkare Conny (Wallon eg anm).

Anna-Lena var vaken men han såg att hon var i chock. Hon var vit i ansiktet, 
hade puls i ljumsken, var vid medvetandet men ej adekvat klar i huvudet. Hon 
gav inga vettiga svar på frågor. Hon var irriterad över syrgasmasken som hon 
inte ville ha och orolig över hennes guldarmband som hon ville ta av sig så fort 
som möjligt. Hon sade inget om någon gärningsman eller över vad som hänt.

Han såg att hon hade knivstick på framsidan och på vänster sida men fick ingen 
uppfattning om vad som hänt. Vid början av undersökningen missade de att hon 
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hade knivstick i halsen då de rullade och undersökte bara ena sidan av halsen.  
Han upplevde att det tog tid med att få fram vätska och blod till henne och de 
hade svårt att hitta hennes kärl.

Druvefors har svårt att tro att Anna-Lena sagt något annat för då skulle han ha 
hört detta eftersom han stod så pass nära henne i rummet. Han vet att det sades 
att Anna-Lena tog någon östrogenmedicin. Om det var Anna-Lena själv eller 
någon annan som sa det kan han ej svara på.

Anna-Lena blev medvetslös i traumarummet vid 08.40-tiden. Strax efter körde 
de upp henne till operation. Han var med och opererade henne och den 
påbörjades 08.55, då tittade han på sin klocka. Hon var nedsövd under den tiden 
fram tills det hon dödförklarades. Druvefors var med under hela operationen.

Efter operationen fick han veta av Per Sandström att anhöriga till Anna-Lena 
satt nere vid akuten. Han gick ned och tog med sig en kurator och meddelade 
Anna-Lenas död till maken, dottern och modern.

Maken sade under samtalet med Druvefors att han hade hört något utanför 
lägenheten när det hände. Druvefors fick uppfattningen om att maken arbetade 
hemma i lägenheten med papper och dator då det hände. Maken fortsatte att 
arbeta med det han gjorde tills det han hörde och såg ambulans och polis på 
platsen. Han förstod fortfarande inte att det var Anna-Lena det handlade om. 
Maken hade mycket skuldkänsla över att han inte gått ut från början och gjort 
något när han hörde något hända utanför bostaden. 

Uppläst och godkänt.

Förhör med Druvefors, Bengt Olof; 2004-10-25 13:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVäst
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Lena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Eventuella iakttagelser  vid omhändertagandet av kvinnan då denna inkommit till akutmottagningen.
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

Kenth Almroth
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

12:48
Förhör avslutat

13:05
Förhörsplats

Polisstationen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Andersson hade vid tillfället då den skadade kvinnan infördes på akutmottagningen 
arbetsuppgifter i receptionen. Efter en stund fick dock Andersson lämna receptionen för att 
hjälpa till som tredjeman på det behandlingsrum där kvinnan vårdades. 
Enligt Andersson klagade kvinnan på att hon ej fick luft och att hon hade svårt att andas. 
Anderssons uppgift blev att hjälpa till med livsuppehållande åtgärdes tills kvinnan fördes bort 
för operation.

Andersson uppgav att kvinnan ej pratade mer än vad som gällde hennes problem att få luft.
Andra kolleger har berättat för Andersson att kvinnan vid något tillfälle undrat över pojkens 
tillstånd.

När kvinnan fördes till operation blev Andersson kvar på akutmottagningen.

Andersson tillfrågades vidare om hon lade märke till något ovanligt eller om hon fick några 
speciella tankar vad gäller kvinnan. Andersson svarade att den enda tanke som slog henne var 
att det är konstigt att det inte händer mer med alla dårar som finns.

Registreras i ärende A 106
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Förhör
Mottagande sjuksköterska Akuten

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gustavsson Larsson, Gunilla
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 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

2004-10-21
Förhör påbörjat

13:35
Förhör avslutat

14:03
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Gustavsson berättade att hon arbetar som sjuksköterska på Universitetssjukhusets 
akutmottagning. På akuten arbetar man i vårdpar bestående av en sjuksköterska och en 
undersköterska. Gustavsson arbetade i vårdpar tillsammans med undersköterskan Margareta 
Evaldsson. Tisdagen den 19 oktober arbetade vårdparet Gustavsson / Evaldsson passet 
07.45-17.00.

Gustavsson sade att straxt efter att de börjat sitt arbetspass fick de av koordinatorn på akuten 
reda på att ambulans var på väg in med en knivskadad pojke som inte andades samt en 
kvinna. Gustavsson sade att hon inte visste vilka skador kvinnan hade som var på väg in men 
antog att även hon var knivskadad. Gustavsson sade att vårdpar Gustavsson / Evaldsson 
skulle få ansvaret för kvinnan.

Gustavsson sade att de förberedde akutrum fyra så gott de kunde trots det korta varslet. 
Gustavsson sade att ambulanspersonalen kom in till akutrum fyra klockan 08.06. Gustavsson 
sade att tiden har hon fått fram i efterhand. Gustavsson sade att det var ambulanspersonalen 
Tore och Maria som kom in med den skadade kvinnan. Gustavsson visste inte efternamnen på 
ambulanspersonalen.

Gustavsson sade att kvinnan var mycket blek vid ankomst till akutrum fyra. Kvinnan var 
gulblek och hade okordinerade rörelser med armarna vilket tyder på blodförlust. Gustavsson / 
Evaldsson tillsammans med ambulanspersonalen lyfte över kvinnan till akutrummets bår. 
Gustavsson sade att i samband med att kvinnan kom in upprepade hon ett flertal gånger " Jag 
har svårt att andas." Gustavsson sade att de satte syrgas på kvinnan och i samband med detta 
kom narkosläkare in och tog ansvaret för luftvägar och andning. Gustavsson sade att vid 
något tillfälle i akutrummet frågade den skadade kvinnan " Hur går det för pojken."
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Gustavsson sade att kvinnans kläder var uppklippta, sannolikt gjort av ambulanspersonal. 
Gustavsson sade att hon såg 5-6 knivhål i buken respektive bröstkorg men inte mycket blod. 
Mer personal anlände till rummet och snart fanns tiotalet personer i akutrummet. Det var 
bland annat, förutom Gustavsson /Evaldsson narkosläkare, undersköterska, två 
sjuksköterskor, två kirurger, en ortopedläkare samt en narkossköterska.

Man satte thoraxdrän på kvinnan vilket innebär att man satte en dränering till kvinnans lunga 
för att tappa blod. Gustavsson sade att det pumpade ut mycket blod från dräneringen. 
Gustavsson sade att kvinnan fick blodtransfusion i akutrummet vid tillfället. Kvinnan 
förbereddes för vidare avfärd till operation. Gustavsson uppgav att i samband med avfärd till 
operation tappade kvinnan medvetandet. Gustavsson sade att hon följde med till operation 
och höll ordning på apparatur med mera på vägen dit. Gustavsson sade att hon kom ihåg att 
då de kom till operation sade en narkosläkare att kvinnan slutat andas i samband med 
anländandet till operationssalen. Ett operationsteam som stod förberedda tog över kvinnan 
och Gustavsson återvände till akuten. Gustavsson trodde att den skadade kvinnan lämnades 
till operation 08.50.

Tillfrågad om Gustavsson hört den skadade kvinnan säga något ytterligare sade Gustavsson 
att hon inte hört kvinnan säga något mer än det Gustavsson tidigare berättat.

Uppläst och godkänt. 

Förhör med Gustavsson Larsson, Gunilla; 2004-10-21 13:35   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K39890-04/ A106

Signerat av

Raimo Strandgård
Signerat datum

2004-10-22 13:11
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Boström, Anne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Huruvida den mördade kvinnan lämnat ytterligare uppgifter om gärningsmannen då hon togs om hand

för vård på US
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

12:50
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anne Boström uppger att den skadade kvinnan var vid medvetande då hon kom in på US. Det 
enda Anne hörde henne prata om var att hon hade jätteont och ville ha hjälp samt att hon var 
orolig för pojken och undrade hur det gått för honom.

Uppläst från koncept och godkänt.
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Förhör
0500-K39890-04, Mord, försök till mord.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bergman, Bo
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakktagelser i samband med mord, försök till 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

2004-10-19
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats

Handelsbanken, Nygatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Birgerson, Lars-Gunnar

Berättelse

Bergman berättade att han bor på Åsgatan 5 och har fönster som vetter mot Åsgatan. 
Bergman sade att han innevarande dags morgon höll på och gjorde sig i ordning för att gå till 
sitt arbete. Vid 07.45-07.50 hörde han mycket gälla skrik från Åsgatan. Bergman sade att han 
hade sovrumsfönstret lite öppet.

Berman sade att han ställde sig i ett fönster och tittade åt Åsgatan. Bergman sade att från hans 
fönster sett ligger ett större gult hus omgärdat av staket. Vid ingången finns en stålgrind 
upphängd på pelare av gråsten. Rakt utanför grinden såg Bergman att det var rörelse. 
Bergman sade att framför aktuell plats är det stora och höga buskage som skymde Bergmans 
sikt.

Bergman sade att han såg en blond kvinnas huvud skymta mellan buskagen. Bergman sade 
att han flyttade sig för att se bättre vad som hände och ställde sig i sitt vardagsrumsfönster på 
plan 3. Bergman sade att han såg en person som sprang mot Tränggatan dvs i sydlig riktning. 
Bergman sade att han uppfattade personen såsom varande en motionär. Bergman kunde inte 
säga om det var en man eller kvinna utan det var en person klädd för jogging. Bergman såg 
en kvinna, ljushårig, skymta fram, gåendes böjd i riktning efter den springande personen. 
Kvinnan skrek gällt och mellan skriken uppfattade Bergman att kvinnan sade namnet Leif.  
Bergman sade att han uppfattade det hela som om kvinnan ville att personen skulle komma 
tillbaka. Personen klädd för jogging vände tillbaka till kvinnan och Bergman sade att de hade 
kontakt på något sätt. Bergman sade att han inte såg för att de befann sig bakom buskaget. 
Den joggingklädde sprang sedan återigen iväg i riktning mot Tränggatan och försvann ur 
Bergmans synhåll. Bergman sade att personen joggade inte iväg och rusade inte iväg utan 
sprang iväg i normalfart.

Bergman sade att han inte var riktigt säker på vid vilket tillfälle kvinnan ropade Leif. 
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Bergman kunde inte avgöra om det var vid första eller andra tillfället personen sprang iväg.

Bergman sade att uppfattade det hela som ett familjedrama och att kvinnan ropade tillbaka 
personen. I samband med att den joggingklädde sprang iväg såg Bergman att det kom ut 
tre-fyra personer någonstans från Åsgatan 3. De personerna gick åt Åsgatan i nordlig riktning 
och någon av dem hukade sig ned för ett ögonblick. Bergman sade att människorna verkade 
inte reaagera nämnvärt varför Bergman inte trodde det var så allvarligt.

Bergman sade att han iakttog händelseförloppet under ett par minuter. Bergman sade att han 
såg polisbilar anlända varför han tog på sig ytterkläder och gick ned och fick kontakt med 
polisen.

Tillfrågad hur den joggingklädde personen såg ut berättade Bergman enligt följande. 
Bergman berättade att han upplevde personen som en vältränad motionär. Bergman sade att 
personen såg smärt och smidig ut. Bergman sade först att personen var klädd i svarta eller 
mörka knickers men ändrade sig till att säga piratbyxor. Detta för att Bergman uppfattade att 
det var ett tydligt mellanrum mellan byxa och sko. Bergman sade att han uppfattade att 
personen hade ljusa skor. Bergman sade att han inte uppfattade att personen hade någon jacka 
utan kläderna på överkroppen var enhetliga med byxorna. Personen hade en mössa på 
huvudet som Bergman uppfattade vara en så kallad svart sotarmössa som var lite neddragen 
över öronen. Bergman sade att han inte kunde säga om det var en man eller kvinna endast att 
det var en vältränad person. Bergman sade att han utesluter att personen är över 50 år med 
ledning av personens kroppskonstitution. 

Bergman sade att han uppfattade det hela som ett familjedrama där kvinnan ville få joggaren 
att vara kvar då joggaren sprang iväg Åsgatan söderut dvs åt höger från Bergmans position 
sett. Bergman sade att han hörde kvinnan skrika gällt i vågor och i detta uppfattade han 
namnet Leif. Joggaren återvände och då han kom fram blev det tyst. Bergman uppfattade att 
han slog henne på något sätt men kan inte säga att han såg det. Joggaren sprang sedan iväg 
Åsgatan åt höger dvs i sydlig riktning. Bergman sade att kvinnan fortsatte att skrika. Bergman 
sade att då han sett polis anlände och han kom ned såg han den ljusa kvinnan ligga på marken 
utanför den grind där allt utspelade sig. Bergman menade att kvinnan vid något tillfälle varit 
mer åt vänster om grinden men under hand rört sig åt joggarens håll.

Bergman sade att han ej kan säga något om joggarens ansikte och menade att han inte har 
någon möjlighet att känna igen personen. Bergman kunde inte påminna sig att han skulle sett 
någon liknande person där förut.

Uppläst och godkänt via konceptanteckningar.
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Diarienr
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Bergman, Bo
Personnummer
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Annan
ID Styrkt
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Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bo Bergman, under förhöret kallas Bo, underrättas om att han skall höras kompletterande till sina

iakttagelser den 19:e oktober 2004 då ett dubbelmord skedde på Åsgatan 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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

15:23
Förhörsplats

Linköpings polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

SW

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp Ulf Jakobsson /RKP.

Inledningsvis så tillfrågas Bo om han har någonting som han har kommit på 
sedan det senaste förhöret. Han berättar då spontant att han idag gjort en 
iakttagelse utav någonting som han uppfattade som en rekonstruktion utanför 
hans bostad. Han råkade bara tittade ut och såg då en polisbil och stod och 
studerade händelseförloppet som utspelade sig på adressen. Han säger att den 
man som flyr i rekonstruktionstillfället har ungefär samma stil när det gäller 
klädseln. Bo säger att han har uppfattningen att det var en mörkare klädsel. 
Däremot så tycker han att den personen som vid rekonstruktionen flyr är 
alldeles för kraftig och ospändstig. Den person som han iakttog den 19:e var 
betydligt mer vältränad och mer lättare i kroppen. 

 Händelse
Bo berättar att den aktuella dagen, den 19:e oktober 2004, så hade han gjort sig 
klar för att åka till jobbet. I lägenheten finns också hans fru, Inge-Marie 
Bergman. På fråga så berättar Bo att normalt sett så går dom ifrån sin lägenhet 
klockan åtta. Den här dagen var dom något försenade och han bedömer därför 
tiden till ca 7.55 till 08.05. Han finns i vart fall inne i lägenheten när han hör ett 
gällt skrik. Även hans hustru hör det här skriket. Hustrun kommenterade ganska 
omgående med att det är något barn som inte vill gå till dagis. Bo han tittar ut 
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men ser ingenting vid det här tillfället. Tilläggas kan att han bor på plan 3 och 
det rör sig om treglas fönster som han har in sin bostad. Det fönster som finns 
lite öppet för vädring är sovrumsfönstret. Sovrummet vetter in mot Åsgatan. På 
fråga säger Bo att han är av den uppfattningen att han finns antingen i 
badrum-met eller i hallen när han hör det här skriket. 

Som nämnts så ser han ingenting när han tittar ut. Eftersom han inte ser 
någon-ting så fortsätter han med sina bestyr inne i lägenheten. Återigen hör han 
att ett skrik och den här gången går han fram igen och börjar stå kvar lite längre 
vid fönstret och tittar. Då ser han rörelser ute på Åsgatan. Bo säger att han kan 
inte se tydligt eftersom det är buskar och träd som har löv som skymmer hans 
utsikt. Men mellan lövverken så ser han att det är en viss form av rörelse. När 
han står där och tittar så efter en stund ser han en person som rör sig spänstigt, 
han springer inte utan rör sig väldigt spänstigt möjligtvis joggar. Den personen 
joggar ner emot Tränggatan. Bo har förflyttat sig i mellan två positioner i sin 
lägenhet. Han har rört sig mellan vardagsrummet och ett mindre rum som dom 
kallar för tv-rummet. Den bästa utsikten utöver den här platsen har han ifrån 
tv-rummet. Den positionen är märkt med en etta på det förhör som hölls den 
19:e oktober 2004 med början 09.10. 

I mellan det här buskaget så ser han då att det är något ljust hår som rör sig. 
Efter en stund så ser han att det är - som han sedan har fått klart för sig - en 
kvinna som kommer i hans synfält. Den här kvinnan är något hopvikt och har 
en hand utsträckt. I samband med detta så uppfattar Bo att kvinnan skriker/ropar 
något i typ med "Leif". Han ser då hur den här mannen som spänstigt har rört 
sig ifrån platsen återvända mot kvinnan. Hela det här händelseförloppet det 
uppfattar Bo som ett familjedrama. Han berättar att han ser det som den äkta 
mannen som fullständigt "skiter i henne". Bo gör den korrigeringen att kvinnans 
rop "Leif" kan ha kommit efter den andra gången när personen går ifrån 
kvinnan. Från den position som Bo har så kan han inte bedöma om den här 
personen som försvinner ner mot Tränggatan är man eller kvinna. Efter att 
personen har lämnat platsen för andra gången så blir det tyst. Bo står kvar i 
fönstret och tittar och ser då att kvinnan finns kvar på platsen. 

Att det ligger kvar en person på platsen det blir Bo varse genom att han ser 
personer komma ut från fastigheten. Bo beskriver det som att han kan inte säga 
om det är Åsgatan 1 eller om det är den röda fastigheten som ligger närmast 
Åsgatan som personerna kommer ifrån. Den röda fastigheten benämns Karl 
Dahlgrens gata 55. Han gör också det tillägget helt spontant att när han stått i 
fönstret och tittat så har han i tidigt skede uppfattat det så att en person står på 
en balkong på just Karl Dahlgrens gata 55. Vid förhörstillfället så har vi ett 
flygfoto som vi använder för att orientera oss i resonemanget. 

Bo uppfattar i vart fall att det är flera personer som kommer ut ifrån någon eller 
några fastigheter. Han säger också spontant att en utav dom första som kommer 
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ut är också den person som kommer bli kvar vid den här kvinnan. Alltså den 
personen blir kvar hela tiden som Bo uppfattar det. En annan person ser han gå 
längre ner, alltså norr ut på Åsgatan. Den personen kommer tillbaka till platsen 
där kvinnan ligger. Bo uppfattar det så att den personen inte hittade något. Han 
har ingen uppfattning om att det skall finnas några fler personer utan den enda 
person som han förstår är skadad är den som finns vid den positionen där 
kvinnan sedermera hittas. Kvinnans position uppfattar Bo som ca 6-7 meter 
ifrån infarten till parkeringen. Det är alltså 6-7 meter norr ut på Åsgatan. 

När det gäller personen som lämnar kvinnan när hon fortfarande har handen 
utsträckt säger Bo inte uppträder i panik. Personen i fråga är väldigt lugn och 
rör sig kordinerat ifrån platsen. Bo säger spontant att personen rör sig på ett 
sådant sätt att han uppfattar det så att denne inte vill bli inblandad på något vis.

Bo säger till sin fru att dom måste skynda sig ner för att larma ambulans och 
polis. Han har som sagt var uppfattat det här som ett familjedrama där en kvinna 
har blivit misshandlad. När han kommer ner till platsen så ser han att polisbilar 
har anlänt till adressen. Han får då klart för sig att någon av dom som har 
befunnit sig där nere har larmat. I samma veva med att han och hans fru 
kommer ner så kommer också den första ambulansen till platsen. Nästa steg blir 
att poliser tar uppgifter av Bo. På grund av att det är rörigt och stökigt på 
platsen så bestäms det att Bo skall bli uppsökt på sin arbetsplats för att lämna 
sina iakttagelser.

Sedan på kvällen så kommer Bo att stå i samma positioner som han gjorde på 
morgonen när han gjorde iakttagelsen. När han står där och tittar ner mot 
platsen så tycker han att han ser betydligt bättre än vad han gjorde på morgonen. 
Han säger spontant att det är mycket färre löv. Vidare så säger han att den 
slutsats han kommer fram till det är att polisen har gått runt och letat i området 
och därför har löven ramlat ner. 

Återigen så ber vi Bo försöka erinra sig hur han såg händelsen. Han säger att på 
morgonen var det som sagt tätare lövverk och han har svårt att se någonting mer 
än att det är någon form av rörelse i mellan buskarna. Vid ett tillfälle så ser han 
då den här kvinnan - i mellan buskarna och löven - hukande. Han tror då att 
det här andra skriket kommer ungefär i samma veva och han ser då den här 
personen komma tillbaka mot kvinnan. Han uppfattar det också så att när 
personen i fråga kommer tillbaka till kvinnan så är kvinnan upprest. Personen 
går sedan iväg igen på det sätt som han ovan beskrivit. Bo tillfrågas om han gör 
någon annan iakttagelse av kroppsrörelser eller liknande i mellan kvinnan och 
den här personen. Bo säger att han har inte sett något sådant. Däremot säger han 
om uppfattningen att personen går tillbaka och som han säger ger kvinnan en 
"smocka". Men poängterar att detta har han inte sett utan det är bara vad han har 
antagit.

Bo kommer tillbaka till den rekonstruktion som han uppfattade idag på 
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morgonen. Han gör det tillägget att den person - som han uppfattade spelade 
den som flydde ifrån platsen - hade något vitt märke på sig. Han beskriver det 
som ett fyrkantigt märke på ryggen. Det här något som han inte känner igen, 
den person som han såg den 19:e hade inte något sådant märke. 

Återigen försöker vi få en exaktare position på var kvinnan blev liggande. Vi 
tittar på dom flygfoton som finns till förfogande och Bo säger då spontant att på 
flygfotot så ser man dom buskar som är röda i sin lövning. Han säger att i 
mellan dom buskarna uppfattade han det som en glipa och i den glipan såg han 
kvinnan. Det här är något norr om Åsgatan 6. 

Bo tillfrågas om han gjorde någon annan reflektion över något på Åsgatan. Bo 
säger att det gjorde han inte. På fråga så säger han att han inte har någon 
minnesbild av några bilar. Därmed inte sagt att det inte stod bilar där men han 
kan inte erinra sig några. På fråga så uppger han att han inte heller såg några 
persedlar eller liknande på gatan. 

Bo ombeds återigen att försöka komma ihåg hur det såg ut på platsen. Han 
berättar då att kvinnan som han uppfattar det har den position som nyss 
beskrivits. Han säger också att personen lämnar kvinnan första gången. 
Personen hinner inte gå särskilt många steg. Som han uppfattar det så har han i 
vart fall kommit förbi infarten mot parkeringen. Det är i vart fall Bos spontana 
reaktion när han tittar på flygbilderna. Han säger sedan att kvinnan som han 
uppfattar det ropar någonting som föranleder att personen i fråga vänder och går 
tillbaka. Sen gör Bo ett antagande att personen slår till kvinnan. Första gången 
när den här personen lämnar kvinnan så har han en mer - som Bo uttrycker det 
- en släntrande gång. Den andra gången något mer spänstigt och något raskare. 

På fråga så säger Bo att hans sikt är ju begränsad. Han uttrycker det så att på 
Åsgatans östra sida finns en betongpelare/gråstenspelare som det hänger grindar 
på. Så långt söderut ser han på Åsgatan. Han gör den korrigeringen att vid det 
första förhöret så trodde han att den grinden och den pelaren fanns högre upp på 
Åsgatan, alltså mer norrut. Men det är en felaktig uppgift den rätta uppgiften 
skall vara att den är mer söderut och utanför, som vi bedömer det, Åsgatan 4. 

När personen sedan lämnar kvinnan för andra gången så uppfattar Bo det så att 
personen går som han uttrycker det vältränat. Takten är rask gång. Bo säger att 
han själv är väldigt ofta ute i motionsspåret och han tycker sig ha ett öga för att 
kunna se på en vältränad person dess gång. Den här personen uppfattar han som 
sagt var vältränad. Mannen går mitt på gatan så länge som Bo kan se personen. 
Han uppfattar det som att något mer på den östra sidan av mittlinjen på Åsgatan. 

För att återgå till dom personer som kommer ut till platsen så säger Bo att han 
gör en iakttagelse av en person på Karl Dahlgrens gata nr 55. Den personen står 
på balkongen och det är på den nedersta balkongen. Spontant säger han att den 
personen måste ha sett väldigt mycket. Sedan säger Bo som han har nämnt 
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tidigare att det kommer ut personer och han har svårt att säga exakt var ifrån 
dom kommer. 

Bo berättar sedan att han tror att dom här personerna kommer ut ifrån ettan 
(anm: Åsgatan). När han beskriver det här så säger han två personer. 
Förhörsledaren gör honom uppmärksam på den uppgiften. Bo säger då att 
spontant så har han den minnesbild av att det är två personer som kommer ut 
kanske inte samtidigt men väldigt nära inpå varandra. En utav dom här 
personerna antar han är en man. Det här antaget bygger Bo på sättet som 
personer agerar. Den personen kommer att knäböja bredvid kvinnan. Bo gör det 
tillägget att han inte ser kvinnan utan han ser att personer böjer sig ner och blir 
knästående. Av personens handlande så utgår han ifrån att det måste vara någon 
som ligger där. Bo säger att han inte ser den liggande personen. Att han under 
förhöret har använt oss av uttrycket kvinna är att det har framkommit via media 
att det är en kvinna det har rört sig om. 

För att återgå till den personen som knäböjer bredvid kvinnan så uppfattar Bo 
att det är en man. Han kan däremot inte se det ifrån den position han har. Den 
personen blir i vart fall kvar vid kvinnan hela tiden som Bo uppfattar det. Den 
andra personen som kommer ut nästan samtidigt rör sig Åsgatan norrut. Den 
personen kommer sedan tillbaka till kvinnan och den knäböjda personen. Bo 
säger att det kan möjligtvis vara en kvinna men fortfarande så kan han inte 
identifiera om det är en man eller kvinna som är ute på gatan. 

Bo säger att han och hans fru inte var ända fram till kvinna. Däremot så såg 
dom vid det här tillfället att det rörde sig om en kvinna. Dom hör också hur 
kvinnan skriker i samband med att hon blir lagd på båren. Dom kom sedan att 
hamna i en entré på Karl Dahlgrens gata. Det är i fastigheten nr 55. I denna 
entrén så blir dom kontaktad av polisen. 

Bo bär glasögon men berättar att ifrån den position han hade så hade han sina 
glasögon på sig och han såg bra. Det hör ju dock till saken att det var ett 
gråväder den här morgonen så att sikten var ju inte helt klar. Men utifrån dom 
förhållanden som var så såg han väl.

 Signalement
Personen som flyr från platsen: Personen beskriver Bo på följande sätt. Han kan inte 
bedöma om det är en man eller kvinna. Han utgår mycket ifrån dom proportioner som han ser 
framför sig och bedömer därför längden till ca 180 till 185 cm lång. Detsamma gäller åldern 
att den skall vara max 35 år. Han uppger spontant att han i media har läst att det skulle rört 
sig om en kraftigt byggd person men så uppfattade inte Bo det. Han säger att personens 
kropps-konstruktion uppfattar han som vältränad person, mer åt en orienterare eller 
terränglöpares kropp. Han ser ryggen på personen men uppfattar inte den som extremt bred 
eller liknande. 

När det sedan gäller klädseln så säger Bo att han själv har haft någonting som han kallar för 
"sotarmössa". En sådan mössa hade personen på huvudet. Bo beskriver den här mössan som 
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en ribbstickad mössa och att den inte var allt för neddragen. Med inte alltför neddragen så 
menar Bo över halva öronen. På fråga om färg så säger Bo att han ser allting svart som han 
yttrycker det. Alltså mössan uppfattade han som svart.

När det gäller klädseln så säger han att den uppfattade han som en träningsdress. Han 
beskriver själv att han har en svart träningsdress där han har en jacka och ett par byxor som är 
i knickersmodell. Han beskriver den här klädesdressen som en föregångare till dagens 
skidklädsel. Det är inte något bomull utan gjort i något konst material. Därmed inte sagt att 
dressen är blank, men den är tajta och åtsittande. Den dress som personen hade på sig 
uppfattar han som mörk åt det svarta hållet. När det gäller dressen så säger Bo att hans 
träningsdress är ju som sagt var knickers och dom slutar under knät. Den här personen hade 
också något liknande fast inte så kort utan längre ner på vaden. Han uppfattar dock att det är 
en markant skillnad mellan fot och upp till byxbenets slut. Den här delen tror han också kan 
vara lite hud som syns. 
Skor kan han inte uttala sig något närmare om men hans bild som han har framför sig det är 
att det är något ljust längst ner. Om det är ljusa skor eller om det är ljusa strumpor det kan han 
inte svara på.

Bo säger att han ser inget hår och han kan inte säga hur personen ifråga förvarade sina 
händer. På direkt fråga så uppger han att han inte kan säga om personen hade handskar eller 
ej. 

 Den knäböjande personen vid kvinnan:
Den personen kan Bo inte heller säga om det är en man eller kvinna . Som han har beskrivit 
så lutar det åt en man  men det är ett antagande. Han har svårt att beskriva den här personen 
men uppfattar det som att den personen hade ljus klädsel. I var fall inget mörkt. Han kan inte 
beskriva personen något närmare i övrigt. Vi för diskussion om detta men Bo kan inte säga 
vilken typ av klädsel personen hade.

 Andra personen på platsen: Bo säger att han inte här heller kan säga om det är en man eller 
kvinna. Han har väldigt svårt att beskriva den personen men tror att den personen kan ha haft 
något längre plagg på sig. Han beskriver det som en kappa eller parkas. Han kan inte säga 
någonting om det är en ljus eller mörk klädsel. 

Övrigt
På fråga så uppger Bo att han inte ser några fordon vid det här tillfället. Han har över 
huvudtaget inte sett något sådant på morgonen. På direkt fråga så uppger han att han inte har 
sett någon sopbil. Under den tid som han gör iakttagelsen över händelsen så uppger Bo att 
han inte heller ser några bilar eller andra fordon i rörelse. 
Bo tillfrågas om övriga personer och uppger att det har ju tillströmmat fler folk till platsen. På 
fråga om det är någon av dom personer som har tillströmmat som han känner igen så uppger 
han att det är det inte. Han gör dock det tillägget att i samband med att han själv och hans fru 
kommer ut så ifrån mitthusen så kommer en person som han känner vid namn Bond. Det är 
möjligt att Bond är något före Bo och hans fru till platsen.

Vi för också en diskussion om några iakttagelser tidigare av personer som skulle ha betett sig 
på ett anmärkningsvärt sätt. Bo säger att det har han inte gjort han har inte sett någonting 
sådant och han har inte heller hört någonting. Vi för en diskussion om det här med bilar och 
folk eventuellt som bor i  närområdet som har uppfattats som besvärliga. Bo säger att han inte 
har några sådana uppgifter. Tvärtom så är det förhållandevis lugnt uppe i det här området. 
Däremot nere vid Trädgårdsföreningen så kan det ju vara en del ungdomar och så men det är 
ingenting som har stört där han bor. Vidare så säger Bo att han är med i 
bostads-rättsföreningen som ekonomiskt ansvarig. Och vid dom möten som dom har haft så 
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har han inte vid något tillfälle hört någon diskussion om att det är någon eller några som det 
är problem med. Han tycker att något sådant borde ha lyfts fram vid dom här mötena. 

Bo tillfrågas om hans fru har gjort någon iakttagelse. Bo säger att det har hon inte gjort. Hon 
har hört dom här skriken men hon har inte varit framme och tittat. Frun var upptagen med att 
klä på sig. 

Avslutningsvis så tillfrågas Bo en ren hypotetisk fråga. Förhörsledaren redogör kort för att i 
media så har det gått ut signalement som polisen har varit tvungen att revidera. På fråga om 
den mörka personen som flyktade iväg kontra den ljusa personen som knäböjer om det kan 
vara tvärtom när det gäller färgen på kläderna så säger Bo helt säkert nej. Det han har berättat 
i sitt förhör är hans bestämda uppfattning att så har det varit när det gäller händelsen och 
klädseln. 

Bo säger också att dom enda som fanns i lägenheten vid det här tillfället var han och hans fru. 

Förhöret är indikterat i närvaro av Bo Bergman som lämnar det utan erinran. Han önskar inte 
få bandet återuppspelat. 

Förhöret avslutas klockan 15.23. 
Linköping som ovan 

krinsp Göran Häggblad.
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Förhör
0500-k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Larsson, Maj-Britt Ingegärd
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående vad hon sett på morgonen den 19/10-04 vid Åsgatan 1 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

Tobias Sundström
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:02
Förhörsplats

Hälsokost butiken, Trädgårdstorget Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

TS

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Både Maj-Britt Larsson och hennes son är bekanta med mig. Sonen kontaktade mig under 
förmiddagen och berättade att Maj-Britt sett delar av händelsen på Åsgatan. Hon var dock 
inte förhörd mer än lite kort över telefonen. Jag kontaktade yttre befäl och begav mig till 
hennes arbetsplats. Där satt vi och pratade innan personal från Krim kom och skjutsade upp 
henne till polishuset för förhör. Jag var även närvarande under det förhöret som hölls hos 
polisen. Dessa uppgifter finns även med i det förhör som hölls av Anita Ylve inne på 
polishuset.

FÖRHÖR.

Idag på morgonen hör Maj-Britt en hund, Maj-Britt är mycket hund intresserad, som skäller 
utanför där hon bor på Åsgatan 1. När hon öppnar balkongdörren hör hon att det inte är en 
hund utan någon som ropar på hjälp. Skriket kommer från ett ställe som hon inte kan se 
därifrån hon står. Det finns ett buskage i vägen. Hon går in igen och när hon tittar ut igen ser 
hon en person som hon tror är hennes granne. Grannen som är kvinna ligger ner och sträcker 
upp sin hand mot en man som står över henne. Maj-Britt uppfattar hur mannen slår mot 
kvinnan. Hon kan inte avgöra hur många slag men det är flera. 

Mannen går sedan i lugn takt mot Tränggatan. Kvinnan går och undan och försvinner ur 
Maj-Britts synfält för att efter en liten stund komma tillbaka. Hon går nu med en "hulkande" 
ställning och sätter sig ner på gräset. Maj-Britt tror nu i efterhand att kvinnan kan varit 
framme hos pojken och sedan gått tillbaka och sjunkit ihop på gräset.

Två ytterligare grannar kommer ni springande mot kvinnan. De ska enligt Maj-Britt vara 
läkare och Maj-Britt går in igen.
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SIGNALEMENT.

Man
Lång 190-195 cm
Klädd i helt svarta kläder
Vita skor, kanske gymnastikskor
Svart mössa, ingen skärm, eller svart hår. 
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Förhör
Dörrknackning Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Larsson, Maj-Britt Ingegärd
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser gjorda från lägenhetsfönster på fjärde våningen på Åsgatan 1 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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

11:10
Förhör avslutat

11:45
Förhörsplats

Lvåld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Videobandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Med under förhöret är polismannen Tobias sundström med vilken Maj-Britt Larsson först 
tagit kontakt.

Iakttagelserna gjorda ca  07.45.

Maj-Britt Larsson berättar att hon har sitt sovrumsfönster mot Åsgatan. Hon bor högst upp i 
fastigheten således på femte våningen om man räknar med bottenvåningen. Hon tyckte att 
hon hörde en hund skälla. Majbritt Larsson är hundintresserad och brukar känna igen de 
närboendes hundars skall. Hon gick fram till fönstret för att titta och genom den öppna dörren 
hörde hon något som hon nu förstod inte var hundskall utan någon som ropade på hjälp. 
Ropen på hjälp kom bakifrån buskaget som är i närheten. Hon såg en granne Anna-Lena som 
gick till vänster ner på Åsgatan. Skriket tystnade efter någon minut och hon gick tillbaka in 
till lägenheten. Hon tänkte just då inte mer på händelsen. Utanför fastigheten var det 
fortfarande inte riktigt ljust.

Maj-Britt Larsson tycker sig sedan se att två personer slåss bakom buskridån. Som hon nu 
förstår borde det ha varit pojken och mannen. Hon uppfattade det som att båda var 
mörkklädda.

Efter en stund tittade hon återigen ut och såg en kvinna som satt eller stod på knä på backen. 
Kvinnan var då på gatan alldeles framför den rosa villan som ligger rakt framför Åsgatan 1. 
Maj-Britt såg att kvinnan höjde sin hand som om hon bad om nåd och hon försökte skydda 
sig från de slag som mannen som står över henne riktar mot henne. Mannen slår flera gånger 
mot kvinnan men hon kan inte säga hur många. Om han hade något tillhygge eller ej kan hon 
inte avgöra. Hon hör inte något från dem båda. Maj-Britt ser att kvinnan är klädd i 
ytterkläder. En ljus 3/4 lång kappa eller jacka.
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Mannen är helt svartklädd, troligen svart jacka och svarta byxor, förutom vita skor, kanske 
gymnastikskor. Hon upplevde mannen som lång, mellan 190 – l95 cm lång. Han är antingen 
svarthårig eller har han en svart mössa. Ingen skärm på mössan.

När han sedan slutat slå går han bara helt sakta och lugnt därifrån som om inget hade hänt 
och går mot Tränggatan.

Kvinnan har nu rest sig och gått vänster bort  mot buskaget igen varifrån skriket kom men 
hon kommer snart tillbaka. Då går hon böjd och lägger sig ner på gräsplätten som är framför 
den rosa villan. Maj-Britt tänkte då ringa till polisen men ser då ett par grannar som är läkare 
som finns vid kvinnans sida. Den ena stannar hos henne medan en av dem går in i fastigheten 
förmodligen för att ringa efter ambulans.

Maj-Britt Larsson tror att det kan ha varit hennes granne, Anna-Lena, som var den kvinna 
hon såg på platsen.

Maj-Britt Larsson säger att hon helst inte vill vittna vid en eventuellt kommande rättegång 
men får veta att något sådant kan inte lovas.
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Förhör
Dörrknackning-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Larsson, Maj-Britt Ingegärd
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesiakttagelser vid mord på Åsgatan 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

11:03
Förhör avslutat

11:43
Förhörsplats

Bostaden
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Vid förhöret närvarar också bitr förhörsledaren Torgny Erider.

Förhöret kommer att hållas i dialogform.

F:  Förhörsledaren

F2: Bitr förhörsledaren

L:  Maj-Britt Larsson.

F:  Såg du några klädesplagg han hade på sig förutom att dom var mörka?

L:  Jag uppfattade som en jacka, svart jacka och svarta byxor och jag är absolut 
säker på vita skor eller träningsskor eller gymnastikskor.

F:  Längden på jackan har du någon uppfattning om det?

L:  Nej det såg 

F:  Flöt det ihop för dig så att säga.
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L:  Flöt ihop så att säga, ja.

F2: Jackan var den bumsig eller var den ganska tajt?

L:  Den var inte bumsig den var ganska tajt.

F:  När han har slagit henne som du uppfattar det, vad händer sedan?

L:  Ja då går han i sakta mak ner som om ingenting hade hänt.

F:  Viker han av höger ner.

L:  Han går rakt ner mot Tränggatan ifrån det här rosa huset där och rakt ner 
mot Tränggatan.

F:  Han går alltså höger ner Tränggatan.

L:  Ja.

F:  Ifrån ditt, ifrån den position du har.

L:  Ja.

F:  Hur länge ser du honom?

L:  Jag ser honom bara till han, till det här röda huset skymmer då.

F:  Tills han passerar husknuten 

L:  Ja

F:  på det röda huset till höger om ert hus.

L:  Ja

F:  Ser du några andra människor förutom dom som, paret som du tror är läkare 
och sjuksköterska?

L:  Ja det finns väl någon som cyklar förbi.

F:  Åt vilket håll cyklar den cyklisten?

L:  Tränggatan ner.

F:  Samma håll som den här mannen går iväg.
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L:  Ja.

F:  Kan du minnas om det är i omedelbar anslutning till att mannen försvinner 
ur sikte för dig.

L:  Nej det verkar tomt på gatan då, det är först när dom här grannarna har 
kommit ut som sitter jämte Anna-Lena när jag ser att det är en som cyklar.

F:  Nu har den här mannen och du är säker på att det är en man, som du 
uppfattar det i alla fall.

L:  Ja.

F:  Lämnat Anna-Lena och gått iväg, vad händer då?

L:  Ja jag berättar för min man vad jag har sett och sen inväntar jag assistenten 
och berättar för honom vad som har hänt och säger att jag går ner till jobbet nu 
och att jag ska ta kontakt med min väninnas son som är polis.

F:  Varför jag ställde frågan det var att jag uppfattade när du berättade fritt ur 
hjärtat att det hände någonting mer efter det att Anna-Lena hade blivit 
attackerad av den här mannen. Låg hon kvar där hela tiden sedan?

L:  Hon låg kvar där ja och jag såg då att hon pratade med som jag kallar 
läkaren.

F:  Missuppfattade jag dig till att börja med att hon efter attacken hade rest sig 
igen och förflyttat sig emot det ställe där dom här låg och brottades.

L:  Nej det är riktigt, hon gick mot, en bit mot dom men sen kom hon tillbaka 
med detsamma. Kröp ihop och la sig på gräsmattan.

F:  Har jag uppfattat dej riktigt. Efter att hon har blivit slagen av mannen, har 
mannen lämnat henne så reser hon sig och tar sig ett stycke emot den platsen 
där brottningsmatchen pågick för att än en gång vända sig om och gå emot dig 
så att säga.

L:  Ja.

F:  Innan hon faller ihop.

L:  Faller ihop ja.

F:  Är det då läkarparet kommer?

L:  Ja.
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F:  Såg du om det kom några människor nere ifrån Tränggatan alltså som skulle 
kunnat mött gärningsmannen när han lämnade platsen?

L:  Nej det såg jag inte.

F:  Inga fordon, inga bilar.

L:  Nej.

F:  När har ni soptömning här i det här huset?

L:  Det har vi på tisdagar och dom hade varit och tömt soporna innan det här 
hände.

F:  Vet du om det var lång tid innan i minuter eller timmar?

L:  Nää

F:  När stiger du upp i går då, började jobba?

L:  Det var en bra fråga. I går tisdag, jag gick inte upp förrän vid 7.

F:  Och då satte du dig i ditt arbetsrum. Om vi inte har nämnt det tidigare så har 
Maj-Britt sitt arbetsrum, det är där hon så att säga har sett hela händelsen ifrån 
arbetsrummet.

L:  Ja stämmer.

F:  Hörde du när sopbilen var här?

L:  Ja det såg jag.

F:  Du såg det?

L:  Hm.

F:  Har du någon uppfattning om det hade gått lång tid från att sopbilen lämnar 
här till att det här hände?

L:  Nähä det har jag inte men det kan vara tre kvart, en halvtimma, tre kvart.

F:  30 till 45 minuter uppskattar du det?

L:  Hm.

F:  Du vet inte sedan tidigare för dom brukar vara ganska punktliga dom här 
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sopkörarna det är dom hemma hos mig.

L:  Ja, jo det är dom.

F:  Har du någon uppfattning om när dom brukar komma här och tömma?

L:  Ja det brukar vara före 7.

F:  Före 7.

L:  Ja omkring 7.

F:  Så dom befann sig i det här området då vid 7-tiden

L:  Ja

F:  Det är vad du kan sträcka dig till att.

L:  Ja

F:  Att spekulera i. Vad trodde du det var som hände?

L:  Jag trodde det var ett, ja ett par som var osams.

F:  Trodde du att det var hennes man möjligtvis eller?

L:  Anna-Lenas, nej. Det var

F:  Han såg. Såg han

L:  Familjegräl om man säger trodde jag väl mer.

F:  Men Anna-Lena känner du så väl. Har Anna-Lena, hon har en man som är 
jämnårig med henne?

L:  Ja.

F:  Har Anna-Lena några barn?

L:  Hon har en dotter.

F:  En dotter. Du hann aldrig fundera på varför Anna-Lena blev attackerad av 
en man. Förresten vad uppskattar du åldern på den här mannen?

L:  25 år.

F:  25-års åldern. Vad grundar du det på om jag får fråga?
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L:  Ja jag jämförde det med hur min son såg ut då. 
F:  Du har själv en son.

L:  Ja.

F:  Hur gammal är han i dag då?

L:  Han blir 40 nästa år.

F:  Men som mor så tyckte du att han, eftersom du aldrig såg ansiktet om jag 
förstår saken rätt. Vad det hans rörelseschema eller vad kan det vara?

L:  Ja han var väldigt spänslig i gången.

F:  När han gick ifrån kvinnan här som var skadad uppfattade du det som att han 
var påverkad av någonting eller?

L:  Nej han gick rakt.

F:  Han gick lugnt och rakt.

L:  Lugnt och rakt, hm.

F:  Såg du om han hade nånting i händerna?

L: Nej det såg jag inte.

F:  Kan du komma ihåg när du skapar en minnesbild om han hade händerna i 
fickorna när han lämnade platsen eller om han hade dom i sidorna?

L:  Han hade dom på sidorna, gick spänstligt.

F:  Brukar du titta ut i dom här stora vackra fönsterna när du kommer upp på 
morgonen eller?

L:  Ja.

F:  Eller var det någon speciell orsak för att du just tittade ut då?

L:  Nej det var ju att den här hunden som skällde så konstigt som jag tyckte. Det 
var därför jag tittade ut.

F:  När sopbilen kom tittade du ut då?

L:  Ja då stod jag med min morgontoalett inne på toaletten då kan jag ser där 
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rakt ner då.

F:  Ja. Varför jag frågar dig det är om du någon morgon tidigare har sett någon 
person utanför här som inte platsar. Om du förstår hur jag menar som inte borde 
vara där?

L:  Ja men inte yngre.

F:  Nej.

L:  Det har jag inte sett.

F:  Vad är det du har sett då?

L:  Jag har sett en äldre farbror som går och plockar burkar.

F:  Ja.

L:  Men det är nog ett par månader sen.

F:  Ja. Har du sett honom på andra ställen än bara här.

L:  Ja.

F:  Var då?

L:  Nere i stan. Trädgårdsföreningen där går jag ju igenom dagligen.

F:  Jaha. Du har inte sett någon person i Trädgårdsföreningen när du går där 
dagligen som skulle kunna påminna om den här mannen du såg i går morse.

L:  Nej.

F:  Eftersom du jobbar nere i Trädgårdsföreningen.

L:  Trädgårdstorget.

F:  Di jobbar vid Trädgårdstorget, förlåt.

L:  Hm.

F:  Men ändå då i city. Ser du ofta våra sk missbrukare nere i city?

L:  Nej jag har min arbetsplats så, så att jag har inget fönster där så jag ser 
ingenting ut.

F:  Nej och dom är inte så intresserade av hälsokost heller kanske?

Förhör med Larsson, Maj-Britt Ingegärd; 2004-10-20 11:03   diarienr: 0500-K39890-04

  57HEMLIG



L:  Jo gå in och stjäla.

F:  Det ja. 

L:  Hm.

F:  Då har du sett en del kanske?

L:  Nej det har jag inte.

F:  Den här personen som du iakttog som du uppfattade slog kvinnan här. Har 
du någon förnimmelse av att du har kunnat sett den personen tidigare i 
Linköping eller någon annanstans?

L:  Nej.

F:  Det har du inte.

L:  Nej.

F:  Har Torgny några ytterligare frågor?

F2: Jag tänkte du pratar om hans gång, spänstlig. Vad det nånting i hans gång 
som du tyckte var anmärkningsvärt?

L:  Nej men att han gick väldigt lätt.

F2: Var ha rak i ryggen?

L:  Ja det var han, ja.

F2: Är det nånting i hans klädsel som du kan associera till någon annan som du 
känner som du kan göra jämförelse med. Var har typiskt klädd för en sån man i 
den åldern?

L:  Ja det var han, det var inget speciellt.

F2: Jag tänkte mest på, du pratar om Anna-Lenas klädsel här och hans klädsel. 
Du säger att han var klädd i mörka kläder.

L:  Hm.

F2: Var dom mörkare än hennes eller var dom svarta, är det nåt du kan.

L:  Dom kan vara mörkblå eller svarta det kan jag liksom inte avgöra.
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F2:  Nej.

L:  Det var ju ganska skumt men däremot så Anna-Lena hade en ljus 

F2: Hm.

L:  eller vad ska jag säga benfärgad kappa på sig.

F2:  Hm. Jag tänkte mest om det kan ha varit gråa kläder som blir svarta jämfört 
med ljusa kläder eller om det.

L:  Då ska dom vara mörkgår i så fall men jag såg honom som helt svart utom 
gymnastikskorna.

F2: Hm.

L:  som var vita.

F2:  Sen en annan fråga. Hundskallet eller skallen ungefär hur lång tid höll dom 
på när du hörde det. Var det flera sk skall?

L:  Ja det var det. Det var ju, det lät ju som en hund som drar i ett koppel, är arg 
på någon annan då.

F:  Vi bryter förhöret tillfälligt för vi har fått in oljud.

F:  Vi återupptar förhöret.

F2: Du säger, förklarar ungefär som att det var flera hundskall som om nån drar 
i koppel på en hund.

L:  Ja.

F2: Hur många ungefär tror du innan du börjar uppfatta att det här är en 
människa?

L:  Ja, det är säkert ett tiotal rop.

F2:  Det är det.

L:  Ja.

F2: Sen upphör dom här ropen det blir tyst.

L:  Ja då har jag gått fram till fönstret och tittat.
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F2: Hm.

L: Vad det var för hundar då hör jag att nån ropar hjälp, hjälp.

F2: Är det då Anna-Lena kommer?

L:  Ja.

F2: Eller kommer det senare?

L:  Nej. Då står jag vid fönstret då ser jag Anna-Lena komma ut ifrån porten 
här eller komma och gå här ute.

F2: Det du ser av Anna-Lena är det hennes normala gång eller är det ungefär 
som om hon har uppfattat dom här då.

L: Nej, nej. Hon går som vanligt.

F2:  Kommer du ihåg den här minnesbilden när hon kommer ut från porten vad 
som händer, kan du försöka återge det när du ser henne då? Du står vid fönstret.

L:  Ja hon går som vanligt precis och går bortåt till där.

F2: Hm.

L:  Bortåt ja vad ska jag säga. Går till vänster.

F2:  Går till vänster.

L:  Ja sen försvinner hon ju bakom buskarna va.

F2:  Ja.

L:  Då ser jag inte henne längre.

F2:  Ok.

L:  Och det här svarta som jag såg rörde sig det är bara, ja det är bara en rörelse 
man ser att det rör sig så att säga.

F2: Hm. Du pratade om en dörr öppen är det balkongdörren som är öppen 
……….den var fortfarande öppen?

L:  Ja.

F2: Hörde du Anna-Lena ropa någonting?
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L:  Nej. Ropen kom innan hon gick ut.

F2: Hm, ok. Är det då du går och hämtar telefon när du står kvar ……..?

L:  Nej jag går och hämtar telefon, nej inte förrän jag ser Anna-Lena ligga här 
nere då på knä här nere.

F2: Hm. Men nu har Anna-Lena gått ut vikit vänster bort mot skuggpartiet där 
dom här två brottas.

L:  Hm.

F2: Vad händer sen? Kommer hon tillbaka?

L:  Nej det är då jag går och hämtar telefonen.

F2:  Hm.

L:  Och när jag kommer tillbaks då, då ligger eller halvsitter Anna-Lena här 
nere och han står över henne.

F2: Den plats där hon halvsitter på är det precis den plats som hon har gått på 
innan hon viker vänster eller? Eller ännu längre in mot gräsmattan?

L:  Ja det, kan säga att det står en gatlykta där nere.

F2:  Ja.

L:  Och där ett litet träd va. Precis i kanten vid det trädet sitter hon ner.

F2: Du beskriver den här gatlyktan som är till vänster om den rosa villan här 
sett från ditt panoramafönster.

L: Ja.

F2: Och det lilla trädet är det, det som är till höger om.

L:  Vänster.

F2:  till vänster om.

L: Ja.

F2: om gatlyktan.

L:  Nej vad sa du gatlyktan. Ja till gatlyktan blir det till höger om.
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F2: Ja till höger om.

L: Och det är där nere som Anna-Lena sen ligger i gräsmattan också eller på 
gräsmattan.

F2: Hm.

F: Jag skulle vilja ställa några frågor. I dag vet ju du vad som har hänt antar jag.

L: Ja.

F:  Det du trodde eller det du såg den där brottningsmatchen har ju visat sig att 
det var en ung pojke som också blev utsatt.

L: Hm.

F: Vet du i dag vem den pojken var?

L: Ja jag brukar se honom när han går förbi till skolan varje dag.

F:  Det var just det jag ville att du skulle svara på. Det noterade du ifrån samma 
fönster.

L:  Nej jag såg inte pojken.

F:  Men vanligtvis när du brukar se honom.

L:  Ja, eller så möter jag honom när jag går till mitt arbete.

F:  Du möter honom ibland när du går till ditt arbete och ibland ser du honom 
från det här fönstret.

L:  Ja.

F:  Men då har du inte vetat vem pojken har varit.

L:  Nej.

F:  Du vet inte var pojken bor heller eller bodde?

L:  Jo i dag har jag sett.

F:  Men inte innan?

L:  Nej.
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F:  Har du nån gång sett om den här pojken har stannat upp på sin väg till 
skolan om du har sett om han har mött någon person eller träffat någon person.

L:  Nej det har han inte gjort han brukar ha sin, en liten flicka med sig samtidigt 
när han går.

F:  Vet du vem denna flicka är?

L:  Jag har antagit att det har varit hans syster.

F:  Har du nånting Maj-Britt du skulle vilja säga avslutningsvis som vi inte har 
frågar dig om som du tror skulle vara viktigt för oss och få veta?

L: Nej inte mer än jag skulle vilja peka på var dom brottades eller.

F:  Det vill du göra.

L:  Ja.

F:  Nu är det ju väldigt mycket folk just där nu, just ser vi från fönstret här alltså 
folk som vill hedra dom offer som blev här.

L:  Ja.

F:  Vi kan be och få återkomma till dig, Maj-Britt.

L:  Hm, det går bra.

F:  Har Torgny några ytterligare frågor?

F2: Nej.

F:  Då avslutar vi förhöret klockan 11.43.

Förhöret fortlöpande inspelat och vidkänt.

Benniet Henricson                               Torgny Erider
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Förhör
Dörrknackning - Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Larsson, Maj-Britt Ingegärd
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör till förhör hållt den 10 oktober kl. 11.03 p.g.a.bandspelarkrångel.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

14:49
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret hålls i dialogform

F= förhörsledaren, Benniet Henricson
L= den hörde, Maj-Britt Larsson

F: Detta är ett kompletterande förhör till förhör som hölls med Maj-Britt 
Larsson den 20 oktober 2004 med början kl. 11.03.

Ja, Maj-Britt det är så att jag höll ju ett förhör med dig den 20 oktober 
med början kl. 11.03. Och tyvärr så hände det någonting med 
bandspelaren som gjorde att den inte har fungerat. Så den spontana 
berättelse som du berättade för mig inledningsvis har inte kommit med på 
bandet. Då ber jag dig Maj-Britt att du återigen försöker minnas så exakt 
som möjligt vad du upplevde på morgonen, tisdagsmorgonen när du såg 
vad som hände utanför ditt fönster.

L: Äh…det var en väldigt gråmulen morgon och…jag tänkte på det att 
klockan 7.45 så släkte dom gatlamporna här nere. Och sen, senare så 
hörde jag en hund skälla, som jag tyckte. Det verkade som dom hade ett 
strypkoppel på så jag gick fram till fönstret och titta och balkongdörren 
hade jag lite på glänt så att jag hörde det senare då att det var någon som 
skrek hjälp, hjälp istället för hundskallet.
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Men jag såg ingenting då. Men jag stod kvar vid fönstret och titta och då 
ser jag två mörkklädda som brottas eller står och håller om varandra. Ock 
så ser jag då att min granne, Anna-Lena kommer och går som vanligt till 
sitt arbete. Tar av till vänster ifrån mitt fönster Åsgatan ner då. 

Jag stod kvar och tittar ock sen går jag och gör någonting ock så ser jag 
Anna-Lena ligga på knä eller sitta på asfalten och sträcker upp sin 
vänstra hand och tar skydd mot en mörk man som står över henne. Som 
jag uppfattade ger henne några slag. Ock jag tror ju att det är något 
familjegräl eller något sådant. Eftersom mannen går sakta och lugnt 
därifrån. Och han är helt mörkklädd med vita gymnastikskor och går 
Åsgatan ner mot Tränggatan. 

Och sen ser jag Anna-Lena försöka gå tillbaka. Anna-Lena går tillbaka en bit men 
kommer strax därifrån nedhukad och lägger sig på asfalten men kryper 
senare upp på en smal gräsremsa där hon blir liggande då tills det 
kommer ett par utspringande från det röda huset. Och dom böjer sig ner 
vid Anna-Lena och som jag ser försöker prata med henne och sen går en 
av dem Åsgatan bortåt men kommer strax tillbaks och går in, en av dem 
går in i det röda huset och en sitter kvar hos Anna-Lena. Och sen så 
kommer ju ambulanserna då. Det är vad jag vet.

F: Du sa att du vet att gatljusen släktes klockan 07.45. Var befann du dig när 
de såg detta?

L: Då befann jag mig inne på toaletten och där har jag fönster ner så jag ser 
sista delen av Åsgatan.

F: Reagerade du på något sätt att gatljusen släcktes?

L: Ja. Jag tyckte det var för tidigt eftersom det var så mörkt och kulet ute.

F:  Ja. När du säger mörkt var det så du kunde se vad som försiggick på 
gatan exempelvis?

L: Ja. Det var skumt.

F: Det var skumt?

L: Ja.

F: När du hördes av mig den 20 oktober kl. 11.03 frågade jag dig om du 
hade sett till någon sopbil. Och det sa du att du hade gjort. Och på fråga 
hur låg tid innan sopbilen hade varit här, innan du såg den där händelsen 
med Anna-Lena , så uppskattade du det till 30-45 minuter vilket skulle 
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innebära att det är kring 7-tiden någon gång du ser sopbilen.

L: Stämmer bra det. Och den stod inte på det vanliga stället utan den stod 
skymd ifrån mig så jag såg bara en liten del av den. 

F: Var stod den då?  På Åsgatan?

L: Nej. Nedanför Åsgatan 3.

F: Nedanför Åsgatan 3?

L: Mm

F: Och det är alltså det huset som du har till vänster om dig när du står och 
tittar ut mot gatan, va?

L: Stämmer.

F: Du sa då också, på sidan 4 i det förhöret, att du gjorde din iakttagelse, när 
du gjorde din morgontoalett, av sopbilen.

L: Ja.

F: Du var också på toaletten när gatubelysningen tändes, släcktes.

L: Ja. Men jag hade inte varit där hela tiden utan…

F: Det var ett andra besök om jag nu utrycker mig så?

L: Ja, ja

F: Det var det jag ville klarlägga så du inte hade gjort båda iakttagelserna 
samtidigt för då…

L: Nej

F: …hade det i så fall inneburit att sopbilen skulle ha varit vid 07.45 också

L: Ja. Men nej det var den inte

F: Det var den inte?

L: Nej

F: När du öppnade dörren nu så la jag märke till att du hade glasögon på dig 
som du lade ifrån dig nu när vi satte oss i förhörssituationen här
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L: Mm

F: Använder du glasögon……?

L: Terminalglasögon

F: Var det terminalglasögon?

L: Mm

F: Har bra syn för övrigt?

L: Äh…ja

F: Du använder inte glasögon när du går ut och så där, eller?

L: Nej men när jag kör bil använder jag det?

F: När du kör bil?

L: Mm

F: Du har inga problem med att se på det hållet som, som du gjorde nu? 
Detaljer utan glasögon?

L: Nej, det tycker jag inte

F: Hade du glasögonen på dig vid det här tillfället?

L Nej.

F: Det hade du inte, nej

L: Nej

F: Jag är tvungen att ställa en del frågor som kanske kan kännas konstiga för 
dig. Men jag måste fråga: Du lider inte av färgblindhet på något sätt?

L: Nej

F: Det har du aldrig gjort?

L: Nej

F: Det är för att kontrollera att du verkligen har sett färgerna på ett korrekt 
sätt.
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L: Mm

F: Hur långt bedömer du att det är från ditt fönster ner till gatan där 
Anna-Lena blev attackerad? Du kanske har hört det exakta metertalet?

L: Jag har hört exakt 41 meter.

F: Det hörde du vid rekonstruktionen, ja?

L: Ja

F: Tyckte du att det var…om du hade fått gissa, om du inte hade hört detta? 
Svår fråga?

L: Ja. Jag hade nog inte gissat mer än på 30 meter.

F: När du normal går till arbetet. Hur går du då när du kommer ut på 
Åsgatan?

L: Samma väg som Anna-Lena.

F: Till vänster?

L: Ja.

F: För att du sa i förra förhöret att: Ser du inte den här pojken så har du ofta 
mött honom med en flicka som du uppfattat som hans syster.

L: Ja.

F: Har du vid något tillfälle sett någon person under morgonen här iklädd 
halvlång gul- beige jacka?

L: Nej. Inte mer än Anna-Lena.

F: Anna-Lena hade ju den färg på sin kappa, ja

L: Mm

F: Ingen annan person?

L: Nej

F: Jag ställer frågan eftersom ett flertal vittnen påstår sig ha sett en man 
iklädd en sån här jacka komma just från den här platsen och ta sig ner 
mot Tränggatan.
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L: Mm. Ja

F: Men det har inte du uppfattat eller sett?

L: Nej. Det har inte jag sett.

F: Vi hade ju en rekonstruktion här med dig i lördags

L: Ja

F: Då sa du spontant till mig när jag kom upp att du tyckte att Bosse, som 
spelade då gärningsman, påminde väldigt mycket om den gärningsman 
du såg på tisdagsmorgonen.

L: Ja

F: Vill du berätta varför han påminde om honom?

L: Jag tyckte ungefär att det var samma längd. Han hade de vita skorna på 
sig och var helt mörkklädd. Och gick ungefär som den personen som jag 
hade sett gå ifrån Anna-Lena.

F: Var det till och med att du kände att du upplevde det här på nytt?

L: Ja! Det gjorde jag.

F: Något annat med rekonstruktionen? Är det något som du i efterhand 
tycker inte motsvarar vad du såg på morgonen?

L: Det kanske var det att Anna-Lena låg lite längre ner mot Tränggatan. 
Några, nån, en eller två meter

F: Ja? Än vad den flickan gjorde som spelade henne vid rekonstruktionen?

L: Ja. Just det.

F:  Ja du sa ju också där att du ville att hon skulle dra sig ner emot där jag 
stod, alltså?

L: Ja.

F: I övrigt tyckte du att det överensstämde med dom intryck som du gjorde 
vid det verkliga tillfället?

L: Ja.

F: Ljusförhållandena vid rekonstruktionen mot den morgon som det här 
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hände. Var det någon skillnad tycker du?

L: Nej. Jag tyckte det var ganska exakt. Det stämde bra överens.

F: Har du någonting du skulle vilja berätta för mig nu som du har funderat 
på som du kanske har glömt att nämna som skulle kunna vara av värde 
för utredningen?

L: Nej, vad jag har funderat på när jag har hört den här som skulle vara 
ljusklädd det är om den jag såg möjligen bara hade hjälpt Anna-Lena på 
något vis.

F: Vad hade den så kallade läkaren på sig?

L: Han var utan mössa, vet jag. Någon av dom hade ett par blå jeans. Men 
det la jag inte märke till mer.

F: Du tänkte inte på mer?

L: Nej.

F: Men den man som du såg slå mot Anna-Lena. Vad hade han för klädsel, 
då?

L: Ja, han var ju helt svartklädd

F: Han var helt svartklädd ja?

L: Ja. Med vita gymnastikskor.

F: Ja

L: Ja

F: Och det är vad du har vidhållit hela tiden

L: Ja

F: Från första stund

L: Mm

F: Då ber jag att få tacka dig för att jag fick komma och störa igen.

L: Tack

F: Tack
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Förhöret avslutat klockan 14.55

Benniet Henricson
kriminalinspektör
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Förhör
Hypnosförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Larsson, Maj-Britt Ingegärd
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör under hypnos
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2004-11-29
Förhör påbörjat

09:25
Förhör avslutat

10:47
Förhörsplats

Videorummet, Lvåld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Videobandsförhör

Ljudbandsförhör  Förhörsvittne

Berättelse

Leg. Psykolog, Barbro Roslund, Lund medverkar vid förhöret och hör vittnet, 
Maj-Britt Larsson under hypnos. Hon låter Larsson med egna ord fritt berätta 
vad hon upplevt samt ställer kompletterande frågor, efter bl.a. ha fått skriftliga 
frågor från förhörsledaren.

Maj-Britt Larsson medverkan under hypnosförhöret är frivilligt.

Förhöret även inspelat på video.

P = Psykolog, Barbro Roslund

L= Vittnet, Maj-Britt Larsson

Psykolog, Barbro Roslund börjar med att försätta Larsson i hypnos.

Kl. 10.00 börjar själva hypnosförhöret.

P: Så vill jag spontant berättar vad det var som du hörde och såg den 
dagen, den 19 oktober. Vad var det du hörde och såg?

L: Jag gick upp på morron ungefär vid, strax före sju och in på 
toaletten. När jag stod där och titta ut över domkyrkan så hörde jag 
sopbilen komma och tänkte på att den var lite senare än vanligt och 
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att den inte stod på samma ställe som den brukade stå. Man såg den 
knappt ifrån mitt fönster i, på toaletten.

Sen gick jag ut och åt frukost………..och sen när jag stod och 
gjorde morgontoaletten reflekterade jag över att dom släckte 
gatljuset ganska tidigt eftersom det var mörkt ute. Jag tittade på 
klockan och då var den kvart i åtta.

Sen gick jag in…..fortsatte min morgontoalett och sen gick jag, 
hörde jag hur ett konstigt skällande. Det lät som en hund som hade 
strypkoppel på sig. Kunde inte skälla ordentligt. Och då gick jag in 
på det kombinerade sovrum och kontor och där har jag alltid dörren 
på glänt lite grann och då hörde jag att det var …någon som skrek: 
"Hjälp, hjälp". Jag tittade ut då längs Åsgatan men jag såg ingenting 
då. Sedan stod jag kvar där och tittade en stund och såg två 
mörkklädda personer bakom häcken. Att dom….brottades eller stod 
upp och….höll om varandra på något vis som slagsmål eller något 
sådant och jag trodde att det var några ungar som lekte några…på 
väg till skolan eller någonstans.

Så när jag stod där och titta så kom en granne, Anna-Lena och går 
som vanligt till sitt jobb. Och hon hade en ljus trekvartslång kappa 
på sig med huva som hon brukade ha…..och gick bortåt där dom där 
personerna hade brottats eller slagits.

………….Sedan så började jag bädda min säng men tittade utåt igen 
och då såg jag att Anna-Lena hade kommit tillbaks…..och låg eller 
halvsatt ner på asfalten med armarna, en arm uppsträckt, vänster 
arm uppsträckt…..mot en person som stod…med höger hand och 
slog…..ner mot Anna-Lena. Det såg ut som om hon…vädjade till 
den här mannen att "slå mig inte".

Ja sedan gick den här mannen, som var mörkklädd, hade mörka, 
mörk jacka, mörka byxor och vita gymnastikskor. Jag kan inte se 
om han var, hade….mössa eller om han var mörkhårig. Det var 
ingen keps i alla fall. Han gick lugnt därifrån ner mot Tränggatan. 

…….Anna-Lena reste sig upp och gick bort mot, där dom 
här….mörkklädda personerna hade brottats eller slagits……men 
vände ganska snabbt tillbaka och ramlade ihop på eller lade sig ner 
på asfalten…………………….Då är jag på väg för att hämta min 
telefon och tänkte ringa….112…..men då såg jag hur Anna-Lena 
kröp upp på gräsplätten och la sig ner där och hennes väska låg kvar 
på asfalten. Men när jag skulle ringa så såg jag hur grannarna i det 
röda huset kom ut, två stycken. En som var läkare vet 
jag……….och jag såg att hon gick och prata i telefon så jag 
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förmodade att hon ringde till räddningstjänsten.

Så satt dom kvar hos Anna-Lena……och sedan såg jag 
att…..tänkte på att det var en som kom och cykla förbi…..men 
stannade inte utan bara åkte iväg.

…………Sedan gick jag ut till min man och berättade att det måste 
ha hänt något hemskt här nere……och vi gick in och tittade igen 
och då såg jag att….det kom en ambulans och sen så kom det en 
ambulans till och en tredje ambulans……..och sedan kom 
polisbilarna.

……….Så jag, sedan så gick jag iväg till mitt arbete nere på 
Trädgårdstorget och satt där och funderade en stund. Sedan så 
ringde jag min son och frågade om han kunde hjälpa mig med 
telefonnummer till…..en polos som jag känner som heter Torbjörn 
Sundström. Och han sa: "Jag ringer Tobbe direkt" sa han och sedan 
ringde Torbjörn och han sa: "Jag är hos dig om en minut", sa han. 

Sedan satt vi och pratades vid och då ringde dom från polisen och sa 
att dom ville komma och hämta mig för ett förhör. Dom körde mig 
upp till Garnisonen där jag fick berätta vad jag hade sett……Mm.

P: Tack ska du ha för denna fina redogörelse. Den är ju väldigt bra. Jag 
trodde att du, du kan precisera lite grann…. om du tänker igen 
tillbaks när han står där och hon halvligger på marken…….hur slog 
han henne? Vilken hand?

L: Höger hand.

P: Ja…….

L: Och sen så höll han….

P: Mm……var det många slag?

L: ………Nej. Jag uppfattade det som att det var en två, tre slag.

P: Och sedan går han därifrån?

L: Ja. 

P: Hur gick han?

L: Helt lugnt. Som att ingenting hade hänt……..Han springer inte utan 
han går i normal takt.
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P: Han går lugnt?

L: Ja

P: Mm. Kan du försöka se om, om det är en mössa han har eller om 
han är mörkhårig så det bara är håret?

L: Nej, jag kan inte avgöra om det är mössa…..

P: Och jackan som han har. Vad är det för färg?

L: Svart eller mörkblå.

P: Mm. Är jackan och byxorna i ungefär samma färg?

L: Ja. Jag undrar om han inte hade mössa på sig för hårfästet….var ju 
ganska långt ner

P: Kan du säga det en gång till?

L: Jag tror att han hade, jag  tror att han hade en mössa 
eftersom….hårfästet gick så långt ner, eller…

P: Mm.  Se om du kan få den bilden så stark som möjligt?

L: ………………Ja. Han måste nog ha haft en mössa på sig

P: Mm. Vilken typ av mössa är det?

L: Äh, ja?……Dom brukar ju vara ribbstickade dom här med en 
uppvikt kant…

P: Mm……Hade han den långt nerdragen eller?

L: Nej. Men tillräckligt

P: Mm. Tror du du kunde se håret?

L: Nej.

P: Kan du se färgen på håret?

L: Nej. Nej det var mörkt alltihop

P: Mm……………Hur pass ljust var det ungefär?……..Kanske svårt 
att säga men försök
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L: Ja. Det var ju som det duggade lite regn så att det var lite…gråmulet.

P: Gråmulet?…..Tyckte du att det var regn eller torrt väder?

L: Duggregn.

P: Kan du säga något om din placering i förhållande till där dom slogs?

L. Är det antal meter, eller?

P: Kan du se tydligt?

L: Nej det fanns ju buskage framför men jag såg ju hur två svarta gestalter rörde 
sig där.

P: Mm. Du hade inga problem att se?

L: Nej. ..nej

P: Hörde du om Anna-Lena hon skrek någonting? Några ord eller så?

L: Nej.

P: Vad hade Anna-Lena på sig?

L: Hon hade en beige trekvartslång jacka med huva……och en beige väska

P: Beige väska också……eller?

L: Ja. Det var den som låg på asfalten när hon hade ramlat ihop. Slutet.

P: Jag fattar inte riktigt var väskan hade för färg?

L: Beige eller brun

P: Ja

L: Ljusare brun

P: Mm Om du jämför färgen på Anna-Lenas jacka och mannens jacka. Är det stor 
skillnad på färgen då?

L: Ja.

P: Mm. Det är som du har sagt innan eller har jag..?

L: Ja

P: Ja. Kan du säga en gång till färgen på hans jacka?

L: Svart eller mörkblått.
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P: Mm. Syns det en tydlig skillnad i färgerna mellan deras jackor?

L: Ja!

P: Ja. Hann du se någonting om dom som kom och hjälpte till? Hur dom var 
klädda?

L: Ja…damen tror jag hade jeans

P: Mm

L: Kortklippt…..

P: Var det män eller kvinna eller…

L: En man och en kvinna

P: Ja

L: ….och kvinnan gick tillbaks. När båda satt vid Anna-Lena så gick kvinnan 
tillbaks in i huset där dom bodde men kom strax ut igen

P: Var det mannen som var kvar?

L: Ja

P: Såg du vad han gjorde?

L: Förlåt? Jag hörde inte frågan.

P: ……………………Du sa att du såg en cyklist?

L: Mm

P: Kan du säga något om hur den var klädd? 

L: Nej

P: Vilket håll körde den?

L: Mot Tränggatan

P: Var det medan kvinnan och mannen var där nere?

L: Ja

P: Menar du då läkaren eller menar…

L: Ja

P: Mm……………..Körde cyklisten bara rakt förbi?

L: Ja.

P: Utan att stanna?
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L: Ja

P: Mm……Såg du till någon sopbil i…i det sammanhanget?

L: Nej. Bara den som stod där nere vid klockan sju

P: …………Om du om igen försöker att titta efter hur gärningsmannen stod i 
förhållande till offret. Försök och titta noga och beskriv hur dom står. Du får ta 
det från ditt håll. Vem som var till höger. Vem som var till vänster.

L: Anna-Lena till vänster och mannen till höger. Anna- Lena med vänster hand 
uppräckt

P: Mm….Var de vända mot varandra, eller?

L: Ja………så jag såg dom från sidan

P: Mm…………Kan du se om….om det kom några andra personer…..som kom 
på gatan då…..vid händelsen för brottet? Kan du se några personer, bilar eller 
något? Titta noga om du kan se?

L: …………………………………………….Nej,. Inte vad jag tänkte på.

P: Inga bilar? Inga personer?

L: ……Nej.

P: Du har tydligen varit med om en rekonstruktion av det hela?

L: Mm

P: Kan du säga om det var någon stor skillnad mellan rekonstruktionen och 
verkligheten beträffande personernas läge och så?

L: …….

P: Liknade det verkligheten mycket eller lite?

L: Ja. Mannen som spelade….den som stod och slog mot Anna-Lena var väldigt 
lik…..så det kändes väldigt obehagligt. Det var så naturtroget.

P: Mm. Jag förstår det. Förstår verkligen…….men tycker du att dom gjorde 
rekonstruktionen vad gäller placering och så? Tycker du att dom gjorde den rätt?

L: Det enda som jag reagera på var att när Anna-Lena krupit upp ifrån asfalten till 
gräset så var det lite för långt till vänster

P: Mm. Men var det någon annan skillnad?

L: ….Nej.

P: Nej. Kan du uppskatta hur lång tid innan händelsen som sopbilen var där?

Förhör med Larsson, Maj-Britt Ingegärd; 2004-11-29 09:25   diarienr: 0500-K39890-04

  78HEMLIG



L: …..Ja. 50 minuter.

P: Hur mycket?

L: 50 minuter. Sopbilen var där klockan sju.

P: Mm

L: Eller omkring klockan sju.

P: Mm. Tror du att det finns någon möjlighet tidsmässigt att dom som åkte på 
sopbilen kunde ha mött den här förövaren?

L Nej. Det var ju ganska lång.. (ohörbart p.g.a. prat i mun på varandra) ……Nej. 
Tror inte det.

P: Nej, det är svårt för dig naturligtvis………………Tror du att du kan ha 
uppfattat händelsen med Anna-Lena klart med tanke på vädret var gråmulet sa 
du?

L: Ja

P: Att det var gryning?

L: Ja. Anna-Lena kom ju ut ifrån vår portutgång. Jag förstod inte riktigt vad du sa. 
Där såg jag ju Anna-Lena klart att det var hon som kom och gick.

P: Mm……Kunde du någon gång se ansiktet på förövaren?

L: Nej.

P: Berodde det på att han aldrig vände ansiktet mot dig eller att det var för långt 
eller?

L: Det var för långt

P: Mm…………Då får vi tacka dig så jättemycket för att du har hjälpt till här och 
nu får du lämna det här. Lämna i tankarna den här händelsen och den här 
platsen och gå tillbaka till ditt härliga ställe. Gå tillbaks till ditt härliga ställe.

Förhöret avslutas kl. 10.47.

Larsson väcks från sin hypnos och är helt vaken kl. 10.55.

Efter uppvaknandet påminner hon sig att cyklisten som passerade brottsplatsen var en kvinna 
som cyklade på en äldre gammaldags cykel.

Hon kan inte komma ihåg klädsel, ungefärlig ålder eller annat om cyklisten.

Benniet Henricson
kriminalinspektör
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lorentzson, Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser angående mord Åsgatan 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

Helena Månsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

08:25
Förhörsplats

Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lorentzson berättar att hon bor på Karl Dahlgrens gata 55. Hon hörde en kvinna skrika, 
illskrika. Kvinnan skrek på hjälp. 

Lorentzson tittade ut genom ett fönster. Lorentzson såg en kvinna vackla runt på gatan. 
Kvinnan kom nerifrån gatan och var på väg i riktning mot Lorentzsons hus. Lorentzson såg 
att kvinna föll ihop på gatan. 

Lorentzon sprang ner till platsen. Hon kom dit tillsammans med sin granne Mats Foldevi, 
läkare. Då Lorentzson kom fram till kvinnan började kvinnan peka ner på gatan. Lorentzson 
upptäckte då att det fanns en person till som låg på marken. Lorentzon ringde 112. 
Lorentzson sprang till den andra personen som låg på marken och såg att det var en liten 
pojke. Lorentzson berättar att hon är läkare. Lorentzon kände ingen puls och såg ingen 
andning. Hon tror att pojken var död då hon kom till platsen. Lorentzson säger att pojken 
drog en  sista "suck" då hon vidrörde honom.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.  
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Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lorentzson, Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser i samband med våldsbrott på Åsgatan i Linköping 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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

10:36
Förhör avslutat

10:54
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Birgitta uppringd på telefon 0703-31 56 04 som var den telefon som larmade SOS först 
angående händelsen.

Birgitta uppger att hon lämnat en redogörelse till en kvinnlig polis som kom till platsen.

Birgitta berättar sedan sina iakttagelser. 

Birgitta var i sin lägenhet på Karl Dahlgrensgatan 55 och höll på att göra sig klar för 
morgonen när hon hörde skrik. Hon hade  först svårt att lokalisera var skriket kom ifrån.
Där hon befann sig i lägenheten såg hon inte ut mot Åsgatan utan mot gården. Hon gick 
därför till ett annat rum där fönstret är mot Åsgatan. Hon ser då en kvinna komma på Åsgatan
I riktning mot Karl Dahlgrensgatan och det hus Birgitta bor i. Birgitta hör kvinnan ropa på 
hjälp.   

Birgitta tar på sig skor och tar med sig en mobiltelefon och går ut. En granne till henne är 
redan på väg ut.
Grannen kom fram först till kvinnan och pratar med henne.  Birgitta ringde SOS från sin 
mobiltelefon för att få dit ambulans. Hon såg blod på kvinnan. Grannen ropade till Birgitta att 
kvinnan var skadad och att ambulans och polis skulle tillkallas.
Birgitta hade ingen klar bild av vad som hänt med kvinnan då hon ringde SOS.
SOS fick adress och andra uppgifter som de behövde sedan avslutades samtalet.
Birgitta visste inte vid detta samtal att det fanns ytterliggare en skadad.

Birgitta såg sedan att det fanns en till skadad. Hon gick fram till barnet. Barnet andades inte. 
Hon kände då efter halspulsen men kände ingen. Birgitta är läkare. När hon inte kände någon 
puls slog hon ett slag mot bröstkorgen för att försöka få igång pulsen, hon lyckades inte med 
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det.

Birgitta försökte sedan hålla folk borta från barnet. 

Det dröjde en stund innan ambulans kom  så Birgitta ringde åter igen till SOS för att fråga om 
det var svårt att hitta platsen. SOS hade svarat att det inte var det. Polis kom straxt efter till 
platsen och även ambulansen.

Vid andra samtalet till SOS tror Birgitta att hon nämnde att barnet troligen redan var avliden.

Birgitta har endast sett kvinnan och barnet, hon har inte sett någon gärningsman på platsen 
eller som lämnade platsen.

Birgitta har svårt att säga några tidpunkter och hon är osäker på om hon vid första samtalet 
till SOS nämnt något om ett barn.

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lorentzson, Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iakttagelser vid mord 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

Bo Tornberg
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

16:25
Förhör avslutat

17:10
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bt

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Lorentzson bor på andra våningen med fönster från vardagsrum och arbetsrum som vetter ut 
mot Åsgatan. Hon arbetar som läkare på vårdcentralen i Skäggetorp.
Idag, den 19 oktober på morgonen satt hon i köket och förberedde sig på att gå till sitt arbete. 
Hon uppskattar tidpunkten till mellan 07.30-07.50.
Hon hör då någon som skriker. Hon tror att det är 2 eller 3 skrik som hörs. Hon har först svårt 
att lokalisera varifrån skriken kommer ifrån och går därför runt en kort stund i lägenheten för 
ta reda på varifrån skriken kom ifrån. Hon säger att hon eventuellt kan ha hört ytterligare ett 
skrik som gjorde att hon gick till arbetsrummet.  Hon tror att det högst gick ett par minuter 
innan hfrån det hon hörde första skriket tills hon gick in i arbetsrummet.
När hon tittar ut mot Åsgatan ser hon en kvinna som går vacklande i riktning mot Karl 
Dahlgrensgatan 55. Kvinnan befinner sig ungefär vid en lyktstolpe när Lorentzson får syn på 
henne. Kvinnan går vacklande fram till en gräsmatta som finns framför parkeringsplatsen där 
hon faller ihop. Lorentzson hörde hur kvinnan skrek på hjälp.
Lorentzson tog på sig skorna och hämtade sin mobiltelefon och sprang därefter ut för att 
hjälpa kvinnan. Lorentszons granne Mats, som också är läkare hade också uppmärksammat 
kvinnan och sprang några meter framför Lorentzson.

När Lorentzson kom fram till  kvinnan låg hon på sidan och Mats pratade med henne. 
Kvinnan var då kontaktbar. Lorentzson ringde till SOS och beställde ambulans. Mats sa då åt 
henne att larma polis också. Lorentzson minns nu att Mats´s hustru hade kommit till platsen. 
Kvinnan bad hustrun att hon skulle ringa till hennes make och talade också okm 
telefonnumret till henne.Hustrun försökte också ringa till maken men fick inte tag i honom 
då. Lorentzson tror att Mats, under tiden som Lorentzson ringde till SOS, på något sätt fick 
syn på ytterligare en kropp längre bort på gatan. Lorentzson, som har svårt att minnas detaljer 
i detta skede av händelseförloppet, gick en bit längre bort på gatan där det låg en ung pojke på 
gatan. Pojken låg på rygg. Lorentzson seer ögonvitorna på pojken. Han har ett tunt lager blod 
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i anskiktet.Hon känner ingen puls på pojken. Hon drar upp pojkens tröja för att se om han har 
några skador runt hjärtat. När hon ser att han inte är skadad försöker hon med slag mot hjärtat 
att få igång hjärtverksamheten igen. Det ger dock ingen reaktion hos pojken.

Lorentzson har senare pratat med Mats om händelsen. Mats har då berättat att kvinnan hade 
sagt till honom "att det var helt oprovocerat".
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Förhör
Kompletterande förhör F6a

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lorentzson, Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iattagelser vid mord 041019 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

13:35
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Egen notering
Birgitta bor på Karl Dahlgrensgatan 55 och hörde skrik samt såg , från sin 
bostad, kvinnan vackla en 5 -6 steg över gatan  innan hon faller ( beskrivet i 
minst 2 tidigare förhör).
slut notering

Samtidigt som kvinnan vacklade tror Birgitta sig ha sett ett uppfällt paraply. 
Birgitta är inte säker på att det var ett paraply men hon tror att det var något 
föremål  som rörde sig nära kvinnan. Hon förnimmer detta föremål vagt. 

Birgitta sprang ut när hon hörde skriken och en granne Mats vilken även han är 
läkare sprang ca 20 meter framför Birgitta mot kvinnan. Birgitta och Mats bor 
på samma våningsplan på Karl Dahlgrensgatan.  Mats var först hos kvinnan och 
han böjde sig ner  bredvid henne. Birgitta kan inte minnas vad eller om kvinnan 
sade någonting, som Birgitta själv hörde. Hon minns inte om kvinnan var vid 
medvetande. 

Birgitta böjde sig inte ner när hon stod bredvid kvinnan , som låg ner, med Mats 
bredvid sig. Birgitta ringde SOS. Mats sade till Birgitta att hon skulle ringa SOS 
och han hade sagt till Birgitta - säg till om polis också. 

Birgitta tillfrågas om hon känner Anders Norr och hon svarar att hon inte gör 

HEMLIG



det. 

Birgitta kan inte beskriva några personer utöver Mats och dennes fru som fanns 
vid platsen.

Mats har för Birgitta ( senare under förmiddagen ) berättat att kvinnan till Mats 
sagt några enstaka ord. Birgitta säger att de ord Mats sagt att kvinnan sade var 
följande , fullständigt vansinnigt , oprovocerat och pojke.
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Foldevi, Mats
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av K 39890-04 Mord Åsgatan 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

Kerstin Sjöberg
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:40
Förhör avslutat

14:47
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Mats ringde och frågade om vi fortfarande ville vet vem som ringde till SOS först på 
morgonen.
Det var hans granne Birgitta Lorenzon, boende på Karl Dahlgrensgatan 55, Linköping, 
013-16 46 13.

Mats var den person som tillsammans med sin fru satt hos den skadade kvinnan.
De har redan lämnat sitt vittnesmål, idag på morgonen.
Han finns på telefon 070-538 48 10.

Mats vill tillägga att den döda kvinnans make får gärna ringa till honom, vi får lämna ut 
telefonnumret till honom.

Uppläst och godkänt
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Förhör
F 26

Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2004-10-23 10:14
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Foldevi, Mats
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mats Foldevi, under förhöret kallas Mats, är den som var först på platsen att ta hand om den kvinna som

anträffades på Åsgatan 1 i Linköping den 19/10 -04. Kvinnan avled senare på sjukhuset.
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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

12:06
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Mats ombedes lyssna noga på dom delar som indikteras och vid eventuella felsägningar eller 
missförstånd korrigera förhörsledaren.

Bakgrund
Mats berättar att han bor på den adressen som finns uppgiven på den  särskilda handlingen. I 
lägenheten bor han tillsammans med sin sambo Sigun som också förhörs vid detta tillfälle av 
Ulf Jacobsson.  Han berättar att han är allmänläkare i Linköping och jobbar en tredjedel 
ungefär på vårdcentralen som finns uppgiven på den särskilda handlingen. Två tredjedelar är 
han på Universitetssjukhuset och undervisar studenter där i bland annat samtalsmetodik. För 
att nå Mats är det lämpligast att söka honom på det mobilnummer som finns uppgivet på den 
särskilda handlingen. 

 Fordon 
Mats och hans sambo har en Alfa Romeo 147 mörkblå som dom nyttjar.  Fordonet har han på 
en förhyrd parkeringsplats som ligger väldigt nära den plats där kvinnan anträffades. Han 
berättar vid förhörstillfället att han nu har flyttat på bilen. 

Händelse
Mats berättar att den 19 oktober –04 så var dom lite sena han och Sigun. Normalt sett brukar 
dom vara klara för att resa till arbetet vid 07:45 – 08:00. Men dom hade inget inbokad tid den 
här dagen så därför tog dom det lite lugnare. Han säger också att han har hört i efterhand att 
larmet skulle ha kommit in 07:52, det kan vara en riktig tidsangivelse. 

I vart fall den här morgonen så hade dom ätit frukost, dom hade varit i badrummet båda två 
och dom var i princip färdiga. Mats var kvar i badrummet och Sigun hade gått ut därifrån. 
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Han hör sedan hur Sigun ropar något i stil med "kom ut". Han kommer ut i lägenheten och ser 
då, som han minns det,att Sigun kommer ifrån altanen. Hon säger också då att det är någon 
som behöver hjälp därute. Mats tittar ut och ser då inget  mer än att det är någonting som 
ligger på gatan som han har svårt att vid det här tillfället identifiera. Han hör också då ett 
svagt rop på hjälp. Han tittar ner emot Åsgatan 6, det rosa  huset, men ser ingenting. 

På gatan ser han som sagt var att det ligger några saker och han tar snabbt på sig sin jacka och 
sina skor och rusar ut. När han har kommit ut i trapphuset så hör han att han har en granne 
bakom sig som visar sig vara Birgitta Lorentzon. I princip kommer båda två ut samtidigt och 
Mats kommer fram och ser att det ligger en kvinna på gatan. Hans första tanke är att den här 
kvinnan har ramlat och kanske har brutit något så han går fram till henne för att höra vad han 
kan hjälpa till med. Han berättar som en parentes att han normalt sett inte rusar fram till 
händelser utan i det här fallet så förstod han att det var någon kvinna som behövde hjälp och 
som han uppfattade det, hade ramlat. 

När han kommer fram så ser han att kvinnan ligger på vänster sida, som han uttrycker det, av 
Åsgatan. Den här positionen tar han då utifrån sin port. Huvudet ligger nära kantstenen. När 
han kommer fram till kvinnan så vill han höra vad som har hänt. Han får då berättat ifrån 
kvinnan att hon ska vara knivskuren. Det här gör att Mats blir väldigt ställd, han blir nästintill 
lite chockad och fundersam. Kvinnan säger också något om en pojke. Mats får inte ihop det 
här riktigt i början och vet inte riktigt vad hon menar. Första tanken ifrån Mats sida är att det 
är en pojke som skulle knivskurit kvinnan. Men kvinnan pekar neråt gatan, alltså i Åsgatans 
längdriktning. Kvinnan är fortfarande väldigt klar och samlad men andas kort. Mats förstår att 
kvinnan absolut inte mår bra och han vill att hon inte ska prata för mycket. Sedan säger han 
att det är svårt för honom att säga i vilken ordning kvinnans ord faller men han har en klar 
minnesbild utav att hon uttrycker något liknande "vansinnigt" och "oprovocerat".

Mats ber Birgitta, som har med sig sin mobiltelefon, att ringa ambulans. När han också  har 
fått klart för sig att kvinnan sagt att hon är knivskuren så säger han till Birgitta att även polis 
ska kontaktas.

Efter den här beskrivningen om pojken som kvinnan lämnat så ser han längre ner på gatan att 
det är någonting som ligger där. Han lämnar då kvinnan och går ner Åsgatan. När han 
kommer fram så ser han att det är en grabb, som han uttrycker det, som ligger vinkelrätt ut 
ifrån vänster sida av Åsgatan. Huvudet ligger upp mot kantstenen och benen rakt ut. När Mats 
kommer fram så ser han att pojken inte är vid medvetande. Han ser inte att det är något blod 
som sprutar men ansiktet och kroppen är blodig. När han är framme så uppfattar han det som 
att pojken drar "sista sucken". Den här situationen gör Mats både rädd och osäker. Det är en 
chockartad situation som han har hamnat i. Han förstår att han inte kan göra något för pojken 
utan går tillbaka till kvinnan och fortsätter att prata med henne. 

När han samtalar med kvinnan så vill hon att Mats ska hämta väskan, alltså kvinnans 
handväska. Hon ligger själv på ett paraply mer eller mindre. På höger sida av Åsgatan ser 
Mats att det finns två väskor, som han uppfattar det. Kvinnan vill att Mats ska hämta väskan 
så att hon kan med mobilen ringa till sin man. Mats säger något i stil med att det där får vi 
ordna sedan och att kvinnan ska ta det lugnt.  Ungefär vid det här tillfället så har också Sigun 
kommit ut. Hon finns i anslutning till Mats och kvinnan. Kvinnan  fortsätter att prata om 
handväskan vilket slutar med att Mats går och hämtar väskan. När han kommer tillbaka med 
väskan så lämnar han den till kvinnan. Kvinnan gör en ansats till att försöka öppna väskan 
men har väldigt ont. När dom ser detta så erbjuder sig Mats, eller kvinnan säger det, i vart fall 
så beslutas det om att dom ska försöka ringa kvinnans man. Kvinnan lämnar då muntligen 
telefonnumret till Mats och Sigun. Mats har inget att anteckna det på utan han memorerar det 
huvudet. När han upprepar numret så har han uppfattat fel nummer. Han ser att kvinnan ler 
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lite grann när hon rättar honom. Sigun går sedan in för att försöka ringa till mannen. 

Under tiden så stannar Mats kvar vid kvinnan och håller henne i handen bland annat. Kvinnan 
är lagd i sidoläge. Under samtalet som dom är där så har Mats en minnesbild utav att kvinnan 
frågar något i stil med om Mats är "medicinskt kunnig". Det här bekräftar Mats. Väntan blir 
väldigt lång som han uppfattar det innan ambulans och polis kommer till platsen. Sigun har 
nu kommit ut igen och säger att hon inte har fått något svar. Under samtalet så drar man den 
slutsatsen att mannen kanske står i duschen och därför inte hör och att dom ska återuppringa 
honom senare.

Under tiden så har dom som sagt uppfattat sirener men det dröjer väldigt länge och Mats har 
nu en minnesbild utav att Birgitta ringer igen för att se att det inte har blivit något 
missförstånd med adressen. Efter en stund så kommer polis först till platsen och när Mats ser 
dom så vinkar han fram dom. Han lämnar information om att kvinnan sagt sig ha blivit 
knivskuren i bröst och buk. Den här informationen om att kvinnan var knivskuren i bröst och 
buk hade han fått av kvinnan själv. Mats berättade att när han fick besked utav kvinnan att 
hon var knivskuren så ville han inte röra henne för mycket. Han öppnade aldrig kläderna på 
henne för att se eventuella skador. Han minnesbild är att kvinnan var iklädd en ljus kappa 
men den var inte genomblodig på något vis. Det man kunde se det var att kvinnan hade lite 
blod i mungipan. 

Strax efter polisen hade anlänt så kommer ambulans. Det kommer först en ambulans och 
något senare kommer ytterligare en ambulans. Mats informerar ambulanspersonalen om vad 
för information han har och lämnar över till dom. Någon springer ner till pojken men där kan, 
som Mats förstod, ambulanspersonalen inget göra. Någon av personalen säger att dom måste  
lämna pojken. Dom riktar in sig på att ta hand om kvinnan. Vid det här tillfället så har hon 
som sagt var väldigt ont när hon rör på sig. Hon har blivit blek. Ambulanspersonalen lastar 
kvinnan och åker ifrån platsen. Mats och Sigun blir kvar och står utanför och håller om 
varandra något chockade över den här händelsen. En kvinnlig polis gör sig uppmärksam och i 
en polisbil får Mats tillsammans med Sigun sittande i baksätet lämna en första version över 
vad dom har sett och hört.  Det är först då som Mats får klart för sig att Sigun har sett 
någonting mer och att hon nämner något om en man som småsprungit.

Mats drar sig också till minnes att i samband med att dom  lämnar signalementet till polisen 
så hade kvinnan till Mats nämnt någonting med "20-årsåldern". Mats uppfattade det här som 
om det var gärningsmannen som kvinnan beskrev. Det går sedan ut ett signalement via 
polis-radion som Mats i efterhand har hört Sigun kommentera. Hon har tyckt att det inte har 
blivit rätt.

Vid förhörstillfället så berättar Mats att han gjorde anteckningar om händelsen. Dessa skrev 
han ner i sin dator redan på eftermiddagen samma dag.  En kopia av hans 
minnesanteckning bifogas förhöret. 

Mats berättar också när det gäller dom här väskorna så var det en större väska som han 
uppfattade som arbetsväska för pärmar och liknande samt en  handväska.  Mats berättar att 
han tog bara handväskan till kvinnan, den andra väskan blev kvar . Till förhöret bifogas 
också en schematisk skiss. På skissen har Mats fått rita in kvinnans position respektive 
pojkens position. Han beskriver som sagt var att han ifrån altanen inte ser kvinnan på grund 
av det buskage som finns vid parkeringsplatsen. Däremot ser han väskan som ligger på den 
högra sidan av Åsgatan. Han berättar också att det inte finns någon bil eller någonting 
emellan dom båda offren. Möjligtvis kan han erinra sig att det finns någon bil längre ner på 
gatan. 
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Mats berättar att han tar kontakt med ambulansteamet som har kommit till platsen. Han 
berättar för dem vad han har för information. Han tror att det är den första ambulansen som 
kommer fram till Mats som också är den ambulans som tar hand om kvinnan. Nästa ambulans 
som kommer fram tar hand om pojken. Innan dess så har han suttit hos kvinnan. Polisen är 
dom som kommer först till platsen och han har också informerat dom om vad som har hänt. 
Innan polisen kommer så har han suttit och hållit kvinnan i handen och hon har ont och hon 
är kortandad som han uttrycker det. Hon är blek men talar i korta fraser. Hon är 
förhållandevis samlad i sitt tal. På något vis har kvinnan också innan dess gjort Mats 
uppmärksam på den här pojken och att han går ner till denne. Han kan konstatera hur illa 
ställt det är med pojken och förstår att han har inget som han kan  göra. Innan dess så har han 
varit hos kvinnan och pratat med henne och det är av kvinnan som han har fått information 
om pojken. Innan han har överhuvudtaget kommit ut till platsen så har han ju varit inne i 
lägenheten och han har rusat ut. När han rusade ut ifrån sin lägenhet så ser han att Birgitta är 
med honom. Han drar den slutsatsen att han måste ha sett henne i samband med att han 
öppnade dörren eller att han såg att hon var bakom honom. Dom har inte pratat med varandra 
utan dom har rusat ut till platsen. Det är Sigun som har gjort Mats uppmärksam på att det är 
någon som behöver hjälp. Mats hör också när han står på altanen att någon väldigt svagt ropar 
på hjälp. När han står på altanen så ser han ingen person utan han ser några väskor som ligger 
omotiverat på vägen. Han förstår att det är någonting som inte står rätt till. Innan dess så har 
det varit vanliga morgonsysslor som dom har sysslat med. På en fråga så uppger han att när 
han står på altanen så ser han inga andra personer. Det är som han minns öde på gatan. 

På fråga så berättar Mats att han inte uppmärksammar att några bilar varit i rörelse. Han hörde 
ingen bil som startade, han hörde heller ingen bil som åkte. Han säger spontant att kvinnans 
rop på hjälp var väldigt svagt så att det måste ha varit förhållandevis tyst ute för att han skulle 
kunna ha hört dessa. Mats kommer ut till kvinnan och när han ser henne så blir han helt 
fokuserad på henne. Han har ingen minnesbild av några andra personer än då Birgitta. På 
fråga uppger han att han har inte hört att någon skulle ha ropat till honom eller tilltalat honom 
på något vis för att höra om han behövde ytterligare hjälp eller liknande. Han är helt 
fokuserad på kvinnan och blir sedan av kvinnan uppmärksammad på pojken som ovan 
beskrivits. Han tror också att kvinnan säger något i stil med "hur har det gått för pojken".

Mats säger att när han går till pojken inte ser några andra personer. Fortfarande är det då 
alltså Birgitta och han som finns på platsen. När han har varit hos pojken och är på väg upp 
till kvinnan igen så har han en minnesbild av att Birgitta går ner till pojken. Dom växlar 
alltså. När han kommer fram till kvinnan igen så är det återigen fokus på henne. Han har 
ingen minnesbild av att det är några som cyklar förbi eller går förbi eller liknande. Lite senare 
så börjar folk röra sig. Han har där en minnesbild utav att någon kommer fram och frågar hur 
det är ställt och att han nonchalerar dom lite grann. Han är som sagt var fortfarande helt 
fokuserad på kvinnan. Han har ett minnesbild av att något par som frågar också vad det är 
som har hänt och han nonchalerar dom och återigen återgår till kvinnan. När det gäller paret 
så tror Mats att dom kommer ifrån det håll där han bor. Därmed inte sagt att dom skulle ha 
bott i fastigheten utan dom kommer ifrån den riktningen. Han tittar inte något närmare på 
paret utan han hör att han blir tilltalad och som sagt nonchalerar dom. Han kan inte lämna 
någon beskrivning på paret. När han sitter och väntar på ambulansen så är minnesbilden att 
andra personer också passerar. Men det är ingen som tar något initiativ och går fram utan det 
är mer lite nyfikenhet men inte att dom vill bli inblandade. Ingen säger något i vart fall och 
Mats kan inte lämna någon beskrivning på dom personer som eventuellt skulle ha varit 
nyfikna. 

När det gäller paret så har Mats en svag minnesbild utav att dom skulle ha haft något paraply 
och vara klädd i några mörka skinnjackor. Paret går sedan Åsgatan norrut säger Mats, alltså 
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ifrån Mats bostad. 

 Kvinnans klädsel
Mats berättar att kvinnan hade som han uppfattade en lammullskappa på sig. En som han 
tyckte lite mer kvalité kappa. Kappan var ljusbrun i färgen. Den var stängd men om den var 
knäppt eller inte kan han inte svara på men den var i vart fall inte öppen utan kappan var 
stängd. Hon hade inget på huvudet och han kan inte säga vad hon hade för någonting på 
underdelen av kroppen. När det gäller paraplyet så var det ett uppfällt paraply av mindre 
modell. Paraplyet låg vid sidan av kvinnan med skaftet uppåt. Kvinnan ligger nästan på 
paraplyet som är som en segelbåt. Mats kommer ihåg att det var regn i luften men det hade 
inte börja regna riktigt ännu. Han har minnesbilden att det börjar bli mera senare.

Mats berättar att han såg inga skador på kappan. Han tittade naturligtvis i samband med att 
kvinnan sa att hon var knivskuren men han kunde inte se några skador på kappan och heller 
inget blod på densamma. Han säger att kvinnan låg på sin högra sida och att han hade fokus 
mot hennes ansikte. Han kom alltså att sitta framför henne. På fråga så uppger han att han inte 
tittade något närmare på ryggen på kappan. När det gäller kvinnan så säger Mats att när han 
kommer fram till henne så är han inte riktigt säker på hur hon ligger. Den minnesbild han har 
det är att hon ligger i hans medicinska ögon förhållandevis bra. Han gör någon smärre 
korrigering av hennes kropp. På fråga om han lägger henne i det karakteristiska framstupa 
sidoläget så uppger han att han behövde inte göra det riktigt. Han gjorde någon smärre 
justering av hennes kropp och han tyckte att hon låg bra för hon andades fritt och så. När han 
kom till platsen så gissade han att hon kanske möjligtvis tittade upp emot honom och då 
hamnade lite mer mot ryggen mot gatan. Men det här har han i så fall korrigerat så att hon 
kommer att ligga mer i ett framstupa  sidoläge. När det gäller klädseln så behöver Mats inte 
knäppa upp någonting i halsen eller liknande utan kappan är väldigt lös runt halsen och den 
bild han har av kvinnan är att det inte något annat klädesplagg som hindrar hennes andning. 
När det gäller kappan så kan han som sagt var inte säga om den var knäppt eller inte eller om 
den bara ligger över, men den var i vart fall stängd. 

När det gäller den större väskan så säger Mats att han kan inte riktigt säga vad det är för färg 
på den. Han har en minnesbild av att det är någonting som är rött men om det är någonting 
som är i väskan eller om väskan är röd, det kan han inte svara på. Väskan är i alla fall av en 
större modell med bärhandtag. Han uppfattade den, som han sagt tidigare, som en 
arbets-väska. Han tittade inte i väskan eller så. Väskorna ligger inte på varandra men väldigt 
nära varandra. Han tar bara den svarta lilla handväskan  och går tillbaka till kvinnan med den. 
Och som tidigare sagts så öppnade han inte den på något vis utan  kvinnan gör en ansats men 
misslyckas med att få upp väskan. 

Pojkens klädsel 
Pojkens klädsel är Mats väldigt osäker på. Han har en minnesbild av att pojken hade någon 
jacka på sig i flera färger. Han nämner blå/vit men är väldigt osäker på färgsättningen på 
jackan. Jackan hade eventuellt en kapuschong. Det kan också ha varit en mössa men Mats är 
väldigt osäker på dom här uppgifterna. Han säger att han tittade huvudsakligen på ansiktet 
och ser då att det finns blod runt halsen. Han har också en minnesbild av att pojken skulle ha 
några gymnastikskor på sig, i övrigt kan han inte säga något. På fråga så säger Mats att han 
inte har någon minnesbild utav att det finns någonting runt pojken, någon väska eller några 
andra föremål. Återigen så tillfrågas han om bilar men säger att han inte har någon 
minnesbild av dessa eller av några sådana.

 Egen klädsel
När Mats gick ut så hade han på sig en svart skinnjacka som går ner över höften och på halva 
låret. Byxorna hade han ett par grå jeans. På fötterna ett par svarta loafers. Ingenting på 
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huvudet. En beskrivning av Mats är att han är 180 cm lång, normal kroppsbyggnad. Han har 
gråfärgat hår och bär mustasch.

Övrigt 
Mats berättar att han inte upplevde situationen som farlig. Han säger det att i efterhand så har 
han ju funderat en del på det där men när han är ute så gör han inte den reflektionen. När han 
har fått hört att hon blev knivskuren och så vidare så tittar han sig inte runt för att se om 
eventuell gärningsman finns kvar eller så utan han är fokuserad på, som ovan beskrivits, 
kvinnan.
Vi för en kort diskussion om det men han reflekterar alltså över situationen så utan han sätter 
sig vid kvinnan och tar hand om henne som han har beskrivit och fann en trygghet i att vara 
bredvid henne.

Avslutningsvis så tillfrågas Mats om  vad han har hört sin sambo Sigun berätta om händelsen. 
Han säger då att det var ett ovanligt ljud som drog till sig Siguns uppmärksamhet. Det hör till 
saken att tvärs över gatan, alltså på Åsgatan och dom hus som ligger på den högra sidan om 
man tittar norrut, har det varit skrik och bråk. Mats tror att det är någon person som bor där 
som också kan ha besöksförbud och det har varit ett antal tillfällen när det ha varit någon 
form av uppträdande där. Så rent logiskt så tittar Sigun åt det hållet igen och tänker i stil med 
– inte nu igen. Men sedan hör hon återigen då att ljudet kommer från en annan riktning. Men 
i samband med att hon tittar emot huset på Åsgatan där dom har haft uppträdanden tidigare så 
ser hon den här mannen. Hon tittar på mannen för att se om han ska stanna och titta upp emot 
huset men det gör han inte utan han fortsätter bara förbi. Hon tänker inte något närmare på det 
här utan det är först när hon kommer ut och ser kvinnan och kopplar ihop kvinnan och 
mannen så tillvida att det skulle kunna ha rört sig om en väskryckning. I övrigt så får hon tala 
för sig själv när det gäller signalement och så vidare.

Mats gör det tillägget att i polisbilen när Sigun lämnar sina uppgifter så är hon väldigt samlad 
och bestämd över vad hon har sett. 

Mats berättar spontant att han tror sig känna igen den här killen som var ett utav offren. Han 
berättar att han sett den pojken tillsammans med, som han uppfattat det, systern. Dom verkar 
ha haft ett trevligt och bra förhållande och gått gatan fram - tillbaka när dom varit i skolan. 
Han har inte pratat med vare sig pojken eller systern. Han vet heller inte vem som är föräldrar 
till dessa. När det gäller kvinnan så uppger han att han inte visste vem det var. Han har aldrig 
pratat med kvinnan tidigare. När han sitter bredvid henne så berättar hon att hon bor där och 
att hon pekar åt vilket håll hennes bostad  ska ligga.

Mats drar sig till minnes att hon säger någonting att hon var på väg till jobbet. Han vet inget 
namn på kvinnan eller så. 

Mats uppger att dom har bott i 1½ år i lägenheten. Från början så var dom inte riktigt vana 
med att se så mycket som dom nu gjorde. Inledningsvis så registrerade han i princip allting, 
både bilar och felparkeringar ect. Men området säger han är väldigt lugnt och stillsamt. Det är 
en viss cykel och gångtrafik förbi utanför. Han har inte reagerat på några personer eller bilar 
eller liknande. Vid något tillfälle har han sett någon, som han uttrycker det, gammal "häck" 
stått parkerad och undrat vad det varit för något. Men det har inte varit någonting annat som 
har gjort honom uppmärksam. När det gäller den här gamla bilen så berättar Mats att det här 
var förhållandevis länge sedan. Han har den minnesbilden att han har hört att en, som han 
tror, pensionerad polis som bor i grannhuset hade känt igen bilen. Att bilen skulle tillhöra 
någon småtjuv.

På fråga så berättar Mats att han inte har pratat med kvinnans man och ej heller med pojkens 
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föräldrar eller anhöriga. Däremot gör han det tillägget som han också tidigare har berättat i 
tidigare förhör att det är helt okej om kvinnans man skulle vilja höra av sig till Mats. Det 
gäller även pojkens föräldrar men i det fallet har han inte så mycket att berätta.
Vi för återigen en diskussion om eventuella iakttagelser i anslutning till brottsdatumet. Mats 
kan inte komma på något att han har reagerat över något. På fråga om sopbilen så berättar han 
att det händer ju att han har hört det men han har ingen minnesbild av någon sopbil just den 
här dagen.

När det gäller fastigheten mitt emot och där det har varit bråk så berättar Mats att han har inte 
så mycket att tillägga om det. Han har läst i tidningen om att det har varit en schism angående 
vårdnaden om barnet. Som Mats har förstått det så har mannen fått vårdnaden och han är 
svensk och mamman i det här fallet då är ifrån , som han uppfattar det, Thailand. Men det har 
varit förhållandevis lugnt nu på slutet. 

På fråga så säger Mats att det inte finns någon direkt vårdinrättning eller liknande i anslutning 
till Åsgatan. Däremot inte långt ifrån Åsgatan ner på Drottninggatan så finns det ett hus som 
socialförvaltningen har. Han tror det huset heter Elefanten.  Han tror att det är det socialas 
huvudkontor.

På fråga så berättar Mats att han har ingen uppfattning om vem som kan ligga bakom ett 
sådant här dåd. Det är som han uppfattar det ett vansinnesdåd och han har inte pratat med 
någon om det här, bortsett då naturligtvis från sin sambo. Han gör det tillägget dock att han 
hade samtal med Birgitta Lorentzon som han känner lite grann som kollega. Birgitta hade ett 
behov av att få prata lite grann om det hela så det är den enda han har pratat med. Mycket av 
deras samtal har gått ut på medias sätt att behandla dom. Vare sig Mats eller hans sambo och 
som han har förstått av vad Birgitta har sagt, har talat med pressen. Däremot så har dom tyckt 
att dom har varit väldigt närgångna.

Förhöret avslutat klockan 12:06.

Förhöret är indikterat i närvaro av Mats och han lämnar det utan erinran. Han önskar inte få 
bandet återuppspelat.

Linköping som ovan

Krinsp Göran Häggblad

Förhör med Foldevi, Mats; 2004-10-21 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Skriftlig berättelse, 2004-10-21 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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, 2004-10-21 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Vittne - brottsplatsen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Foldevi, Mats
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Foldevi ringer till polisen och vill lämna kompletterande upgifter till sitt vittnesmål.
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

Dag Irebrink
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

17:45
Förhör avslutat

17:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Foldevi ringer vid 17.45-tiden till polisen och vill lämna fler uppgifter till sitt vittnesmål.

Foldevi berättar att han vill förklara närmare om hur den dödade pojkens kropp låg på gatan 
då han såg honom. Han hade först gått fram till den skadade kvinnan och sedan mot pojken 
som låg på gatan en bit ifrån. Pojken hade legat på rygg med sina armar längs sidorna av 
kroppen. Pojkens kropp hade också delvis legat utanför gatan. Pojkens huvud hade legat över 
kantstenen  med fötterna ute i gatan. 

Foldevis fundering om kroppens placering är att det inte är en naturlig ställning att hamna i 
och man attackerats och blivit liggande på gatan. Foldevi har funderat på om det är så att 
gärningsmannen påbörjat att dra pojkens kropp åt sidan mot det buskage som finns i närheten. 
Detta skulle i så fall enligt Foldevi förklara pojkens kroppsställning, på rygg med armarna 
längs sidorna.

I anteckningsform nedtecknat, uppläst och godkänt.
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Förhör
Tips-brottsplatsen.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Klint, Hans
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Åsgatan i Linköping 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

Mats Allard
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

17:00
Förhör avslutat

17:40
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hans Klint uppgav att han bor på adressen Västra vägen tillsammans med sin sambo Maria Hilme, 
och deras barn. Hans bor på den delen av Västra vägen som är belägen söder om Storgatan, och i 
anslutning till Kanbergsparken. 

Den aktuella morgonen lämnade han bostaden omkr 07.43, för att gå ut och rasta sina två hundar. 
Det är en taxtik, och en borderterrier, som är svart, brun och grå till färgen. Det är en mindre hund. 
När han passerade grannen, Lennart Danielsson, boende på Västra vägen 27, öppnade denne dörren 
och tittade ut. De pratades vid helt kort. I samband med detta gjorde taxtiken sina behov, och hans 
sambo kom ifatt dem. Sambon gick tillbaka med taxtiken till bostaden, medan Hans fortsatte upp 
mot Kanbergsparken. 

Hans tillade och berättade, att då han pratade med sin granne Lennart, hade en lyftkran som var 
dieseldriven, och förde oväsen, stått på i närheten av dem. Det var några arbetare, som höll på att 
kapa grenar från träd. 

Hans fortsatte söder ut in i Kanbergsparken med den andra hunden, borderterriern. Efter en kort 
stund kom hans sambo ifatt dem. Hon hade bara lämnat in taxtiken i bostaden. Hans, sambon och 
borderterriern gick sedan via Kanbergsparken ut på Åsgatans norra vändplats. På håll, ca femton 
meter, såg Hans något konstigt på Åsgatan. När de kom närmare, såg de att det var en liten pojke, 
som låg vid sidan av Åsgatan. Pojken låg med huvudet mot den östra vägkanten, och benen in mot 
gatan. Han låg på rygg. När de närmade sig pojken till fots, såg Hans att det låg ett annat bylte 
längre söder ut på Åsgatan. Hans och sambon blev halvchockade. Hans noterade också, att pojken 
låg helt stilla, och att han var blodig runt munnen. Detta noterade Hans först på ungefär tre meters 
avstånd. Hans vill också minnas, att det i närheten av pojken fanns en person till. Hans och sambon 
Maria fortsatte framåt mot det andra "byltet", som visade sig vara en äldre kvinna. Denna låg ner, 
och pratade med en annan kvinna som satt vid hennes sida. Hans förstod, att kvinnan som låg ner, 

HEMLIG



var skadad, men hur hon var skadad, såg han inte. I det läget ringde Hans till SOS via sin 
mobiltelefon och larmade. SOS-personalen som svarade, sade då att de just fått in larm via en 
annan person. Hans antog då, att det var från den person, troligen en kvinna, som uppehållit sig i 
närheten av pojken, då Hans passerade förbi denne. 

Hans konstaterade att det fanns en person vid varje skadad. Hans och sambon gick därför ner mot 
Djurgårdsgatan för att vinka in räddningspersonalen och polisen. Då de kom ner till 
Djurgårdsgatan, "for" en polisbil snabbt förbi. De lyckades inte hejda den. Hans och sambon gick 
därför tillbaka mot Karl Dahlgrensgatan. När de befann sig på Karl Dahlgrensgatan, kunde de vinka 
in den första polisbilen mot skadeplatsen. Hans och sambon skildes därefter åt. Sambon gick mot 
arbetsplatsen på US. Hans noterade att han kom hem till sin bostad omkr 08.05 – 08.10. Det såg 
han på sin egen armbandsklocka. Hans vet med säkerhet att hans mobilklocka var 07.53 då han 
larmade SOS. 

På fråga uppgav Hans, att han och sambon i efterhand har pratat om händelsen på telefonen, och 
ingen av dem kan erinra sig ha sett någon tänkbar gärningsman/gärningsmän på väg från Åsgatan, 
där de skadade låg. Enligt Hans borde en ev gärningsman/gärningsmän flytt åt andra hållet, d v s 
söder ut. Möjligen kan en ev gärningsman försvunnit via en trappa från Åsgatans norra vändplats, 
ner mot Barnhemsgatan. Hans tror också, att dådet måste ha skett minuterna innan han kom fram 
till platsen. 

Hans erinrade sig också, att han, efter att ha varit uppe i sin bostad, träffade på några byggarbetare 
från Åhlén & Ekeroth utanför bostaden. Hans informerade då byggarbetarna om vad som hade 
inträffat, med tanke på om galningen/gärningsmannen fanns kvar i området. 

Förhöret slut kl 17.40.       

 

Förhör med Klint, Hans; 2004-10-19 17:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Dubbelmord i Linköping

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Klint, Hans
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis angående dubbelmordet 041017 i Linköping (kompletterande förhör)
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

Anders Selevik
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Drottninggatan 16, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

yp

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hans delgavs att han önskades hörd ånyo rörande sina iakttagelser den aktuella 
morgonen. Hans tillfrågades om  han själv ville anföra något om han fått några 
nya minnesbilder rörande sina iakttagelser aktuell morgon. Hans uppgav 
spontant att han fick en känsla av att han sagt fel i föregående förhöret om hur 
den unga pojken låg då han observerade denne. Hans uppgav att han troligen 
sagt att pojken låg på rygg och minnesbilden är att pojken låg på sidan.
Hans minnesbilder idag är att han såg ansiktet på pojken först när han i stort sett hade 
passerat denne på väg fram mot offer nummer två. 

Hans uppgav, angående morgonen, att han gick ut för att rasta hundarna såsom han berättat i 
föregående förhör. Hans minns att han i stort sett hade passerat sin granne, Danielsson, då 
han såg att denne öppnade dörren och var på väg ut. Hans inväntade Danielsson för att prata 
med denne. Hans uppgav att han ville prata med Danielsson om den ved som hade tagits ner i 
bostadsområdet och om de möjligen skulle få ta hand om den ved som fanns. Hans uppgav, 
att den aktuella morgonen, så jobbade arbetare med trädfällning. Det fanns en slags lyftkran 
till detta ändamål i anslutning till bostadshuset och den drevs av något dieselverk som förde 
ett väldigt oväsen. Hans uppgav initialt att han har en känsla av att själva morden bör kunna 
ha ägt rum när han precis hade lämnat den egna bostaden, alternativt stod och pratade med 
Danielsson. Hans minns att han väntade in Danielsson och att de två sedan gick förbi 
Danielssons hus. De gick fram till själva gatan och blev ståendes invid den vedhög som 
numera finns upplagd precis vid infarten till deras garage. Hans uppskattar att han stod och 
pratade med Danielsson några minuter. Han minns att hans äldsta hund precis hade gjort det 
den skulle, d.v.s. rastat av sig, och den här hunden uppskattade inte det regnväder som fanns 
utan ville hemåt.  Hans minns att hans sambo, Maria, kom gåendes mot dem och han släppte 
då den äldsta hunden för att sambon skulle kunna ta in hunden. Hans skildes från Danielsson 
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som åkte iväg med egna bilen. Hans fortsatte sedan med den andra hunden för att gå den 
sedvanliga morgonpromenaden. Hans vill minnas att han i stort sett hade kommit halvvägs 
igenom parken när hans sambo, Maria, kom ifatt honom.

Hans har ingen minnesbild av att han mötte någon i parken. Hans uppgav spontant att Maria, 
däremot, följde ju efter mig och hon borde möjligen ha tänkt på om hon mötte någon person. 
Hans säger att Maria kom ifatt honom strax före det att han hade kommit fram till 
vändplatsen på Åsgatan. Han och Maria gick sedan sakta framåt och Hans uppgav att "sedan 
blev det plötsligt inte längre en vanlig vardagsmorgon".       

Hans uppgav att när han sedan gick framåt så såg han först något som var som ett klädbylte. 
Han kom sedan att i stort sett passera då han kunde se att det var en pojke som låg. Han såg 
längre fram ytterligare någonting som låg på vägen och en person som fanns hukandes invid. 

Hans minns att hans första tanke var att det hade skett möjligen en trafikolycka. Hans nästa 
tankebana var att "är det en filminspelning som pågår". Han vet att han tittade för att se om 
det fanns några filmkameror. Hans minns att, när han nästan passerat pojken, kunde se hur 
denne låg helt stilla och att han var blodig runt munnen. Hans minns att när de fortsatte längre 
fram så frågade han vad som hade hänt och han fick då vetskap om att det var en 
knivskärning. Hans tänkte då att det rörde sig om en familjetragedi. Hans säger att det var 
hans första tanke att det var mor och son som hade drabbats. Han minns att han också hörde 
kvinnan nämna något om "min man". Hans har också en minnesbild av att när han sedan 
vände sig om, och tittade mot gossen, så fanns det någon invid denne som pratade i en 
mobiltelefon. 

Hans tillfrågades om han hörde den skadade kvinnan säga någonting och i så fall vad han 
hörde henne säga. Hans enda minnesbild av detta är att han hörde kvinnan säga, "min man", 
"min man". Hans tillfrågades hur han kunde inse att det var ett knivdrama. Hans tillfrågades 
hur detta kom att nämnas. Hans minnesbild är att när de kom fram, till kvinnan, så fanns det 
någon som satt och pratade med henne, som nämnde något om knivskärning. 
Hans minnesbild idag, är att det fanns en kvinna, som sade detta men Hans är inte helt säker 
på om det var en kvinna eller en man.   

Hans ringde i det här skedet själv till SOS. Hans minns, att när han fick prata med operatören 
på SOS, så fick han frågan om gärningsmannen fanns kvar. Hans minns att han tittade sig 
omkring men att han inte kunde se någon person eller någonting annat konstigt, utöver de 
personer som fanns på platsen, d.v.s. i det skedet så fanns det två personer utöver Hans och 
hans sambo, Maria.

Hans tillfrågades avslutningsvis om egna signalementsuppgifter. Hans uppgav att han är 182 
cm lång, han är relativt ordinärt bygd. Hans har gråsprängt kortklippt hår. Han bär glasögon. 
Den aktuella morgonen var hans iklädd en klarblå sportjacka av halvlång modell och ett par 
mörka byxor.

Hans tillfrågades avslutningsvis om han gjort några observationer i bostadsområdet före den 
aktuella händelsen, som han nu i efterhand reflekterat ikring. Han säger att han inte kan 
påminna sig ha lagt märke till någon person med något avvikande beteende. Hans vistas 
väldigt ofta ute med hundarna i området men säger sig inte ha något att direkt anmärka på, 
rörande någon persons uppträdande.     

Förhöret uppläst och godkänt i konceptform därefter intalat på band.

Förhör med Klint, Hans; 2004-11-01 14:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Danielsson, Lennart
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakktagelser på morgonen 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

Anders Selevik
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

12:05
Förhör avslutat

12:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lennart Danielsson hördes upplysningsvis rörande sina iakttagelser på morgonen den 19 
oktober i anledning av att en granne till honom vid namn Hans Klint berättat att Lennart och 
Hans Klint talades vid aktuell morgon inte långt från mordplatsen. Lennart uppgav att Hans 
Klint påtalat polisen ämnade kontakta honom.

Lennart Danielsson uppgav att han bor på Västra vägen. Han bor granne med Hans Klint. 
Lennart uppgav att han aktuell morgon hade han en tid på Vårdcentralen, Kungsgatan , kl. 
08.00 för undersökning.
Lennart minns att han ca 07.40 lämnade bostaden i syfte att gåendes bege sig till 
Vårdcentralen där han bl.a skulle mäta blodtrycket. Då Lennart öppnade ytterdörren så kom 
grannen Hans Klint samtidigt ut från sin bostad varvid de båda gemensamt gick upp mot 
garagen belägna invid Västra gatan. De stannade till vid infarten till garagen och pratades vid 
ca 3-4 minuter. Lennart uppgav att han funderat kring detta sedan han fick vetskap om 
morden och Lennart kan inte påminna sig han hörde några ljud eller gjorde någon iakttagelse 
utöver det vanliga under tiden han pratades vid med sin granne.
Lennart minns att det fanns jobbare i närheten som höll på med trädfällning och till hjälp hade 
dessa jobbare en motordriven mobilkran invid med motorn igång.
Lennarts minnesbild är att det fanns 2-3 stycken som jobbade med trädfällning och ytterligare 
någon person vid själva mobilkranen. Utöver dessa personer fanns inga han lade märke till.
Lennart menade att morden enligt hans bedömning borde ha skett precis innan han kom ut från 
sin fastighet. Lennart ansåg att även om man jobbade med trädfällning och en motor fanns 
igång invid dem så borde ett "hjärtskärande" skrik från någon i nöd kunna ha hörts till dem 
oaktat maskiner igång då det endast rör sig om ca 100 meter mellan hans bostadshus och 
mordplatsen. Lennart menade att han resonerat med grannen Hans om detta men att denne var 
av en annan uppfattning.

Lennart tillfrågades om det passerade några människor då de stod och pratades vid. Lennart 
uppgav att idag har han svårt minnas det. Han minns dock att han då han senare på dagen fick 
vetskap om händelsen tänkte tillbaka på morgonen. Han hade inga andra minnesbilder då 
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utöver de som jobbade med trädfällningen. Han var då helt säker på att ingen passerade förbi 
dem. Han minns även att  han senare på kvällen träffade Hans och att han framförde detta till 
Hans, att han inte såg någon passera dem.

Lennart uppskattar att han pratade med Hans 3-4 minuter. Han gick sedan iväg för att hinna 
till vårdcentralen. Grannen Hans stannade dock kvar för att invänta sin sambo. Lennart 
lämnade dock Hans innan hon kom ut. Lennart gick Västra vägen fram till Storgatan där han 
sedan fortsatte över mot Slottet vidare mot Vårdcentralen på Kungsgatan.
Lennart återvände sedan till bostaden vid 08.30-tden. Han och hustrun drack kaffe. Vid ca 
09.15 åkte de till Nässjö med bil. De åkte i egna bilen TWJ 840, en VW Passat, guldmetallic.
Lennart märkte inte av några poliser på väg hem och hade då inte vetskap om händelsen. Han 
lade inte märke till något på hemvägen. Vid 12-tiden hörde han på radio att något våldsbrott 
inträffat i Linköping. Trettio minuter senare ringde hans son och denne talade då om att 
brotten ägt rum helt nära Lennarts bostad.

Lennart tillfrågades om han hade några egna funderingar kring gärningsman och om han 
möjligen lagt märke till någon individ med avvikande beteende. Lennart uppgav sig ha 
funderat kring detta men hade inget att påtala.

Eget Signalement:
Lennart är 56 år, han är enligt egen utsago ordinärt byggd, han har gråsprängt kortklippt hår. 
Den aktuella morgonen var han troligen iklädd en mörkt grön jacka av halvlång modell.

Förhör med Danielsson, Lennart; 2004-11-02 12:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips-Brottsplatsen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hilme, Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Åsgatan Linköping 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

Mats Allard
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

18:10
Förhör avslutat

18:35
Förhörsplats

Tjänsterummet Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Maria Hilme uppgav att hennes sambo Hans Klint hade gått ut med deras två 
hundar på morgonen. På väg till arbetet stötte Maria på Hans och hundarna 
strax utanför bostaden. Den ena av hundarna, en taxtik ville gå in på grund av 
det dåliga vädret. Hon gick därför in med taxen. Maria berättade också att i 
närheten av deras bostad höll några arbetare på att fälla ett träd. Till sin hjälp 
hade dom en liftmaskin vilken förde oväsen.

Efter att ha lämnat av taxen i bostaden gick Maria ifatt Hans. Hon kom ifatt 
Hans ungefär mitt i Kanbergsparken och strax innan Åsgatans norra vändplats. 
Det fanns inga andra människor i närheten då hon kom ifatt Hans. Maria är 
också säker på att hon inte mötte någon person på väg fram mot Hans heller. 
Maria uppskattar att klockan var omkring 07.40-0745 då hon lämnade 
bostaden. 

När Maria och Hans kom upp på Åsgatan såg Maria på avstånd ett "bylte" ligga 
på Åsgatan ungefär 20 meter framför dem. Ytterligare ett antal meter längre 
fram såg Maria en man som stod böjd över en annan liggande person. Maria och 
Hans förstod att något hänt men inte vad. När dom närmade sig det första 
"byltet" såg dom att det var en livlös pojke som låg i vägkanten. Han låg med 
huvudet mot Åsgatans västra kant. Pojken var blodig i hela ansiktet och upptill 
på överkroppen. Maria såg att inget blod pulserade fram så hon antog att pojken 
var medvetslös/borta. Maria och Hans fortsatte framåt mot den andra personen 
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som dom såg var en kvinna. Denna låg ungefär 20 meter bortanför pojken. 
Kvinnan låg på samma sätt som pojken med huvudet mot Åsgatans västra kant. 
Hon låg med benen in mot gatan och över henne stod en man och lugnade 
henne. Den skadade kvinnan pratade bland annat om att "mannen hade kniv". 
Hon pratade även om att "skolväskan ligger här". Maria tror i vart fall att 
kvinnan uttryckte sig något liknande det återgivna. Maria kunde också 
konstatera att en skolväska låg slängd på Åsgatans östra sida mot villorna i höjd 
med platsen där kvinnan låg. Maria antog att det var den skadade pojkens väska. 
Kvinnan låg i ett sidoläge. Hon låg på högra sidan. Maria såg inga skador på 
kvinnan.

På platsen fanns en annan kvinna som gick och pratade i sin mobiltelefon. 
Maria uppfattade det som kvinnan ringde Sos alarm. Den ringande kvinnan gick 
fram till den livlösa pojken som hon uppfattade se om denne var i liv. I det här 
läget ringde också Hans Sos alarm. 

Därefter tyckte både Maria och Hans att dom inte kunde bidra med mer hjälp på 
platsen utan dom gick ner mot Djurgårdsgatan och Tränggatan för att vinka in 
polis och räddningspersonal till rätt plats. Dom träffade på två stycken polisbilar 
efter några minuter då dom befann sig på Karl Dahlgrens gata. Dom dirigerade 
in dem rätt. 

Därefter skildes Maria och Hans åt. Maria gick mot sin arbetsplats på 
Universitetssjukhuset avdelning Rättskemiska via Lasarettsbacken. På väg till 
arbetet såg hon ingen person som uppträdde konstigt. Maria vet att hon kom till 
arbetsplatsen klockan 08.05. Detta konstaterade hon via sin klocka. Det tar 
normalt 6-7 minuter att gå till arbetet för Maria.

Maria tror att dådet måste ha skett precis innan dom kom till platsen. Dom hade 
dock inte hört något skrik på väg fram till platsen. Detta kan ha berott på att alla 
maskiner som fanns utanför deras bostad där byggarbeten pågår. Enligt Maria är 
det dock normalt mycket folk i rörelse på morgonen runt Åsgatan och 
Kanbergsparken. Hon passerar via Kanbergsparken och Åsgatan varje morgon 
på väg till sitt arbete. 

Förhöret avslutat klockan 18.35. 
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Förhör
Vittnesförhör Åsgatan

Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2004-11-02 12:15
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hilme, Maria
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör angående sina iakttagelser på morgonen den 19 oktober 2004 på Åsgatan 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

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

13:08
Förhör avslutat

14:06
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp Anders Selevik.

Maria Hilme, fortsättningsvis i förhöret kallad Maria, uppmanades att lyssna 
noga vid indikteringen av förhöret för att kunna korrigera missuppfattningar 
eller felsägningar från förhörsledarens sida.

Inledningsvis tillfrågades Maria om hon har något nytt att berätta som hon inte 
gjorde vid det förra förhöret. Maria berättar att det inte är något speciellt och 
hon har heller inte tänkt på någon speciell människa eller person som hon har 
tyckt varit annorlunda i bostadsområdet. Maria berättar att familjen har två 
stycken hundar som dom är ute med till och från under dagarna. Hon har inte 
vid något tillfälle stött ihop med någon, så att säga, udda person. Hon har inte 
blivit antastad eller tilltalad av någon konstig människa.

Vi  återgår till tisdagsmorgonen den 19 oktober. Maria kan inte säga exakt  när 
dom gick upp den här morgonen men hon minns att både hon och sambon Hans 
var sena till jobbet. Hon brukar normalt sett vara på jobbet vid 07:30 – 08:00  
men den här morgonen var dom som sagt lite försenade. Hans uppgift på 
mornarna är att rasta familjens båda hundar. Det rör sig om en borderterrier och 
en tax. Han gick som vanligt ut med hundarna den här morgonen och den här 
morgonen så regnade det. Maria kan inte idag säga exakt när hon lämnade 
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bostaden men vid det förra förhöret så uppskattade hon tiden till 07:40 – 07:45. 
Maria tror att den  tidsuppgiften kan stämma för hon minns att hon var på 
arbetsplatsen klockan 08:05 senare på morgonen. I vart fall så stötte hon ihop 
med Hans och en granne som heter Danielsson. Dom stod båda och pratade med 
varandra ute vid Västra vägen. Dom stod i anslutning till garagelängorna som 
finns till fastigheterna där dom bor. Deras tax ville inte vara ute i regnvädret så 
Maria gick tillbaka med taxen men återvände sedan mot garagen. Hon gick 
sedan ikapp sin sambo Hans och hon kom ikapp honom inne i parken på den 
här gång/cykelvägen som går ner mot Åsgatan. Grannen Danielsson var inte 
kvar på platsen utan han hade innan dess tagit sin bil för att åka till arbetet.

Maria berättar också att det var ett väldigt oväsen den här morgonen. Arbetare 
höll på med att ta bort en trästubbe i området och av den anledningen så var det 
väldigt högljutt. Maria är helt säker på att när hon själv hade kommit ikapp 
sambon Hans så mötte dom ingen person på den här gång/cykelvägen. Hon 
hade själv inte heller mött någon person innan hon kom ikapp honom. Man gick 
sedan med borderterriern i koppel i riktning ner mot Åsgatan. Hon beskriver det 
som att man tog det lugnt. 

När man sedan kom ut på Åsgatan så såg dom en pojke ligga på marken något 
längre bort. Hon säger att det var halvmörkt och som sagt var så regnade det 
den här morgonen så det var ganska svårt att uppfatta vad det var i första läget 
som låg på marken. Det var först när dom kom fram till platsen som hon såg att 
det var en liten pojke som låg där. Maria beskriver det som att pojken låg på 
rygg med huvudet upp mot buskarna. Pojkens kropp låg ute på vägen. Hon 
minns att hon såg ansiktet på pojken.  Hon beskriver att pojken var blodig i 
ansiktet men hon såg inte något pulserande blod. Maria säger att hon själv 
förstod att det inte fanns någonting att göra för pojken. Hon visste då inte vad 
det var som hade hänt på platsen men kunde samtidigt konstatera att något 
längre bort på gatan så låg det något annat föremål eller person. Hon såg en man 
stå hukande mot den här personen. Hon och sambon gick hastigt i den 
riktningen och hon kunde då konstatera att där på marken låg en kvinna.

Som Maria minns det så låg kvinnan i framstupa sidoläge. Kvinnan låg på sin 
högra sida med ansiktet i Åsgatans förlängning söderut. Vi har under 
förhörstillfället hjälp av ett flygfotografi över platsen. 

Maria var inte framme precis där kvinnan låg. Hon beskriver att hon var ungefär 
1½ meter ifrån kvinnan. Hon lade inte märke till om  kvinnan var skadad på 
något sätt. Beträffande hunden så säger hon att när dom nu hade sett vad som 
låg på marken så hade hon tagit hunden i, som hon uttrycker det, kort koppel. 
Hunden var inte framme och nosade eller tog något föremål med sin mun. 

Framme vid den här kvinnan stod som sagt en man på huk och pratade med den 
här kvinnan. Maria uppfattade att mannen försökte lugna den här kvinnan som 
låg i framstupa sidoläge på marken. Maria säger att hon inte kan säga exakt vad 
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den här kvinnan sa som låg på marken. Hon uppfattade dock att kvinnan sa 
något i stil med "maken/mannen, kniv". Maria kan inte säga riktigt hur dom här 
orden  föll men det var något som hon uppfattade på platsen. Maria hade först 
trott att den här pojken och kvinnan kanske hade blivit överkörda men säger 
samtidigt att den här gatan, Åsgatan, är det inte speciellt mycket trafik på.

Maria berättar vidare att det låg en väska ungefär vid fötterna på den här 
kvinnan. Hon kan inte beskriva hur den här väskan såg ut. Däremot så minns 
hon att kvinnan sa något om att det var en skolväska. Den här väskan låg ute på 
Åsgatan fast ganska nära huset på andra sidan (Åsgatan 6, förhörsledarens 
anmärkning). 

Det fanns också som hon minns det en ung tjej som pratade i telefon i 
anslutning till där kvinnan låg. Det var egentligen först nu som Maria började 
reagera på att det var något otäckt som hade inträffat på platsen. Hennes sambo 
Hans ringde också till SOS för att larma om vad de såg på platsen.

Maria säger spontant att dom båda inte hade hört något skrik eller liknande 
innan de att dom kom fram till Åsgatan. Man höll ju som sagt på att fälla träd i 
området och av den anledningen så var det ett väldigt oväsen i det här området. 
Man dröjde inte kvar på platsen utan efter det att Hans hade ringt till SOS så 
började man gå i riktning ner mot Tränggatan. Maria säger att man samtidigt 
hörde sirener i bakgrunden och anledningen till att man gick längre ner på gatan 
var att man ville dirigera in trafiken till brottsplatsen. Som hon minns det så 
gick Hans ända ner till Djurgårdsgatan där cykelvägen slutar. Maria själv var 
också framme ungefär vid cykelvägen som börjar där Tränggatan slutar. 
Ambulanserna kom dock inte den vägen utan man kunde fortsättningsvis höra 
sirenerna i luften och gick därför tillbaka upp mot Karl Dahlgrensgatan. Hon 
minns att det först kom två stycken polisbilar som man vinkade bort till 
brottsplatsen. Strax efter polisbilarna kom två stycken ambulanser som hon och 
Hans också viftade bort till platsen. När man hade dirigerat in 
räddningsfordonen till platsen så gick man upp platsen där kvinnan låg. Hon 
och Hans stannade dock inte kvar utan vände relativt omgående. Hans gick Karl 
Dahlgrensgatan upp i riktning mot sin arbetsplats. Maria själv fortsatte Åsgatan 
neråt till Tränggatan där hon vek vänster in på cykelvägen ner mot 
Djurgårdsgatan. Hon fortsatte sedan över Djurgårdsgatan och vidare bort till US 
där hon arbetar. Hon gick Lasarettsgatan ner till något som heter 
Lasarettsbacken där hon har sin arbetsplats på rättskemiska avdelningen.

 Korrigering:  Hans var inte då på väg till sin arbetsplats när han gick Karl 
Dahlgrensgatan uppåt. Han var ju fortfarande ute och gick med hunden och 
skulle återvända med hunden till deras bostad.

När Maria då lämnade brottsplatsområdet och gick i riktning mot arbetsplatsen 
så säger hon att hon blev mer och mer darrig på vägen fram mot arbetet. Hon 
förstod ju att det var något hemskt som hade hänt på platsen och själv så trodde 
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hon inledningsvis att det kunde vara ett familjedrama. När hon sedan kom till 
arbetsplatsen så sjönk hon ihop, som hon uttrycker det, på jobbet. Man lyssnade 
sedan på radion under förmiddagen och förstod att det var något förskräckligt 
som hade hänt i området.

 Eget signalement
Maria berättar att hon är 170 cm lång och hon har normal kroppsbyggnad. Hon har kortklippt 
mörkt hår och bär alltid glasögon. Den här morgonen var hon iklädd en vit/grå regnjacka som 
räcker ner under stussen. Hon bar inte något paraply och hade heller inte någon mössa. Hon 
hade svarta byxor.

 Signalement på övriga personer på brottsplatsen
Mannen som satt vid den skadade kvinnan: Maria minns inte mannens utseende men 
bedömer hans ålder till cirka 50 år. Hon vill minnas att mannen var iklädd en ljus jacka eller 
rock.

 Kvinnan som talade i telefon: Den kvinnan bedömer hon som yngre än mannen och hon var 
smalt byggd. Kvinnan var också kortare till växten än vad Maria är. Hon minns inte den här 
kvinnans klädsel eller utseende. Maria minns också att den här kvinnan gick fram till pojken 
och att den här kvinnan samtidigt pratade i sin mobiltelefon. Som Maria uppfattade det så 
pratade kvinnan med SOS alarm.

Maria säger vidare att det även kom andra människor till platsen där den skadade kvinnan 
låg. Hon visar på det här flygfotografiet att det kom ut folk från troligtvis Åsgatan 1 eller 3. I 
vart fall var det från något av dom nybyggda vita fastigheterna som ligger i anslutning till 
brottsplatsen och det rör sig alltså om Åsgata 1 – 5. Hon minns att det kom fram en man och 
en kvinna och undrade vad som hade hänt.  Hon kan inte beskriva hur mannen och kvinna såg 
ut men uppfattade att mannen var i medelåldern, kanske runt 50 år, och kvinnan något yngre. 
Hennes uppfattning är att dom kanske inte hörde ihop med varandra. Hon kan inte beskriva 
dom här personerna närmare.

Hon minns också att efter att polis redan hade kommit till platsen så kom det en man som 
ledde sin  cykel. Den här mannen gick pratade med en kvinna. Dom undrade också vad som 
hade hänt på platsen och Maria såg alltså dom här innan det att hon själv och Hans lämnade 
brottsplatsen sista gången. Hon framhåller att då hade redan polis och ambulans redan 
kommit till platsen.

Övrigt
Med tanke på att Maria och Hans är hundägare så tillfrågades hon återigen om hon inte lagt 
märke till någon person i området som hon reagerat  för tidigare. Maria berättar och säger att 
dom går ju sina rundor flera gånger varje dag med sina hundar men hon har aldrig reagerat 
för någon speciell person. Dom promenerar bland annat i området där dom bor men även 
neråt Trädgårdsföreningen. 

Sambon Hans är 180 cm lång och ganska kraftigt byggd. Han har grått hår och bär alltid 
glasögon. Hon minns inte hur Hans var klädd den här morgonen. Hans har heller inte berättat 
för henne om att han reagerat för något speciellt den här morgonen. Dom har ju resonerat om 
den här händelsen men han har inte berättat något för henne.

Vi för ett längre resonemang med Maria och hon är av den uppfattningen att hon borde ha 
lagt märke till någon udda person i området om hon sett någon. Dom är ju som sagt var ute 
och går med sina hundar flera gånger varje dag och hon har inte reagerat över någon speciell 
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person. Hon har också pratat med andra hundägare i området men inte heller någon av dessa 
har sagt något till henne. Om det är en person som ofta vistas i det här området som utfört det 
här brottet och i så fall beter sig udda eller annorlunda så borde Maria ha sett honom. vid 
något tillfälle. 

Maria säger också spontant att hon funderat  på om hon såg någon person ute på cykelvägen 
Västra vägen i samband med att hon hämtade in taxen. Hon säger att hon inte har något 
minne av detta men det kan ha passerat någon förbi vid det här tillfället.

Förhöret avslutat klockan 14:06.

Maria Hilme var hela tiden närvarande vid indikteringen av förhöret och hon godkände detta i 
befintligt skick. Hon önskade ej få bandet åter uppspelat för sig.

Linköping som ovan

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

Lundberg, Fredrik
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
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

2004-10-19
Förhör påbörjat

19:50
Förhör avslutat

20:00
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lundberg arbetar som sopåkare och hade under morgonen den 19/10 hämtat sopor i området 
Karl Dalgrensgatan –Åsgatan – Tränggatan. Omkring 0750 hade Lundgren stått med sin 
sopbil  i backen ned mot  Tränggatan , han skulle fortsätta ut på Tränggatan.
När han sätter sig vid ratten och tittar i backspegel ser han att det kommer en yngling 
springande uppifrån Åsgatan –Karl Dalgrens gatan ut mot Tränggatan. Ynglingen har en bege 
halvlång jacka samt någon mörk sticka mössa på sig.
Lundberg körde fram och runt hörnet vid Tränggatan och backade intill nästa tunna, då hade 
ynglingen  kommit ned till Tränggatan. Där fortsatt ynglingen att vandra i lugn takt mot 
Djurgårdsgatan – Lasarettsgatan., där han försvann ur Lundgrens synfält.

Lund gren kan inte lämna någon närmare beskrivning av ynglingen, men han verkade "smidig 
och lätt när han sprang".
Lundgren hade en arbetskamrat med sig vid tillfället , Lundgren vet inte om han gjort några 
iakttagelser på platsen. Lundgren skall ta kontakt med sin arbetskamrat och be honom 
meddela polisen om han sett något. 

Lundgren finns på telefon 0708-405529
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Förhör
Vittnesförhör från Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lundberg, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med Fredrik Lundberg angående hans tjänstgöringspass som sopåkare för Rangsells under

gårdagen den 19 oktober.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

16:38
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik Lundberg berättar på fråga att han arbetar för företaget Rangsells. Han har arbetat för 
det företaget i bra precis två år. Fredrik kör så kallad sopbil. Den här bilen är en lastbil som är 
grön/orange till färgen med vit text. När Fredrik arbetar har han arbetskläder på sig som går i 
samma färg, det vill säga grönt och orange med tydliga reflexer på. Under den här kalla 
perioden, det vill säga vintertid, så arbetar Fredrik och hans kollegor alltid två och två. Den 
ena kollegan kör lastbilen medan den andra är ute och hämtar tunnor under passets gång.

Just vad det gäller arbetstiderna så börjar Fredrik och hans kollegor att arbeta klockan 06:00 
på morgon vilket dom gjorde även igår. Igår arbetade Fredrik tillsammans med sin kollega 
Klas Karlsson som även han var klädd i Rangsells arbetskläder.  Just tisdagsrutten börjar med 
området runt Kanberget berättade Fredrik. 

Då Fredrik ombeds att berätta hur dom körde just den här dagen berättar han att dom kom 
körandes från Gamla Linköping – Malmslättsvägen för att då svänga in Kanbergsgatan och 
hämta någon tunna. Därefter åkte dom Västra vägen - Storgatan ända ner till Djurgårdsgatan. 
Efter det så svänger man höger in Kaserngatan vidare in Tränggatan för att sedan backa upp 
en kort snutt på Stengatan. Efter det åker man vidare över Kapellplan och ut mot Kaserngatan 
igen. Efter det kör man in Kanbergsgatan vidare upp en liten mindre cykelväg mot Karl 
Dahlgrens gata, vidare mot Åsgatan och slutligen Tränggatan. Normalt sett brukar Fredrik 
och hans kollegor svänga vänster då när man kommer ut på den stora Kaserngatan igen. Det 
gjorde man dock inte den här morgonen då det var så väldigt mycket trafik så man valde 
istället att svänga höger Kaserngatan för att sedan svänga höger vid Storgatan för att komma 
ner Djurgårdsgatan från andra hållet så att säga. Målet med den  körningen var att komma till 
Universitetssjukhuset och dom bedömde att det skulle gå snabbare att åka runt området än att 
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stå och vänta på sin tur. 

När Fredrik stod en bit ner på Åsgatan så såg han plötsligt en kille som uppenbarade sig i 
vänster backspegel samt även i backkameran. Den här killen kom joggandes uppifrån 
Åsgatan och sprang på något sätt över Åsgatan. Fredrik förtydligar sig och säger att det såg 
ungefär ut som han skulle komma från det stora grå huset på Åsgatan för att jogga över på 
andra sidan och vidare Åsgatan framåt. På fråga vad Fredrik menar med just sprang så 
uppgav han att det var mer ett slags joggande tempo som den här killen hade.  Han kom där 
ensam. På fråga uppgav Fredrik att det var ganska grått ute men det höll på att ljusna just vid 
den här tidpunkten. Fredrik vet inte exakt vad klockan var just då men han tror att den var 
strax före klockan 08:00. På fråga var hans kompis befann sig då så uppgav han att Klas var 
en liten bit upp på Karl Dahlgrensgatan och satte tillbaka några tunnor.  Dom här tunnorna är 
belägna bakom någon form av uthus alternativt cykelställ där på gatan så Klas hade 
förmodligen ryggen emot den här manspersonen som joggade fram.

Fredrik fortsatte sedan att köra sopbilen vidare framåt längs Åsgatan i riktning mot 
Tränggatan. Han tittade då inte mer på den joggande killen utan fokuserade mer på sin 
körning.  Han körde ända ner till korsningen Åsgata/Tränggatan där den svänger 90 grader. 
Där stannade han till med sin lastbil och fick då återigen syn på den joggande killen som nu 
promenerade. Fredrik hade då gått ur sin lastbil och stod på andra sidan lastbilen. Han 
bedömer att han var ungefär 20 meter från den här promenerande killen. Den promenerande 
killen gick i ganska lugn takt cykelbanan ned från Åsgatan/Tränggatan - hörnet vidare mot 
Djurgårdsgatan. Vart den här killen tog vägen sedan vet inte Fredrik för han fortsatte med sitt 
arbete och ägnade inte honom någon mer uppmärksamhet.  

På fråga hur den mannen såg ut uppgav Fredrik att han är ganska säker på att det var en 
mansperson. På fråga hur han kan vara säker på det så uppgav Fredrik att genom 
kroppskonstitutionen och mannens sätt att gå och springa så ansåg han att det var en man. 
Fredrik tycker att det till och med såg lite stelt ut när mannen joggade fram. Fredrik 
uppfattade mannen som ganska lång. På fråga vad Fredrik menar med ganska lång uppgav 
han att det kan vara någonstans runt 180 cm i alla fall, menade han på. Förhörsledaren ställde 
sig upp och berättade för Fredrik att han är 182 cm lång och Fredrik ställde sig också upp  
och berättade att han är ungefär 175 cm lång och Fredrik tror då att den här personen han såg 
var någonstans runt 180cm. Fredrik är väldigt osäker på vad mannen hade för hårfärg men 
han har  någon känsla av att mannen eventuellt kan vara mörkhårig. Fredrik har dock ganska 
svårt med det på grund av att mannen bar mössa. På fråga om hur mössan såg ut berättade 
Fredrik att han igår av förhörsledaren fick höra att det skulle vara en stickad mössa som 
polisen sökte efter. Fredrik känner dock att han är lite tveksam till det. Han vet inte riktigt om 
det här var en stickad mössa. Han sa att det var en mössa av modell sotarmodell och han har 
svårt att säga vad det var för typ av mössa. Han mins dock att kanten  nedtill var något 
tjockare än övriga mössan vilket kan tyda på att den var dubbelvikt nedtill menar Fredrik på. 
Om han skulle chansa på vad det var för kulör på mössan så uppgav han att den var väldigt 
mörk och kanske marinblå eller något liknande. Ytan på mössan såg lite skrovlig ut, lite 
knottrig på något sätt, så den kan vara stickad men ändå inte menar Fredrik. Han har svårt att 
säga egentligen vad det av för form på mössan. Han är dock ganska säker på att det var en 
sotarmodell.

Mannen hade sedan en jacka som var ljus till färgen. Den var vitaktig men ändå inte riktigt 
vit minns Fredrik. På fråga om han skulle känna igen jackan igen vet han inte men han tror att 
så  eventuellt kan vara fallet. På fråga hur lång jackan var uppgav han att den sträckte sig ner 
en bit nedanför baken och en bit ner på låret ungefär tror han. På fråga vad det kan ha varit 
för material så uppgav han att han inte direkt kan påminna sig det. Däremot minns han att 
jackan såg lite fluffig ut. 
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Vad det gäller byxorna på mannen så uppgav Fredrik att han igår vid förhöret sa att det var 
troligtvis jeans som mannen bar. Men han har grubblat på det hela dagen och är nu lite mer 
osäker och säger att det kan ha varit jeans men det kan lika gärna ha varit någon svart/mörk 
byxa. Vad gäller skorna så minns han inte så mycket av det heller men han säger att det var 
inte någon ljusare kulör utan dom bör ha varit mörka för dom skilde sig inte åt vad det gäller 
färgen mot byxorna. 

Förhörsledaren bad Fredrik gissa ålder på den här personen han såg på Åsgatan och då 
uppgav Fredrik att han skulle tippa någonstans runt 25 år. 

Fredrik vill också berätta en annan händelse bara minuterarna innan han såg den här mannen i 
beige. Det var när dom åkte upp Åsgatan, det vill säga innan dom började att tömma tunnor 
på gatan så åker Fredrik upp,  längst upp på Åsgatan för att där så småningom backa en bit 
och slå runt med lastbilen. Det här är ungefär fem minuter innan han fick syn på den här 
mannen i beiga jackan. Fredrik berättade då att han fick en man, även denna i beige jacka, 
framför sig. Mannen gick framför bilen mellan buskarna och några uppställda bilar som stod 
längs vägkanten minns Fredrik. Mannen klev in bakom en gul bil men gick snabbt ut igen 
framför Fredrik och en liten promenad till innan han plötsligt vek av vänster och sedan vet 
inte Fredrik vart den mannen tog vägen. Den mannen hade också beige jacka och den såg 
väldigt smutsig och välanvänd  ut minns Fredrik. Huruvida den mannen hade någon 
huvudbonad eller inte minns han inte men det kan var så att han också hade mössa alternativt 
en sån här luva på sin beiga jacka. Fredrik minns inte riktigt det, han bara minns att den här 
jackan var väldigt beige och välanvänd. För övrigt har Fredrik ingen större minnesbild av den 
där mannen. Han såg dock ganska frusen och på något sätt frånvarande ut i sitt sätt att röra sig 
minns Fredrik. På fråga om det här kan ha varit samma man som sedermera vände tillbaka 
och joggade mot Fredrik och hans kollega längre ner på Åsgatan fem minuter senare uppgav 
Fredrik att det är mycket möjligt.

Avslutningsvis tillfrågas Fredrik vad han uppskattar att sträckan är från det att han var längst 
upp på Åsgatan och sedermera också backade och vände tillbaka sin lastbil för att nå ända 
fram till korsningen Tränggatan. Fredrik  uppgav att det är svårt att uppskatta men tippar 
någonstans 150 – 200 meter kanske. Fredrik hörde inte något oväsen eller skrik eller något 
annat under den här vistelsen på Åsgatan. Fredrik har ingen minnesbild av några mer 
människor förutom ett par cyklister längst ner på Tränggatan som han inte har någon större 
minnesbild av. Fredrik tillfrågas till sist om var exakt han stod på Åsgatan då han första 
gången fick syn på den joggande mannen  i sin spegel. Han uppgav då att han stod ganska 
långt ner på Åsgatan mot Tränggatan ungefär vid ett brunt hus. Han bör ha varit ungefär mitt 
på Åsgatan den här mannen då Fredrik såg honom första gången och det är en bit ovanför 
korningen till Karl Dahlgrensgatan.

Fredrik tillfrågas av förhörsledaren om det är någonting mer han kan påminna sig om den här 
mannen han såg. Fredrik funderar länge och drar sig sedan till minnes att när han tänker efter 
det var dragkedjan inte riktigt uppdragen nertill på den här jackan som mannen bar. Att han 
minns det har att göra med att han minns att den här jackan nertill fladdrade lite grann längst 
ner när han joggade fram.

Förhöret efter hand intalat på band och godkänt av fredrik Lundberg.

Förhöret avslutat klockan 16:38.
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Förhör
Vittnesförhör från Åsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lundberg, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med Fredrik Lundberg angående den man han såg springa längs Åsgatan den 19:e 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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:50
Förhörsplats

Terränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

SW

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik Lundberg arbetade som tidigare nämnt som renhållningsarbetare. Han arbetar för 
företaget Ragn-Sells och kör firmans stora sopbil som är grön och orange till färgen och som 
har texten Ragn-Sells med stora vita bokstäver på sidan. 

Vad det gäller den man som Fredrik i tidigare förhör berättat om som han upptäckte långt upp 
på Åsgatan uppgav han att det bara var ca 40-50 meter från vändplatsen på Åsgatans 
nordligaste riktning. Den här killen han fick framför sig dök plötsligt upp bredvid bilen när 
Fredrik var ur bilen för att hjälpa sin kollega att tömma en tunna i sopbilen. Den här mannen 
gick lite kutryggig på något sätt med händerna i jack/rockfickan. Mannen gick lite framför 
sopbilen för att sedan gå in mellan dom bilar som stod parkerade till vänster i Fredriks 
körriktning. Bilarna minns han var en gul bil samt en röd Volvo samt en metallicgrå bil av 
okänt fabrikat. Den här mannen gick in mellan den gula bilen och den röda volvon minns 
Fredrik. Plötsligt när Fredrik skulle köra framåt igen så gick mannen ut i vägbanan igen så 
Fredrik fick lugna sig lite i sin framfart. När mannen passerat dom här bilarna så gick denne 
plötsligt bort från vägen snett vänster. Mannen gick ut på den gräsmatta som finns belägen till 
vänster om vägen. Vad Fredrik kunde konstatera var att mannen sneddade upp vänster i 
riktning mot de tre grå husen på Åsgatan. Efter det tänkte inte Fredrik inte närmare på den här 
mannen. Som Fredrik tidigare sagt i förhör så hade den här mannen en vit men ändå inte vit 
jacka på sig. Den här jackan alternativt rocken räckte en bit nedanför baken, berättade 
Fredrik. På fråga vilken färg han egentligen menar när han säger vit men ändå inte vit uppgav 
Fredrik att det är svårt att direkt ange någon kulör. Då förhörsledaren omber Fredrik att titta i 
sin omgivning och i kupén till fordonet så tittar Fredrik en längre stund och pekar sedan på en 
färg i en kartbild han har i bilen. Färgen är något beige och Fredrik säger att den är något 
ljusare än den beiga kulör som förhörsledaren anser att färgen är. 
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Fredrik kör fram så långt fram  han kan på Åsgatan och ställer bilen något åt höger för han 
skall försöka vända vid den lilla knorta vändplatsen där. Fredrik lyckas dock inte med det så 
han får tillslut backa bort från platsen. När han står längst ner där så är det hans kollega Klas 
som inte tar den sista tunnan som är belägen vid det vita planket utan han tar endast en påse 
från den där tunnan och kastar den i farten på flaket. Efter det så tar Klas och promenerar 
ungefär i samma riktning som den här mannen med den ljusa rocken gått några minuter 
tidigare. Klas skall då i riktning mot Åsgatan 1-3 och till ett soprum som är beläget där. 

Fredrik själv påbörjar backandet av den stora sopbilen. Han backar ända bort till infarten till 
parkeringsplatsen vid Åsgatan 1-3. Där backar han upp hela sträckan ända upp till 
fastigheterna där soprummet är beläget. Där står Fredrik en stund tills Klas och han 
gemensamt tömmer dom tunnor som är belägna där i soprummet. I samband med det minns 
Fredrik att både han och Klas hälsade på en äldre dam som var där och slängde någon 
soppåse. Hur den här damen såg ut, vad hon hade för signalement, kläder etc. har Fredrik 
ingen som helst minnesbild av han minns bara att det var en äldre dam.

Efter det här så fortsatte Fredrik bort från Åsgatan 1-3 ut på själva stora Åsgatan igen för att 
sedan direkt backa upp på en ny liten väg som är belägen mellan Åsgatan 1 och husen vid 
Karl Dahlgrensgatan 51-55. När Fredrik är ända längst upp där så minns han att han såg en 
kvinna som tog sin cykel. Den här kvinnan som var brunhårig och hade halvlångt hår cyklade 
i riktning mot Kaserngatan. Hon cyklade med andra ord aldrig ut mot Åsgatan utan helt åt 
motsatt håll, berättade Fredrik. Fredrik har ingen minnesbild av hur kvinnan var klädd men 
han minns att hon var i ungefär i 30-års åldern.

När han och hans kollega tömt tunnorna vid det här soprummet så kör han vidare ner ut på 
själva Åsgatan igen. Han kör ner en ganska bra bit ner på Åsgatan där han bara har en 40-50 
meter ner till Terränggatan ställer han bilen på vänster sida trots att han egentligen kör 
högertrafik på höger sida. Fredrik gör det här på grund av att det ska bli lättare för hans 
kompis att lasta i tunnan som är belägen just på vänster sida vid den här positionen. När 
Fredrik stod där fick han plötsligt syn på en mansperson i sin backkamera samt i sin 
backspegel. Den här mannen kom springande ungefär uppifrån dom grå husen och sprang till 
en början på vägens högra sida för att sedan ungefär i höjd med återvändsgatuskylten springa 
över på vänster sida i riktning mot Fredriks uppställda sopbil. Fredrik minns att han tänkte 
och funderade över varför den där mannen hade så bråttom och sprang. Vad det gäller 
mannens löpstil så var den halvsnabb och han beskrev att mannen såg lite stel när han sprang. 

Fredrik tittade en kort stund på mannen i sin spegel för att sedan fortsätta köra fram till 
Terränggatan och där ställa upp bilen med nosen upp mot Kaserngatan. Därefter gick Fredrik 
snabbt ur bilen och hamnade på baksidan av sopbilen när han drog i sin spak för att få ner 
öppningen till sopbilstunnan. När han stod där minns han att han vinkade åt två minderåriga 
barn som bodde i fastigheten Terränggatan 3, ett brunt hus. Dom här bor i fastighetens högsta 
våning och det fönster som är absolut längst till vänster upp mot Kaserngatan. När han stod 
där och vinkade till dom två barnen så dök det också upp en kvinna i fönstret som inte tittade 
på honom utan tittade längre upp mot Terränggatan minns Fredrik. 

Plötsligt såg också Fredrik hur mannen som tidigare hade sprungit plötsligt passerade förbi 
bara en kort bit ifrån honom. Mannen gick i riktning mot Djurgårdsgatan. Mannen hade större 
byxor, eventuellt var de svarta till kulören. På fråga vad det kan ha varit för material i 
byxorna uppgav Fredrik att den enda tanken han fick var svarta jeans men han är inte säker på 
den punkten. Vad det gäller jackan så uppgav han fortfarande att den var vit men ändå inte vit 
utan den var lite ljusgul-vit-beige jacka/rock som räckte en bit nedanför rumpan. När vi 
diskuterar färgen igen uppgav Fredrik att han snarare skulle vilja kalla jackan för ljusbeige 
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eller något åt det hållet. Jackan var något öppen nertill minns Fredrik, den fladdrade lite när 
han såg mannen springa tidigare. Fredrik antyder att han tror att det var så att det var en jacka 
som har både dragkedja både upptill och nertill och att den då inte var nerdragen ända ner 
längst ner på jackan. Vad det gäller eventuell klädsel innanför jackan eller eventuella 
handskar eller liknande har Fredrik ingen minnesbild alls av detta. Däremot har han en 
minnesbild av att mannen hade en så kallad sotarmössa på huvudet. På fråga vilken färg det 
var på sotarmössan så uppgav Fredrik att hans första känsla var att mössan var mörkt 
marinblå. Förhörsledaren visar fram en mössa för Fredrik och denne uppgav att den mössa 
han såg var snarlik den förhörsledaren har med samma kant nertill, för det är det som Fredrik 
speciellt minns med mössan att det var något tjockare nertill, det vill säga att den var uppvikt 
enligt honom själv.

När mannen gick ca 15 meter från Fredrik så vände han liksom bort huvudet mot Fredrik och 
han hade sina armar på ett konstigt sätt ihopdragna mot magen ungefär som han antingen bar 
på något bylte alternativt hade ont någonstans, uppgav Fredrik. Efter det att mannen gått en 
bit längs gång och cykelbanan ner mot Djurgårdsgatan så släppte Fredrik honom med 
blicken. Han tänkte dock för sig själv att "mannen hade nog inte så bråttom i alla fall". Efter 
det fortsatte Fredrik och hans kollega Klas Terränggatan vidare västerut. 

Förhöret intalat på band och avlutades klockan 12.50.
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Förhör Signerat av

Monica Olhed Hansson
Signerat datum

2005-03-17 13:26
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lundberg, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. dubbelmordet i Linköping 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

Monica Olhed Hansson
Förhörsdatum

2005-03-15
Förhör påbörjat

18:00
Förhör avslutat

20:00
Förhörsplats

Polishuset, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik säger att det här är länge sen nu, och det är svårt att komma ihåg några specifika 
händelser bakåt i tiden. Det som gör att han kommer ihåg just den aktuella dagen är att han 
såg den här mannen komma springande eller joggande ner från Åsgatan.

Vi går igenom händelserna och börjar med Karl Dahlgrensgatan 22-24.
Fredrik berättar att han körde sopbilen hela rundan och på Karl Dahlgrensgatan kör han fram 
till fastighet nummer 24. Han går ur bilen, tar ut tunnan och tömmer den. Under tiden har 
Claes gått ner för att hämta vid fastighet nummer 20 och 22, som är en bit ner. När Fredrik är 
klar så kommer Klas upp med "sin" tunna och tömmer den. Så fort Klas har tömt den så kör 
Fredrik vidare.

Han kör ända ut till Åsgatan, svänger vänster, således norrut och ställer sig utanför 
fastigheten Åsgatan 2.

Fredrik tömmer själv den tunnan, för när Klas är klar på Karl Dahlgrensgatan 20-22 så går 
han direkt till Åsgatan 4. Den tunnan står i norra delen av fastighet nummer 4. Klas tar ut den 
tunnan. 
Fredrik har då hunnit göra klart Åsgatan 2. Den tömningen är klar 07.31:52, och kör sen fram 
så han stannar precis efter fastighet nummer 4.
således jämsides med tunnan på fastighet nummer 6. 
Fredrik minns inte om han själv tog 6:ans tunna den här morgonen eller om Klas gjorde det.
Klas är snabb, säger Fredrik och han brukar ofta hinna ta ut båda tunnorna. När de är klara 
med fastighet nummer 6 har klockan blivit 07.32:47. 

Fredrik sätter sig i bilen igen och kör vidare på Åsgatan fram till nummer 8. Där stannar han 
återigen bilen. Fredrik säger nu att när 4:an och 6:an är tömda så är det Klas som sätter 
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tillbaka båda tunnorna och Fredrik flyttar bilen framåt till nummer 8 och då går Klas efter 
bilen fram till nummer 8:as tunna och tar den och tömmer den. Fredrik sitter då kvar i bilen 
och väntar på att den tömningen skall vara klar. Fredrik säger att han hör på bilens varvtal, 
när det går ner, då är tömningen är klar och han tittar i backkameran och ser att det är klart. 

Fredrik tror att det är när den här tömningen vid 8:an pågår eller är klar  (Klar kl 07:33:39), 
som han får syn på en person. Det var en mansperson. Denne man går på Åsgatans vänstra 
sida och det står en del parkerade personbilar längs med Åsgatan. De står parkerade på 
Åsgatans högra sida om man kör söderut. 

Så den här mannen går således mot de parkerade personbilarna och helt plötsligt så liksom 
ryggar mannen tillbaka när han får se sopbilen.  Fredrik tror inte att han hade ögonkontakt 
med mannen. 
Med att rygga tillbaka menar Fredrik att den här mannen helt plötsligt liksom stannar upp i 
sin promenad norrut på Åsgatan och kanske tar ett eller ett par steg bakåt nästan, men sedan 
börjar mannen att gå norrut igen och då går han längre ut på körbanan, således nästan mitt ut 
på Åsgatan för han går bredvid de parkerade bilarna ute på gatan. 

Fredrik får den här mannen framför sig när han kör. Fredrik får liksom stanna upp i sin 
körning för han får vänta på att mannen skall gå undan. Mannen viker in till vänster, in mot 
gräsplanen framför de vita husen på Åsgatan. Fredrik säger att han vet inte om mannen går 
förbi alla de parkerade personbilarna innan han viker in vänster eller om han viker in innan 
den sista bilen. Fredrik har mannen ungefär sex meter framför sig när han kör. Mannen går 
inte någon 90 graders sväng in från Åsgatan på gräsplanen utan han går mer som en U-sväng 
så han sneddar tillbaka lite grann, säger Fredrik.

Fredrik beskriver mannen. 
Jacka var av någon ljusare färg, beige kanske. Fredrik säger att den var smutsig. Han förklarar 
det att jackan såg ut som om den var lite gulnad och med lite smutsstränder på den, 
framförallt baktill och på högre sidan. Fredrik la inte märke till hur jackan såg ut på 
framsidan. Fredrik tillfrågas om jackan var melerad. Han vet vad det innebär och säger att det 
var jackan inte.

Fredrik har också för sig att den här mannen hade en kapuschong uppdragen på huvudet. Han 
vill minnas att den här kapuschongen var mörk, mörkblå, svart eller någon annan väldigt 
mörk färg. Fredrik kunde tänka sig att han hade ett mörkare plagg under den här ljusa jackan 
och att det var plaggets kapuschong som var uppdragen. Men det kan ju också vara så att den 
här ljusare jackan hade en mörk kapuschong. 
Fredrik antog att det här var en kapuschong för att han såg ingenting av nacken på den här 
mannen. Det är därför han har minnesbilden av att det var en kapuschong. Han säger dock att 
han inte är hundraprocent säker att det var så. Han menar då att i så fall kunde det ha varit en 
lös mössa. Huvudbonaden saknade i alla fall tofs. 

Fredrik kan inte beskriva mannens byxor eller något övrigt då det gäller kläder på mannen. 
Han säger att mannen gick lite hopkrupen på något sätt. Det såg ut som om han frös. Fredrik 
säger att han har nog sett ansiktet mycket hastigt på den här mannen när denne liksom vände 
sig och tittade mot sopbilen. Men Fredrik kan inte beskriva ansiktet. Han kan säga att den här 
mannen kan ha varit någonstans i ålder 20 eller strax under, och uppemot 40 år.

Fredrik tillfrågas om han minns skägg eller glasögon eller någonting annat på mannen men 
glasögon tror inte Fredrik att mannen hade. Han kan dock inte säga det till hundraprocent. 
Fredrik tror inte att mannen hade skägg, åtminstone inget stort skägg. Fredrik minns liksom 
att han såg lite av konturerna på mannens ansikte och då kan han inte ha haft någon större 
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skäggväxt. 
Fredrik stiger inte ur bilen vid något tillfälle efter Åsgatan 6 utan han sitter i bilen hela tiden 
när man tömmer ända fram till 12:an och då när det är klart så backar han bilen tillbaka för att 
backa in på den lilla gatan intill Åsgatan nummer 3, först där går han ur bilen. 

Utöver den här mannen som gick framför sopbilen så har Fredrik inte lagt märke till någon 
enda person eller något fordon som har rört sig där på Åsgatan. Han har inte heller iakttagit 
någonting i något fönster i någon fastighet.

Under tiden som Fredrik backar fram till Åsgatan 3 så är han säker på att han den här 
morgonen inte behövde stanna upp eller väja för någon annan person eller någon annan 
trafikant. När Fredrik är framme vid nummer 3 har Klas redan kommit dit. Fredrik har inte 
lagt märke till Klas under tiden denne gått från Åsgatan 12 till 3. Fredrik går också av bilen 
vid 3:an, går in och hjälper till och börjar tömma tunnorna. Fredrik minns att när han var inne 
i soprummet på Åsgatan 3 så kom det in en dam, en äldre dam, hon var säkert en bit över 50. 
Fredrik kan inte minnas var hon kom ifrån, om det var ifrån soprumsdörren eller från dörren 
från fastighet nummer 3. Han minns bara att hon var där. Han kommer inte riktigt ihåg var 
hon gjorde heller men hon gick ut igen, vilket håll minns inte Fredrik heller. 

När Fredrik och Klas är klara med tömningen på Åsgatan 3 så sätter sig Fredrik i bilen och 
kör ut på Åsgatan igen. Han kör en bit söderut och sen backar han in på en liten väg som går 
norr om fastigheterna Karl Dahlgrensgatan 55 till 51. Det blir alltså bakom de fastigheterna. 
Fredrik backar på den norra delen av den vägen så han kommer in på gaveln av Karl 
Dahlgrensgatan 23, den södra gaveln där det finns ett soprum. Han säger att Klas gick dit. Det 
går fortare att gå från Åsgatan 3 dit än det gör att backa med bilen så Klas var framme när 
Fredrik kom dit. De började tömma tunnorna där, de hjälptes åt båda två. Under tiden Fredrik 
har backat dit så säger han att han har inte sett någon person, han har inte behövt väja eller ta 
hänsyn till några andra trafikanter. Men under tiden tömningen pågår där så ser Fredrik en tjej 
komma cyklande. Hon kommer på den cykelbanan som är belägen söder om Karl 
Dahlgrensgatan 25-29.  Hon hoppar av cykeln vid sopbilen eller strax innan och slänger in en 
påse med skräp bak i sopbilen. Sen tror Fredrik att hon leder cykeln förbi sopbilen som står 
med fronten mot öster. Fredrik uppskattar att hon var i 30-årsåldern och hon hade nog en 
jacka med någonting rött på. 

När de är klara på Karl Dahlgrensgatan 23 så kör de ut igen till Åsgatan. Fredrik kör, Klas 
åker med på bilen, han står på utsidan, på högersidan. De kör höger, således söderut på 
Åsgatan och stannar vid gaveln av fastigheten Karl Dahlgrengatan 26-28. Fredrik stannar på 
högra sidan av vägen. Han ser inte den här cyklande tjejen igen, han ser ingenting annat på 
vägen ner till 26-28 där han stannar och Klas hoppar ur bilen för att gå och hämta tunnorna 
som är bakom den här fastigheten och Fredrik går ur bilen för att hjälpa Klas för att tömma de 
här tunnorna. Han säger att det gör han alltid. När tömningen är klar så sätter Klas tillbaka 
tunnorna och Fredrik sätter sig i bilen och kör till Tränggatan 3. Han parkerar bilen på gaveln 
av 3:an, således står han kvar ute på Åsgatan i sydlig riktning. Han har kört över på fel sida 
av vägen, han står mot körriktningen. Han hämtar själv två stycken tunnor som är belägna 
norr om fastighet nummer 3 och hänger på dem och tömmer dem. Han står på bilens vänstra 
sida och manövrerar det här. Han säger att fram tills dit har han inte lagt märke till några 
personer eller någon trafik. Han säger att det är svårt så här långt efteråt för han kör den 
rundan i princip varenda vecka. Bara de jämna numren mellan 4 och till och med 12 har han 
varannan vecka. Tömningen på Tränggatan 3 är klar 07.47:25. Efter det här sätter Fredrik 
tillbaka tunnorna till fastigheten. När Fredrik går tillbaka till bilens förarplats så ser han inga 
personer eller fordon, han ser inte Klas heller. Fredrik säger att han tittar i och för sig inte 
efter Klas. 
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När Fredrik sätter sig på förarplatsen så tror han att det är i höger yttre backspegel som han 
lägger märke till en person som kommer springande på Åsgatan söderut. Fredrik uppskattar 
till att personen befinner sig någonstans utanför fastigheten Åsgatan 4 när han lägger märke 
till honom första gången. Personen springer neråt mot Tränggatan och springer över på 
vägens vänstra sida, han springer väldigt nära vägkanten. Fredrik minns att han såg honom i 
backkamera och även i vänster backspegel. Fredrik säger att han tittar inte på personen 
speciellt länge utan han bara funderar över varför han springer. Fredrik uppfattar inte som att 
den här personen var ute och joggade för att få motion utan han uppfattade som att det var en 
person som hade bråttom, att det var därför personen sprang. Fredrik tycker att personen hade 
lite högre fart än bara vanlig jogging. Fredrik kör vidare med sopbilen, han kör ner på 
Tränggatan, svänger så gott som 90 grader därnere och stannar med bakänden alldeles i 
närheten av kärlen på fastigheten Tränggatan 2. Fredrik tror att den här personen som 
springer hade hunnit fram till någon gul byggnad som är mittför vägen som går in bakom 
fastigheten Karl Dahlgrensgatan 26-28. Därefter koncentrerar Fredrik sig på körningen.

När Fredrik kommer fram till Tränggatan 2 så står Klas redan därute på vägen med tunnorna 
och Fredrik backar in bilen alldeles vid tunnorna. Fredrik hoppar ut från förarplatsen och tar 
tunnorna vid Tränggatan 4. När Fredrik kommer med tunnorna från 4:an så tror han att Klas 
precis är klar med 2:ans tunnor och håller på och hakar av dem så Fredrik får nog vänta några 
sekunder medan det här blir färdigt. Klas går då tillbaka med tunnorna till 2:an och Fredrik 
hakar på sina tunnor och börjar tömma dem. Under tiden han gör det här så tittar han upp i ett 
fönster på Tränggatan 3. Det är på översta våningen, där det i ett fönster står barn och vinkar 
på honom. De brukar stå där och vinka. Den här morgonen tror han att det står en kvinna vid 
barnen också, en mörkhårig med lite längre hår. Fredrik ser också en gående mansperson. 
Den här mannen befinner sig ungefär mittför fastigheten Tränggatan 3, på framsidan. 
Personen går Tränggatan österut. Han går på trottoaren. Fredrik säger att den här mannen är 
väldigt lik den person som kom springande Åsgatan söderut. Fredrik säger att han ser den här 
mannen gå en liten bit och Fredrik börjar koncentrera sig på sitt arbete innan den här mannen 
har kommit fram till delningen av Tränggatan. Fredrik kan idag inte minnas om han 
registrerade några andra personer eller fordon i rörelse där denna morgon.

När Fredrik är klar med tunnorna på 4:an så har Klas redan gått förbi sopbilen bort till nästa 
tunnor på Tränggatan 5. Fredrik hoppar själv in i bilen och kör fram bilen till fastigheterna 
Tränggatan 5 och 7. Fredrik kan idag inte minnas att han såg andra trafikanter vid 5:an och 
7:an. Fredrik minns inga andra människor som var ute och gick heller den här morgonen.
 
Fredrik beskriver den här mannen som sprang nerför Åsgatan. Han säger att mannen hade en 
ljusare jacka av något slag. Han uppfattade som att jackan var öppen nertill. Han kan inte 
säga om jackan hade dragkedja eller knappar men den såg stängd ut på överdelen. Byxorna 
vill Fredrik minnas var mörkare än jackan i alla fall. Antingen hade mannen en mörk mössa 
eller så var han mörkhårig. Fredrik registrerade inte att den här mannen bar någonting, det 
kan åtminstone inte ha varit något större föremål eller någon större grej, säger Fredrik. 

Fredrik beskriver mannen som går framför Tränggatan 3 och säger att den mannen är väldigt 
lik den springande mannen i klädseln. När mannen går framför Tränggatan 3 så ser det ut som 
om han kurar ihop sig på något sätt. Det är precis som om han håller någonting innanför 
armarna. Fredrik uppskattar den här gående mannens ålder till 20-40 år. Fredrik såg aldrig 
den gående mannen i ansiktet. Fredrik säger att han såg ju mannen på håll men bedömer att 
hans längd kan ha varit ca 180. Fredrik säger att jackan på den här springande mannen och 
den gående mannen gick ungefär nedanför ändan. I övrigt kan inte Fredrik berätta flera 
detaljer om den här mannen. 

Fredrik får veta att han i ett tidigare förhör, hållet den 20 oktober, således dagen efter brottet 
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har berättat om iakttagelserna av den här mannen och då har han i förhöret uppgivit att 
dragkedjan inte riktigt var uppdragen. Men Fredrik säger då att han tolkade det nog som en 
dragkedja eftersom jackan var delvis öppen därnere. Det finns ju dragkedjor som man kan dra 
både uppåt och neråt. Han tillfrågas av förhörsledaren om han är säker på att det var en jacka 
som hade en dragkedja eller om det var en jacka som hade knappar och var oknäppt den sista 
biten nertill. Då säger Fredrik att han inte med säkerhet kan säga att jackan hade dragkedja. 

Fredrik tillfrågas också av förhörsledaren angående huvudbonaden på den här springande, 
gående mannen. Fredrik kan idag inte minnas mer än att det var något mörkt på huvudet. Han 
säger att det han har sagt i förhöret dagen efter kan ju vara mer rätt eftersom han kom ihåg 
bättre då. Han får nämligen veta att det har pratats om en mössa av sotarmodell. Och då 
menar han att det kan nog vara riktigt men det är ingenting han minns idag. 

Fredrik tillfrågas om han har hört något väsen eller något skrik eller bråk någonstans av 
människor men det säger han att det har han inte gjort. Han säger också att den här sopbilen 
väsnas väldigt mycket när man håller på men tömning.

Fredrik tillfrågas om den personen han såg längst norrut på Åsgatan, den som fick framför 
sopbilen, kan vara identisk med den personen som springer nerför Åsgatan eller går framför 
Tränggatan 3. Då säger Fredrik att de var ju väldigt lika storleksmässigt men han uppfattade 
som om personen längst norrut på Åsgatan hade något gulare jacka. Han utesluter dock inte 
att det kan vara samma person, lika väl som han inte med hundra procents säkerhet kan säga 
att det är samma person som han iakttar vid tre tillfällen. Han säger att den iakttagelsen som 
han gjorde av manspersonen längst norrut på Åsgatan, det var där han såg personen allra 
närmast. Nere på Tränggatan så är det nog en tiotal meter fram till den manspersonen som 
han ser.

Fredrik har ingenting mer som han kan komma ihåg om händelsen och han har lyssnat på 
indikteringen av förhöret och uppger att den är riktig. 
Förhöret avslutas klockan 20.00. 
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Förhör
Sopbil - Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Klas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningar angående MORD på 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

Nils Löfgren
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:50
Förhör avslutat

16:25
Förhörsplats

Stöldroteln Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

NL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Klas arbetade med sin kollega Fredrik. De skötte sophämtningen i området. Rutten gick på 
Karl Dahlgrensgatan. Fredrik körde. Han svängde vänster på Åsgatan upp mot slutet på 
gatan. Där backade han tillbaka. Klas gick utanför bilen. Klas gick upp till de nybyggda 
husen på Kanberget. Där finns ett gemensamt soprum för husen. En dam han mötte var på 
väg till soprummet. Hon var äldre, ca 65 år, normal kroppsbyggnad, brunt hår, mörka 
glasögonbågar, brun längre jacka troligen i skinn. Klas har inte sett henne förr. Hon hade 
nyckel till soprummet. Hon var klädd för att vara ute. I övrigt var det folktomt fram till att 
Klas kom ner på Tränggatan.

Efter att ha lämnat Kanberget gick Klas ner på Åsgatan och i riktning mot Tränggatan. De 
hade 2 stopp innan de nådde Tränggatan. Klas gick på högra sidan av gatan i riktning mot 
Tränggatan och följde sopbilen framåt. Klas ställde sig på en plats på Tränggatan mitt emot 
Åsgatan och hade god sikt i alla riktningar. Han såg upp för cyklar som kom upp och ned på 
Tränggatan. Han såg Fredrik längre upp på Åsgatan.

Från sin position vid Tränggatan hörde Klas 2 st utdragna skrik som han uppfattade kom från 
Kanbergshållet. Först såg han att Fredrik inte gjort sig illa och tänkte på några småbarn som 
brukar skrika och heja då de passerar. Skriken lät mycket gälla inte mänskliga varför Klas 
tänkte att det var några katter som slogs. Då han pratade med Fredrik hade denne inte hört 
skriken. Fredrik jobbade då nära bilen med en motor som varvar. Fredrik brukar tänka på 
annat och inte bry sig så mycket om det runt omkring. 

I övrigt såg Klas bara det vanliga från sin position. Det var rusningsdags och han hälsade på 
lite folk som han känner igen till ansiktet. Klas känner till området väl då han jobbar där med 
sophämtning 1 gång per vecka, varje tisdag. Till och från har han kört sopor där i flera år. 
Klas tar alltid av sig sin klocka då han jobbar. De var något sena denna dag, klockan var ca 
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0800 då han var på platsen. Det var mörkt och lite smådagg. Klas tror inte att 
gatubelysningen var tänd, så mörkt var det inte. Klas såg inga barn, endast folket på 
Tränggatan och damen på Kanberget.

Klas var iklädd en grön arbetsoverall med gula inslag bl a på axlarna. På ärmarna satt reflexer 
och på ryggen stod texten Ragn Sell. Han bar en svart keps på huvudet. Deras sopbil är en 
fullstor lastbil. Då den stod på Åsgatan kan en bil endast passera med svårighet om den 
använder trottoaren då sopbilen täcker upp gatan.

Rutten gick vidare längs Tränggatan, Kaserngatan, Drottninggatan, Djurgårdsgatan, 
Lasarettsgatan, sjukhuset, Ekoxen, Lasarettsbacken, Djurgårdsgatan igen och sedan Eskadern. 
Klas hörde aldrig några sirener eller såg några polisbilar. Det kändes lite underligt då de ca 30 
minuter efter att ha varit på brottsplatsen hörde på radion vad som hänt. De var då ganska 
nära korsningen vid Djurgårdsgatan. 

Klas bor i Bankekind och har inga bekanta i det aktuella området. Han reflekterade inte mer 
över skriken han hört förrän Fredrik ringde upp honom samma kväll ca 2000.

Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Åsgatan, nytt förhör med renhållningsarbetare.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Klas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ej släkt eller bekant
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande frågor till tidigare förhör angående ev. iakttagelser omkring brottsplatsen på Åsgatan 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

Leif Ahlgren
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

15:36
Förhör avslutat

16:07
Förhörsplats

Våldsroteln, polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

la

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Sedan Klas Karlsson underättats om anledningen till förhöret berättade han 
följande:

Aktuell morgon var det regnigt och grått och det var ovanligt få människor i 
rörelse i området där han och arbetskamraten Fredrik tömmer sopkärlen varje 
tisdagsmorgon. Han påpekade att just den här morgonen så var de försenade 
med 10 minuter.

På fråga var Klas stod då han hörde de skrik han nämnt i tidigare förhör så 
svarade han att han stod på Tränggatans södra sida och utanför fastigheten 
Tränggatan 2. 
Förhörsledaren gav honom en karta och Klas markerade platsen där han stod 
med ett kryss.
Kartan bifogas.
På fråga om sopbilens placering berättade Klas att den stod på Åsgatan och 
Fredrik tömde kärlen från fastigheten Tränggatan 3. Bilen stod i sydlig 
färdriktning vilket betyder  att den stod med fronten i riktning mot Tränggatan 
och den plats där Klas befann sig. Klas berättade också att lastbilsmotorn ökar i 
varvtal och motorljud då man använder den lyftanordning för att tömma kärlen, 
vilket Fredrik höll på med.
Då Klas hörde skriken så trodde han först att det var Fredrik som gjort sig illa 
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och skrek men då han tittade på Fredrik så la han märke till att Fredrik inte alls 
reagerade på skriken.
Skriken kom "uppifrån" dvs bakom lastbilen och de hördes två gånger med bara 
några sekunders mellanrum.
Klas beskrev skriken som höga och gälla vilket gjorde att han inte trodde att det 
var skrik från en människa.

Förhörsledaren frågade om han såg några människor under tiden 07.31 – 07.49 
och Klas svarade som tidigare i förhöret att det var väldigt få människor ute 
denna morgon. Han minns enbart att han såg tre stycken kvinnor som gick på 
Åsgatan och i sydlig riktning då han befann sig på Åsgatan och mitt för infarten 
till fastigheterna 1 – 5. Han kan bara beskriva dem som varande i åldern 30 – 40 
år och han brukar se ett gäng kvinnor komma och gå i denna riktning vid 
samma tid och han tror att de kan ha anknytning till US.
På fråga om han såg någon eller några män sa han att han enbart såg en äldre, 
gråhårig man som nickade vänligt åt honom och promenerade sedan Åsgatan i 
riktning mot Tränggatan.
Några övriga iakttagelser har Klas inte gjort.
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Förhör Signerat av

Monica Olhed Hansson
Signerat datum

2005-03-17 13:54
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Klas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Karlsson hörs upplysningsvis ang. sina iakttagelser på Åsgatan 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

Monica Olhed Hansson
Förhörsdatum

2005-03-15
Förhör påbörjat

15:20
Förhör avslutat

17:10
Förhörsplats

Polishuset, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Klas berättar om vad siffrorna står för på tömningslistan. Kolumnen efter klockslagen betyder 
abonnentnummer, sen är det adresser, kärlstorlek, kilo och ID-nummer på tunnan. Han 
berättar också att tömningen av en tunna går till på så sätt att man kan haka på två stycken 
kärl samtidigt baktill mitt på bilen och de här kärlen hakas på på någon slags våg som sen 
väger av kärlet med innehåll och sen dras det upp, töms och vägs av på nytt. Klas tror att den 
här proceduren tar ca fem sekunder. Han säger att det finns reglage att sköta detta med både i 
högra bakkanten och i vänstra bakkanten. Klas brukar använda sig av den högra bakkanten, 
det är enklast när man är högerhänt, säger han. Men ibland kommer man så med kärlen till 
bilen att det är enklare att använda reglagen på vänstra sidan och då gör man givetvis det även 
om man är högerhänt. 

Klas säger spontant i början av förhöret att han tycker det är nästintill omöjligt att 
gärningsmannen skulle ha kunnat ta sig ner Åsgatan till Tränggatan. Klas berättar att han i 
princip har rört sig där hela tiden efter att han hörde skriken. Han beskriversen färdvägen  
från Karl Dahlgrensgatan 26-28 när Fredrik stannar med sopbilen på Åsgatans högra sida 
mittför fastighetens gavel.
Klas hämtar tunnan på baksidan av fastigheten 26-28 och kör ut kärlen till bilen. Den 
tömningen är registrerad 07.46:39. Ibland brukar Fredrik hjälpa till med just de här kärlen för 
de är väldigt stora och tunga. Då brukar Fredrik ta det ena kärlet eftersom man alltid kommer 
med två stycken samtidigt, säger Klas. Klas kan inte komma ihåg hur det var just den här 
aktuella dagen, om han gjorde det själv och Fredrik satt kvar inne i bilen i förarplatsen. Klas 
menar att sannolikheten av att Fredrik brukar hjälpa till där är väldigt stor. Efter denna 
tömning så går Klas själv tillbaka med båda kärlen till fastigheten och Fredrik förflyttar då 
sopbilen söderut på Åsgatan.
Han kör över på vägens vänstra sida, således mot körriktningen och stannar sopbilen precis 
på gaveln av fastigheten Tränggatan 3. Under tiden som Fredrik gör det här så har Klas ställt 
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tillbaka tunnorna och börjar sen att gå till Tränggatan 2 där han ska ta nästa kärl. Klas brukar 
i regel gå på trottoaren men han vet inte om han har gått på gatan eller trottoaren just denna 
morgon. Han går rakt fram till fastigheten Tränggatan 2, tar fram kärlen som står alldeles vid 
trottoaren och drar ut dem på gatan. Han står således en bit ute på gatan. 
Han ställer sig som han vet att Fredrik kommer att ställa sopbilen så att han lättast skall kunna 
haka på kärlen. När Klas kommer ut på Tränggatan och har ställt kärlen mittför fastigheten 
nummer 2 så står Fredrik kvar med sopbilen på gaveln till Tränggatan 3. Fredrik tömmer 
under tiden kärlet från Tränggatan 3. 

Medan Klas står där så ser han rörelse på Tränggatan. Där är bl.a. två stycken tjejer som 
kommer cyklande, de kan vara i 20-25-årsåldern. Han känner igen ansiktena på de här 
tjejerna så de brukar nog cykla där. Han tror att de hör hemma på Universitetssjukhuset. Klas 
tror att han har träffat på de här tjejerna däruppe. Han ser också en yngre man komma 
cyklande på Tränggatan. Mannen cyklar på fel sida utan lyse och han cyklar österut. Även de 
här två tjejerna cyklade österut på Tränggatan. Klas säger att först kommer tjejerna, sen 
kommer den yngre mannen. 

Klas ser också en gående person. Det är också en yngre person. Klas tror att det var en man 
men han är inte helt säker på det. Klas kan idag inte säga om det var ytterligare folk som 
rörde sig just där den aktuella dagen.

Klas säger att han väntar på Fredrik som ska komma med sopbilen och ställa sig precis där 
han står på gatan utanför fastigheten Tränggatan 2, således mittför Åsgatan. 
Det är bara mycket, mycket kort väntan, säger Klas men efter att han har iakttagit de här 
personerna så hör han skrik, han säger att det är ett djuriskt skrik, det låter som när man 
slaktar grisar. Han hör ytterligare ett skrik ganska omedelbart efter det första skriket. 

Klas tittar upp mot Fredrik där han står vid sopbilen för att se om det var han som har skadat 
sig på något sätt, men det var det inte för Klas ser att Fredrik står på vänstra bakdelen av 
sopbilen och tömmer kärlet från Tränggatan 3, och det verkade inte som om Fredrik 
reagerade på skriken.

Klas tittar istället upp mot Åsgatan för det var därifrån han uppfattade som skriket kom, men 
han ser inga personer alls på Åsgatan och då tittar han runt lite grann men han ser ingenting 
som han kan härleda till skriket. Han tittar också upp i fönstren på fastigheten Tränggatan 3, 
på högsta våningen, för där brukar det vara små barn som vinkar till honom när sopbilen 
kommer. Men den här gången såg Klas ingen i just det fönstret.

Efter detta ser Klas att Fredrik är klar med tömningen på Tränggatan 3 och då tittar Klas 
istället på rörelser just vid korsningen Tränggatan-Åsgatan för att det inte skall komma några 
cyklister, t.ex. i hög fart nu när sopbilen ska komma och ställa sig på fel sida på Tränggatan. 
Det kommer inga cyklister och han kan inte idag komma ihåg att det var några andra gående 
eller springande där heller i vägen. 

Så fort Fredrik har parkerat sopbilen så går Fredrik ur förarplatsen och går bort till 
Tränggatan 4 för att ta kärlen där. Klas hakar under tiden på kärlen på baksidan av sopbilens 
högra sida och påbörjat den tömningen. Den tömningen är registrerad 07.48:41.
Därefter går han och ställer tillbaka kärlen på Tränggatan 2 och ska bege sig till Tränggatan 
5. Han går då bakom sopbilen och sneddar sen på trottoaren för att gå till nummer 5. Klar 
säger att Fredrik måste ha påbörjat tömningen av kärlen på Tränggatan 4 när han själv 
passerat bakom sopbilen. Klas kan inte komma ihåg att det skulle ha kommit någon eller 
några personer alls på Tränggatan-Åsgatan just precis när han går till nummer 5. Han säger, 
man tittar ju för man går ju mitt i gatan. Efter att Klas tagit kärlen vid nummer 5 så har 
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Fredrik tömt färdigt vid 4:an, ställt tillbaka kärlen och förflyttat sopbilen till mittför fastighet 
nummer 5. Klas tror att han står ganska mitt i vägen för där är bilar parkerade på båda sidorna 
och det är ganska trångt där. Klas säger att när han ska tömma kärlen på 5:an så tittar han 
givetvis så att det inte kommer någon på Tränggatan men han har ingen större 
uppmärksamhet mot Åsgatan eller längre ner på Tränggatan. Tömningen på Tränggatan 5 
sker 07.49:58. Därefter fortsätter tömningen Tränggatan västerut.

Klas beskriver hur tömningen gick till innan de kom till Åsgatan. De kommer på Karl 
Dahlgrensgatan. Utanför fastigheten 24 stannar Fredrik med bilen. Klas har åkt ute på bilen 
fram till 24:an. När de stannar går Klas till fastighet numer 22, det är en bit ner, för att hämta 
det här kärlet. Medan Klas går dit så tömmer Fredrik fastigheten 24. När Klas kommer med 
kärlen från 22:an, då är Fredrik klar med 24:an och då tömmer Klas 22:ans kärl. När han är 
klar med det så ska han gå tillbaka hela vägen igen med dessa kärl och då sätter sig Fredrik i 
bilen och kör fram bilen, ända fram till Åsgatan 2 och stannar ungefär vid gaveln av det 
huset. 
Klas ställer tillbaka 22:ans kärl och går rakt ut till Karl Dahlgrensgatan. Han går framför 
fastigheten 24-26-28, ända fram till Åsgatan. Han går direkt fram till fastigheten Åsgatan 4, 
till kärlen, för Fredrik har då klarat av tömningen på 2:an.
Klas har även tagit kärlet till fastigheten Åsgatan 6 eftersom det står väldigt nära 4:an. Man 
kan säga att de står under trädet mellan fastigheterna 4 och 6. 
När Fredrik kommer fram med sopbilen dit, ganska omedelbart efter att Klas har fått tag i 
båda dessa kärl, så hakar Klas på båda kärlen och tömningen sker. Fredrik kommer då ut ur 
sopbilen och tar hand om 6:ans kärl och ställer tillbaka det medan Klas ställer tillbaka 
nummer 4:as kärl. Fredrik går därefter in och sätter sig i bilen och kör den framåt på Åsgatan, 
norrut således. Fredrik kör fram till fastighet nummer 8. Där finns ett kärl. Han stannar 
mittför den fastigheten och Klas går precis bakom sopbilen då, och går in och tar kärlet, 
tömmer det. Fredrik sitter kvar i bilen, kör fram till fastighet nummer 10. Klas berättar att han 
går efter sopbilen hela vägen och det är ganska smalt där för det står parkerade bilar längs 
vägen och det är precis så sopbilen får plats, där är träd med mycket grenar som växer ut på 
vägen och sopbilen kör så att det ryste till i de här grenarna och Klas blir ganska våt av det 
här som trillar ner. 

Klas fortsätter så småningom fram till 12:an och där får man gå in genom en grind och in på 
gården för att hämta kärlet som står vid husväggen. Då är man ända framme i vändzonen på 
Åsgatan. Det är ganska trångt där och Fredrik kan inte vända men Fredrik väntar vid 12:an 
med bilen för att Klas ska hänga på och tömma kärlet. 
Klas berättar att under tiden han har gått bakom sopbilen mellan fastigheter nummer 6 till 12 
så har han observerat en person som också gick på Åsgatan. Den här personen befann sig 
någonstans vid de här parkerade bilarna som stod längs med Åsgatan. Personen gick parallellt 
med bilarna på insidan. Han gick förmodligen på gräskanten eftersom där inte finns någon 
trottoar. Klas kan inte säga någonting om den här personen därför att han upplevde honom 
som bara någon skuggfigur vid sidan om bilarna. Kals kan inte direkt heller säga att den här 
personen promenerade på något särskilt håll utan Klas uppfattade mer som personen kanske 
stod och letade efter bilnycklarna för att ta sig i en bil. Den minnesbild Klas har, är att det var 
nog en mansperson. Klas säger att när han har tömt kärlet på Åsgatan 12 så ska han gå och 
ställa tillbaka det och det gör han även den här morgonen och antingen har Fredrik backat 
tillbaka med bilen eller så kör han och vänder.
Klas tillägger här att det går i princip inte och vända nu längre på den här gatan och framför 
allt inte om det finns parkerade bilar. Klas är ganska övertygad om att Fredrik backade 
tillbaka bilen så att han sen backar hela vägen in på den infarten som är framför Åsgatan 3.

Klas själv går från fastigheten Åsgatan 12 tvärs över vändzonen och rakt över gräsmattan 
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fram till Åsgatan 3. Klas såg inte den här personen vid bilarna då. Han har en minnesbild av 
att han ser någon person vid Åsgatan 5, men där brukar ibland gå någon med hund, säger 
Klas. Det kan ha varit den personen som han har sett. Klas säger att det brukar alltid vara 
hundägare som går med hundarna ute i just det här området vid de här husen så att han 
reagerade inte speciellt på att han uppfattade en person utanför 5:an. Klas säger att det enda 
han kan dra sig till minnes är att det var någonting ljust som rörde sig där borta vid den 
fastigheten. Han säger att detta var på gräsplanen precis framför 5:an. Klas säger att han är 
helt inställd på att gå fram till fastigheten Åsgatan 3 och han tittar också efter så att det inte 
kommer bilar upp ur garaget mellan 1:an och 3:an därför att Fredrik håller på och backar 
bilen och ska fram till 3:an. Därför är hans uppmärksamhet mest riktad däråt.

Klas kommer först fram till det här soprummet precis mellan garageuppfarten och fastighet 
nummer 3. Han låser upp någon dörr och tar ut två kärl från nummer 3 och då har Fredrik 
kommit fram med bilen. Kals hakar på dessa två kärl, under tiden går Fredrik in och hämtar 
två andra. Och Klas brukar hinna ta de två sista först. Sen brukar de ha problem med att låsa 
dörrarna där och det brukar de hjälpas åt med båda två.

När det är klart så sätter sig Fredrik i bilen och kör ut på Åsgatan igen. Han kör fram och sen 
börjar han backa in bakom fastigheterna Karl Dahlgrensgatan 51-55. Han backar så han 
kommer bakom Åsgatan 1, man kan säga att det blir på den södra gaveln fastigheten Karl 
Dahlgrensgatan 21-23 där det finns ett soprum.
Fredrik backar i n bredvid det här soprummet. Bakom fastigheten Karl Dahlgrensgatan 51 är 
det en parkering. Klas som har gått från Åsgatan 3 har blicken riktad mot denna parkering så 
fort han får den i synfältet, för att inte det ska börja köra några bilar från parkeringen för då 
kan inte Fredrik backa fram med sopbilen. Klas säger att denna morgon var det ingen som 
han behövde stoppa på parkeringen och ingen som han såg bege sig iväg därifrån.

Karl Dahlgrensgatan 23 har tio stycken kärl och de hjälps då både Fredrik och Klas åt att 
tömma. Klas säger att han minns att när han tömde på Åsgatan 3 så var det en dam som kom 
från Åsgatan 3, från fastigheten, in till soprummet. Det såg ut som om hon skulle tömma 
sopor men hon ångrade sig nog när hon såg Klas och Fredrik där. Hon gick tillbaka in i 
fastigheten 3 och var hon sen blev av såg inte Klas. Det kan ju vara så att hon skulle fortsätta 
genom soprummet in i cykelrummet också men att hon inte vågade gå förbi när de stod där 
och tömde, säger Klas.

När Klas gick från Åsgatan 3 till Karl Dahlgrensgatan 23 så såg han inte den här personen 
som hade rört sig vid bilarna på Åsgatan. Han såg inga personer överhuvudtaget, och hans 
uppmärksamhet var riktad på parkeringen,  så att det kan ha varit folk någon annan stans  som 
han inte har observerat. Det enda Klas minns är att det var mindre folk ute just den här 
morgonen än det brukar vara. Men han tillägger att det var ganska ruggigt väder den här 
morgonen.

Efter att tömningen är klar på Karl Dahlgrensgatan 23 så ställer sig Klas på sopbilens sida. 
Han står på sopbilens högra långsida på en avsedd plats, och åker på utsidan av bilen hela 
vägen fram till Åsgatan. De kör söderut på Åsgatan och Fredrik stannar bilen mittför 
fastigheten Karl Dahlgrensgatan 26-28 där Klas hoppar av och hämtar de båda stora 
tunnorna. Det var där Klas började att berätta om sin "runda". 

Klas säger att de personerna han har nämnt om, tre cyklister, en gående nere i korsningen 
Åsgatan-Tränggatan och personen vid bilarna någonstans vid Åsgatan 10-12 och damen i 
soprummet på Åsgatan 3 är de enda personerna han kan berätta någonting om just på den här 
platsen. Damen i soprummet på Åsgatan 3 tyckte han var ganska påklädd så det såg ut som 
om hon var på väg ut. Hon verkade torr i håret också så att hon hade nog inte varit ute. Klas 
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minns henne som i 60-årsåldern, kanske färgat hår, lite mörkbrunt. 

Klas tillfrågas om han kan berätta om vilka bilar som stod parkerade på Åsgatan men det kan 
han inte, säger han. Han säger att det står oftast samma bilar parkerade så att till slut 
registrerar man inte över de här bilarna. När han tömde på Åsgatan 12 så går han inte så att 
han ser ner i trappen och han såg ingen där den här dagen heller och det brukar sällan komma 
någon därifrån, säger han.
Klas säger att ibland funderar han om folk har glömt bort den här trappen som finns där för 
de människor som han brukar se på morgnarna kommer oftast och sneddar över parkering. 
Han pekar då på den parkering som är vid den här byggplatsen som finns där just nu vid 
förhörstillfället. Där finns en cykelbana och på den cykelbanan, säger Klas, brukar det ofta 
komma några stycken tjejer, 3-4 stycken eller så och de här är visst från Kisa, de kommer 
förmodligen med bussen så att de går av däruppe någonstans och sen går de Åsgatan söderut. 
Klas brukar heja på de här tjejerna, de kommer alltid där på tisdag morgnarna, säger han men 
denna morgon så missade Klas och Fredrik tjejerna för att Klas och Fredrik var ungefär en 
kvart sena. 
Klas säger att denna runda kör de inte heller varje vecka utan det är bara varannan vecka som 
dom är där och tömmer de här gatuadresserna på Åsgatan. 

Klas säger att han kan inte berätta någonting mer om den här morgonen, det har gått så lång 
tid nu och han har gjort den här rundan flera gånger efteråt och det är stor risk att han blandar 
ihop händelser som har skett efteråt i så fall.

Klas har lyssnat på neddikteringen och uppger att den är riktig.

Slut på förhöret klockan 17.10.
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Förhör
Dörrknackning Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Aspenberg, Lovisa
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Genom fadern, hörd i

bostaden

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. sina eventuella iakttagelser i samband med mord på Åsgatan i Linköping 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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:30
Förhörsplats

Bostaden
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Aspenberg, Per

Berättelse

Lovisa uppger att hon den 19/10 klev upp ca kl. 07.40. Familjen brukar få sin morgontidning 
levererad på altanbordet. Altanen är belägen på fastighetens framsida mot Åsgatan. 
Kl. ca 07.50 gick Lovisa ut på altanen och hämtade tidningen. Hon varken såg eller hörde 
någonting som hon reagerade på. Hon tillfrågas om hon såg någon människa på gatan, men 
det gjorde hon inte.

Lovisa åt sedan frukost i köket, varefter hon tog en frukt och gick ut till sin cykel som stod 
parkerad vid fastighetens norra gavel. När hon kom ut på gatan någon minut över 8 såg hon 
att det låg en, som hon uppfattade det, äldre kvinna på gatans västra del. Hon såg att några 
personer stod intill kvinnan varav en kvinna pratade i mobiltelefon. Två personer stod vid 
kvinnan och kvinnan med mobiltelefonen stod också nära men något längre mot 
Terränggatan. 
Lovisa kan inte säga om de övriga personerna som stod nära kvinnan var män eller kvinnor, 
unga eller gamla. Hon uppfattade det som att kvinnan hade ramlat och slagit sig. Hon gick 
lite närmare kvinnan för att se vad som hänt, varefter hon gick Åsgatan norrut med sin cykel. 
Polis eller ambulans fanns inte på plats. 

10-15 meter längre norrut på Åsgatan såg hon att det låg en pojke på gatans västra del nära 
gatkanten. Det fanns ingen person nära pojken, men det stod en kvinna i höjd med honom 
men på motsatta sidan av gatan. Kvinnan pratade i mobiltelefon och Lovisa hörde henne 
säga: "det är ingen tvekan om vad det är frågan om".
Lovisa såg att pojken var blodig på huvudet, överkroppen och armarna. Hon trodde att pojken 
också hade ramlat och slagit sig.

När Lovisa hade kommit förbi pojken en liten bit klev hon på cykeln och cyklade mot skolan.
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Lovisa såg inget som hon reagerade på under cykelturen till skolan.

Lovisa tillfrågas om hon hörde något särskilt under morgonen då hon befann sig i bostaden. 
Hon uppger att hon, när hon satt i köket, inte hade radion på men att mikron var på och 
surrade något. Hon hörde inga ljud som hon reagerade på eller kan komma ihåg.

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Aspenberg, Lovisa
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komplettering till tidigare hållt förhör.
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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

20:55
Förhör avslutat

21:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lovisa tillfrågas hur hon var klädd då hon lämnade bostaden för att bege sig till skolan på 
morgonen den 19/10. Hon uppger att hon var iklädd svarta långbyxor och en svart/grå 
höftlång jacka. På fötterna hade hon svarta kängor. Hon var barhuvad, och hon beskriver att 
hon har brunt axellångt lockigt hår. Hon ledde en mindre gammal blågrön damcykel då hon 
passerade mordplatsen.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Foldevi, Sigun
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Knivdåd Åsgatan, Linköping 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

Camilla Larsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

08:03
Förhör avslutat

08:30
Förhörsplats

Åsgatan, Linköping.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Sigun bor på Karl Dahlgrensgatan 55 i Linköping. Detta ligger i nära anslutning till 
brottsplatsen på Åsgatan. 

Sigun var hemma på morgonen den 19 oktober. Sigun är osäker på tiden men någon gång 
strax innan kl. 08.00 hörde hon ett skrik. Sigun berättar också att det har varit en hel del 
högljudda skrik i området tidigare så hon brydde sig inte om att se efter vad som orsakade 
skriket. 

Men när Sigun hörde ytterligare skrik gick hon ut på sin balkong för att se vad som försegick. 
Sigun såg då en man jogga på Åsgatans vänstra sida i riktning mot Tränggatan. Sigun såg inte 
om/när mannen vek av från Åsgatan men hon såg att han saktade ner vid sista huset vid 
hörnet Tränggatan/Åsgatan.

Sigun hörde då nytt skrik och hon och hennes man Mats Foldevi, sprang ut. De såg kvinnan 
som låg på marken och hörde att hon ropade på hjälp. Kvinnan sa att de skulle se till 
"grabben". En granne till Sigun och Mats sprang ut ur huset samtidigt som dem till 
brottsplatsen. Grannen är läkare och hon sprang direkt fram till pojken. Se annat vittnesförhör 
i utredningen.

Kvinnan sa till Sigun och Mats att hon var knivskuren i bröst och mage och att det hade varit 
helt oprovocerat. Hon ville visa skadorna men Mats sa att hon skulle försöka ligga still. 
Kvinnan sa också till Sigun och Mats att gärningsmannen var i 20-års åldern och att 
gärningsmannen varit "helt vansinnig".

Signalement på gärningsmannen lämnat av Sigun:
· Ljus jacka som gick ner på låret. Inte kritvit, beige, eller benvit.
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· Grovstickad, mörk mössa. Neddragen till ögonen.
· Atletiskt byggd. Vältränade lår.
· Längre än 180 cm.
· Kanske jeans. Sigun menar att hon tror mannen hade jeans, hon fick den känslan till följd 

av hur byxorna satt på mannen.
· Mannen hade händerna i jackfickan då han joggade från platsen.
· Kanske mörka skor.

Sigun påpekar att hon är mycket osäker på uppgifterna om gärningsmannens byxor och skor.
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Förhör Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2004-10-21 19:18
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Foldevi, Sigun
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör med Sigun Borg med anledning av hennes iakttagelser på morgonen den

19 oktober 2004 på Åsgatan  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

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

10:19
Förhör avslutat

12:04
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sigun Borg fortsättningsvis i förhöret kallad Sigun uppmanades också att lyssna 
noga på de delar som indikteras av förhöret och eventuella felsägningar eller 
missuppfattningar korrigera dessa.

Inledningsvis noteras att Sigun är av den uppfattningen att det signalement som gått ut på 
gärningsmannen inte stämmer med den minnesbild som hon själv hade. Hon berättar att hon 
efter den dramatiska upplevelsen satt i en polisbil tillsammans med en kvinnlig polis. Hon 
berättade då i korta drag vad hon hade sett samma morgon och den kvinnliga polisen ropade 
även ut det här signalementet över polisradion. Sigun är lite osäker men vill minnas att den 
personen som satt inne på radion ropade ut ett signalement om att gärningsmannen skulle ha 
en knälång jacka. Sigun är av den bestämda uppfattningen att detta inte stämmer. Hon hade ju 
sett en person lämna Åsgatan ner mot Tränggatan strax innan från sitt fönster. Hennes 
minnesbild och den är hon säker på är att personen som småsprang från platsen hade en jacka 
som endast gick ner över rumpan. Jackan var alltså inte knälång som det ropades ut på 
polisradion.

Sigun berättade också att hon fick rådet av den kvinnliga polisen att skriva ner sina 
upplevelser den här morgonen. Detta gjorde också Sigun och lämnar också vid 
förhörstillfället över 3 handskrivna blad där hon samma morgon skrev ner vad hon hade 
upplevt. Detta kommer att bifogas dagens förhör.

Sigun bor i sin lägenhet tillsammans med sambon Mats Soldevi. Till förhöret kan också 
noteras att han hörs samtidigt som Sigun men i ett annat angränsande rum. De har bott i 
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lägenheten i cirka 1½ år och flyttade in i den när den var nybyggd. Lägenheten är belägen på 
markplan och vardagsrummet har fönster ut mot den stora parkeringsplatsen på Åsgatan. 
Köksfönstret har utsikt ner mot Åsgatan och ett arbetsrum som ligger i anslutning till köket 
har fönster mot Karl Dahlgrensgatan och även Åsgatan.

Sigun berättar att hon på tisdagen den 19 oktober gick upp cirka 06.45. Både Mats och hon 
gick upp samtidigt den här morgonen. Mats och Sigun började sedan göra i ordning frukost 
och satte sig vid köksbordet i köket. Hon berättade att hon läste tidningen under 
frukostbestyren och tror att dom båda var färdiga runt klockan 07.30, vilket dom också brukar 
normalt sätt vara. Hon berättar att dom båda var lite sena till jobbet och med tanke på detta att 
dom redan var sena så gjorde dom sig ingen större brådska. Efter detta så började hon med 
sina morgonbestyr inne på toaletten med tandborstning osv. Därefter så gick hon in till 
sovrummet som är beläget med fönster ut mot Karl Dahlgrensgatan. Hon minns att det 
småregnade den här morgonen och därför funderade hon på vilken klädsel hon skulle ha på 
sig den här dagen. Hon visste inte riktigt om hon skulle cykla eller ta bilen till jobbet. I 
samband med att hon stod där och funderade över klädvalet så hörde hon ett skrik. Sigun 
tänkte då "nu igen". Hon berättar nämligen att för drygt en vecka sedan så hade det varit bråk 
utanför Åsgatan 2. Där bor en man som har fått vårdnaden om sina barn högst upp i en 
lägenhet. Vid det här tillfället för drygt en vecka sedan så var mannens fd kvinna på platsen 
och det var någon form av uppträde ute på gatan med skrik och bråk. Sigun trodde därför att 
det här skriket som hon nu hörde komma från den här kvinnan.

På fråga uppgav Sigun att hon inte kunde lokalisera varifrån hon hörde det här skriket men 
det var i vart fall utomhus ifrån. Hon beskriver det som att det var ett högt kvinnoskrik som 
hon hörde. Hon säger att då hon hörde skriket så var det självklart för henne att det var en 
kvinna som hon hörde skrika. När hon sen i efterhand fått reda på att även ett litet barn blivit 
dödad på platsen så säger hon att barn har ju ljusa röster men hennes uppfattning är dock att 
det var ett kvinnoskrik som hon hörde. Beträffande längden på det här skriket så uppskattar 
hon detta till cirka 3 sekunder. Det var ett ljust högt skrik men rösten som skrek sa inte 
någonting utan det var endast ett läte. När hon hade hört det här skriket gick hon från 
sovrummet och passerade förbi badrummet där Mats stod och borstade tänderna med en 
eltandborste. Hon sa till Mats något i stil med "inte nu igen". Hon passerade sedan förbi Mats 
och på väg in i arbetsrummet, som ligger med fönster ut mot Karl Dahlgrensgatan och 
Åsgatan, så hörde hon ytterligare ett skrik. Det här skriket var inte lika gällt som det hon nyss 
hade hört. Hon säger att skriket var heller inte lika utdraget som det första utan endast någon 
sekund långt. I efterhand har hon diskuterat detta med Mats och han har inte hört det här 
skriket från gatan. Han hade heller inte uppfattat hennes kommentarer när hon passerade förbi 
badrummet.

Vi förflyttar oss sedan in i arbetsrummet där Sigun gjorde sin iakttagelse av en mansperson. 
Vi ställer oss vid fönstret och därifrån kan man se gaveln på Åsgatan 2 samt även ett hus som 
är en gammal elcentral strax nedanför korsningen Åsgatan/Karl Dahlgrensgatan. När Sigun 
hade kommit in i rummet så såg hon en man ute på Åsgatan småspringandes ner i riktning 
mot Tränggatan. Mannen småsprang på den vänstra sidan av Åsgatan. Mannen passerade 
huset med den gamla elcentralen och ungefär i höjd med en jordhög som ligger nedanför 
elcentralen så upphörde mannen att springa och började istället att gå. Hon såg sedan mannen 
fortsätta gå i riktning ner mot Tränggatan men var han sedan tog vägen det kan man inte se 
från den här positionen. Siguns uppfattning var också att hon trodde att den här mannen var 
på väg och hjälpa den här rösten som skrek. När mannen sedan passerade förbi ungefär i höjd 
med gaveln på fastigheten hörnet Åsgatan/Tränggatan där det finns markiser så släppte hon 
blicken på mannen. Detta med anledning av att hon då hörde ytterligare ett skrik. Sigun säger 
spontant att när hon då hörde skriket ytterligare en gång och den här manspersonen inte över 
huvud taget vände sig om  då förstod hon att den här mannen inte var på väg att hjälpa någon 
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person. Hon tycker också att det är anmärkningsvärt att mannen ifråga över huvud taget inte 
vände på huvudet i samband med skriket.

Det tredje skriket som hon nu hörde var mycket lägre i volym och heller inte speciellt 
utdraget. Hon kunde inte heller nu lokalisera varifrån det här skriket kom ifrån. Med 
anledning av detta så släppte hon blicken på den numera gående mannen och gick istället via 
köket ut på balkongen. Balkongen är belägen ut mot Åsgatan och även in mot 
parkeringsplatsen. Balkongen går runt fastigheten. När hon kom ut på balkongen så såg hon 
att det låg något rött föremål utanför en vit buske på Åsgatan. Föremålet låg utanför adressen 
Åsgatan nr 6. Sigun säger att hon uppfattade föremålet som ett paraply eller en väska eller 
något liknande. I samband med detta så ropade hon även till sambon Mats att hon trodde att 
det hade hänt något och hon bad honom springa ut på gatan. Sigun säger att hennes egen 
spontana tanke då var att någon kvinnoperson kanske hade blivit väskryckt eller något 
liknande. Hennes första tanke hade egentligen varit att någon person hade cyklat omkull men 
när hon sen såg den här manspersonen ute på gatan, alltså den som inte vände sig om, så fick 
hon för sig att det kanske varit en väskryckning.

Sigun berättar att när hon stod på balkongen så kunde hon inte se nån person ute på gatan. 
Mats som inte var riktigt klädd tog på sig lite kläder och han har i efterhand berättat att han 
hade kommit ut till Sigun som då befann sig på balkongen. Sigun själv har egentligen inte 
något minne av att Mats var ute på balkongen. 

Sigun var då fortfarande klädd i endast badrock och strumpor när hon stod ute på balkongen. 
Hon gick lite längre fram på balkongen i samband med att Mats lämnade fastigheten. Hon 
uppskattar att Mats lämnade lägenheten cirka 1 minut efter det att hon hörde det tredje 
skriket. Sigun gick lite längre in på balkongen så hon hamnade precis på gaveln av den 
fastighet där hon bor i. Hon kunde då se Mats gå över parkeringsplatsen och cirka 15 meter 
efter Mats kom grannen Birgitta Lorentzon som bor i samma fastighet.

Sigun gör nu ett tillägg och säger att hennes minnesbild är att när hon först kommer ut på 
balkongen, alltså efter att hon hade hört skriket tredje gången, också uppfattade att någon 
skrek hjälp. På fråga om det var en vuxen person eller ett barn som skrek så säger hon med 
säkerhet att det var en vuxen person som skrek detta. Hon säger att rösten som skrek sa något 
i stil med "hjälp, hjälp kom hit". Rösten var inte speciellt hög utan lät mer som utmattad säger 
Sigun.

När hon står på balkongen säger hon Mats gå fram mot Åsgatan där man kör in mot 
parkeringsplatsen där det står en skylt Åsgatan 1-5. Hon ser att Mats böjer sig ner mot något 
på gatan men Sigun själv ser inte vad han böjer sig mot. Hon kunde också höra en röst säga 
"min man, min man" eller något liknande. Därefter såg hon att Mats gick en bit längre ner på 
gatan mot något annat som hon själv inte kunde se från balkongen. Mats återkom strax efteråt 
till den platsen där han först hade böjt sig ner. Sigun gör också det tillägget att hon själv inte 
då noterade grannen Birgittas placering men har i efterhand fått veta att Birgitta befann sig 
framme vid den första platsen dit Mats hade kommit. Birgitta var också den person som hade 
med sig en mobiltelefon och det var hon som ringde till Sos för att larma om händelsen. 

Sigun berättar att hon ville göra sambon Mats uppmärksam på att det hade varit en man som 
hade lämnat platsen strax innan. Därför gick hon in i sovrummet och kastade hastigt på sig ett 
par byxor och en fleecejacka och tog sig ut till platsen där Mats befann sig. Hon såg då att det 
låg en kvinna på marken där Mats befann sig. Var grannen Birgitta befann sig i det här läget 
det minns inte riktigt Sigun men möjligtvis var hon nere vid platsen där pojken låg. Sigun 
berättade för Mats att hon hade sett en mansperson lämna platsen strax innan. Mats sa att han 
redan kände till vad som hade hänt för kvinnan som låg på marken hade berättat för honom 
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att hon oprovocerat hade blivit överfallen med kniv. Hur riktigt orden löd det minns inte 
Sigun.

I vart fall så böjde hon sig ner mot kvinnan och det var ungefär i samband med detta som hon 
berättade för Mats att hon hade sett en person lämna platsen. Sedan började både Mats och 
den här kvinnan som låg på marken prata samtidigt precis om rösterna gick ihop. Båda sa 
något om att det som hade hänt var helt oprovocerat och att kvinnan hade blivit knivskuren. 
Som sagt var pratade både Mats och kvinnan i mun på varandra så hon kan inte riktigt säga 
exakt vad båda sa men i vart fall var kvinnan vid medvetande vid det här tillfället.

Sigun beskriver att kvinnan låg med sin högra sida ner mot backen och hade en svart väska 
under huvudet. Mats berättade i efterhand för Sigun att han hade lagt väskan under hennes 
huvud. Väskan hade inte legat på platsen där kvinnan låg utan han hade fått gått några steg 
för att hämta den här väskan. Sigun berättar att det var tvärs över gatan utanför det rosa huset 
Åsgatan nr 6 alltså på samma plats som hon strax innan hade sett något rött föremål på gatan. 
Mats har också i efterhand berättat för henne att kvinnan mycket riktigt också hade haft 
ytterligare en väska som var röd. Sigun själv såg dock inte den här väskan när hon befann sig 
ute på gatan.

Sigun berättar också att det var ungefär i det här läget eller skedet som hon också lyfte 
blicken och såg en liten kropp ligga längre ner på gatan. Hon uppfattade kroppen som ett litet 
barn och säger att huvudet var i riktning in mot gatstenen och ungefär där det finns en 
hängbjörk utmed Åsgatan. Kroppen låg på rygg med fötterna lite snett ut mot gatan i riktning 
bort mot där Sigun själv befann sig.

Sigun gick inte fram till den här lilla kroppen utan befann sig hela tiden uppe vid den här 
kvinnan där Mats befann sig. Beträffande om hon noterade några skador på kvinnan så 
uppgav hon att hon såg lite blod i mungipan på kvinnan. Hon pekar själv under förhöret och 
säger att det var den högra mungipan. Kvinnan låg med sin högra sida mot marken och hade 
sin axel i en vattenpöl. Sigun säger att hon inte såg några andra skador på kvinnan och hon 
såg heller inte några skador på kvinnans klädsel. På fråga om hon kände igen kvinnan så 
säger hon att det gjorde hon heller inte men kvinnan sa i något läge att hon bodde på Åsgatan 
1. Sigun säger att i något läge så frågade hon eller Mats var hon bodde och det var då kvinnan 
berättade att hon bodde på Åsgatan 1. Kvinnan sa också att hon ville att de skulle ringa till 
hennes man och uppgav även deras hemtelefonnummer. Med anledning av detta så sprang 
Sigun in till lägenheten för att ringa det här numret som kvinnan uppgav. Hon lät många 
signaler gå fram men det var inte någon som svarade. Därefter så gick hon tillbaka ut till 
platsen och berättade för kvinnan om det misslyckade samtalet. Kvinnan sa då att mannen 
kanske står i duschen. Det var ungefär i det här läget som den första polisbilen kom till 
platsen.

Sigun vill göra det tillägget att när kvinnan sa sitt telefonnummer så repeterade Mats detta. 
Mats sa 12 00 47 men Sigun hade också uppfattat att Mats hade missuppfattat telefonnumret 
och att kvinnan egentligen hade sagt 12 00 77. Sigun säger att kvinnan var vid så pass 
medvetande att hon också hade hört Mats repetera numret felaktigt. Hon sa därför sitt 
nummer ytterligare en gång till honom och det var därefter som Sigun gick in för att försöka 
få tag på mannen.

Sedan kom alltså första polisbilen till platsen. Det dröjde en kort stund innan sedan första 
ambulans kom till platsen och Sigun säger att då tog ju ambulansförarna över vad som skedde 
på platsen och själva så ställde sig Mats och Sigun och höll om varandra. Strax efter så kom 
den här kvinnliga polisen fram och började prata med Sigun och Mats och ville veta vad dom 
hade sett. Sigun beskriver att det regnade på platsen och det var problem med att skriva i det 
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här regnet och med anledning av detta så gick man och satte sig i polisbilen. Man började 
också spärra av i samband med detta och den kvinnliga polisen ville backa undan från platsen 
men ungefär i samband med detta kom ytterligare en ambulans till platsen och ställde sig 
bakom polisen. Med anledning av detta så gick det inte att backa utan hon körde istället fram 
polisbilen längre ner på gatan. Sigun tror då att man passerade förbi kroppen av den lille 
pojken och ställde sig längre ner på gatan där den kvinnliga polisen sedan höll ett kort förhör 
med henne i bilen. Dom satt i baksätet på polisbilen och Mats satt bredvid henne. Den 
kvinnliga polisen satt vid förarstolen. Det var i samband med detta som Sigun uppfattade att 
det gick ut ett felaktigt signalement beträffande längden på den här jackan. Det var det som vi 
berörde inledningsvis i förhöret.

Efter det här polisförhöret som är slut 08.30 enligt det tidigare förhöret så gick dom tillbaka 
till bostaden. Man fick då passera genom den polisavspärrning som hade gjorts. Hon berättar 
att utanför deras entré så fanns det redan då många journalister men det var ingen av dessa 
som störde henne eller Mats. Sedan blev man kvar inne i lägenheten och hon beskriver det 
som det var kaos utanför av mycket folk hela dagen. Relativt omgående så började hon skriva 
av sig vad hon hade upplevt den här morgonen. Detta kommer som sagt att bifogas förhöret 
och hon har noterat att hon börjar skriva klockan 08.50.

Sigun gör också det tillägget att hon pratat med en nyanställd arbetskamrat på det företag där 
hon arbetar. Hon arbetar på Linköpings universitet och där började ganska nyligen en kvinna 
som heter Kristina Eriksson. Hon har bostad i området och troligtvis en bostad bakom 
Åsgatan nr 1 med adress troligtvis Karl Dahlgrensgatan. I vart fall så har kvinnan en 
garageplats under Åsgatan 1. Hon har för Sigun berättat att hon den här morgonen körde ut 
sin bil och när hon sedan körde förbi Siguns lägenhet så såg hon att balkongdörren stod 
öppen men att det inte fanns någon person på balkongen. Kristina hade då tänkt att Sigun som 
är så mörkrädd borde ju inte ha balkongdörren öppen så här dags. Kristina har också berättat 
för henne att hon inte såg några personer på platsen. Sigun gör det tillägget att Kristina när 
hon kör ut med sin bil måste hon ha passerat förbi platsen där hon och Mats stod bredvid den 
här kvinnan. Hon säger dock att det kan ha varit i det läget då Mats höll på att klä på sig för 
att springa ut till kvinnan i det första läget och att Sigun då själv befann sig inne i lägenheten. 
Hon har ingen annan förklaring för själv så har inte Sigun någon minnesbild att det var någon 
bil som passerade förbi dem när hon stod vid kvinnan. Däremot så har Kristina berättat att när 
hon sedan hade kört ut med sin bil och kört Karl Dahlgrensgatan uppåt så hade hon mött en 
polisbil. Sigun tror därför att hon och Mats då måste ha befunnit sig på platsen då Kristina 
passerade förbi.

 Signalement på den person som Sigun såg ute på Åsgatan.

Förhöret övergår nu i dialogform och Sigun är medveten om att bandspelaren rullar.

F:  förhörsledare Ulf Jacobsson

B: Sigun Borg.

F:  Då Sigun tänkte att du med egna ord beskriver hur den här personen såg ut som du såg ute 
på Åsgatan.

B:  Hm. Jag såg honom bara bakifrån därför att jag kom ifrån arbetsrummet så har jag ingen 
möjlighet och se framifrån utan jag såg honom bakifrån. Och det var en man ljus jacka. Den 
var inte midjejacka utan den under rumpan ungefär. Jag vet nämligen att jag såg hans lår och 
dom var vältränade, kraftiga lår. Så därför vet jag att jackan inte var knälång. Men det var 
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också tecken på att jag står faktiskt lite uppifrån och tittar så, så är det ännu mer tydligt. Den 
kan inte ha varit knälång och jag såg låren och det var som när man ser killar så har dom. När 
dom har en så här kort så ser man ju då dom här jeanslåren alltså det smiter åt. Dom är 
vältränade och allting och det var det jag såg. Han hade också en mörk stickad mössa och det 
var en grovt stickad mössa som jag minns. Det kallades förr för patentstickning man fick 
sticka såna här halsdukar i slöjden och så här. Det var den grövre sorten så det var inte en sån 
här slät luva som man köper nu utan det var en grov. En av kriminalteknikerna som satt i 
bussen här hade en sån mössa bland annat kommer jag ihåg lite grövre. Och Mats har en som 
är grå men den här var mörkare. Som jag minns var den svart men den kan lika gärna varit 
mörkblå.

F:  Hm.

B:  För det kan jag inte säga något om. Och när han passerade mig då fönstret så tittade jag 
väldigt noga på honom eftersom jag skulle betrakta då se om han faktiskt gick mot den här 
personen som skrek. Så jag är väldigt säker på det här med jackan och mössan och han såg 
inte smutsig ut. Han såg inte trasig ut utan det var en välvårdad, vältränad kraftig man och 
hade breda axlar. Han hade som sagt dom här kraftiga muskulösa lår. Han gick med händerna 
i jackfickorna eller småsprang med händerna i fickorna då när jag först såg honom. Och sen i 
och med att han inte. Han vände inte med huvudet in då mot det här stället jag förväntade mig 
att det skulle vara bråk utan han fortsatte och småjogga ner mot Tränggatan och jag kan inte 
minnas att det fanns nåt ljust mer än jackan. Utan så skorna kan inte ha varit ljusa, vita, beige 
nåt och inte byxorna heller kan inte ha varit vita eller beiga utan det var bara jackan som var 
ljus och jag vet sen den här kvinnliga polisen frågade mig om håret. Och jag såg inget hår 
som stack ut utanför mössan nånstans utan det var mössan, det var jackan och det var dom 
här jeanslåren som kallar det för då. Han en bit ner så slutade han ju som sagt att jogga och 
började gå istället och han var väldigt samlad. Det var inte någon panikflykt utan det var ett 
samlat beteende.

F: Kan du uppfatta rörelsemönstret på han, alltså åldern på det rörelsemönstret du såg?

B:  Ja. Det här var ju, alltså jag har ju efter hand förstått då att det här kvinnliga offret sa att 
han var i 20-års åldern och jag skulle vilja säga att han är inte 20 år. Mats har ju tre söner, det 
är en 20-åring, han har inte fyllt 20 riktigt än och det är en 25-åring och en 29-åring och 
20-åringar har, är fortfarande gängliga. Dom har inte satt sig än om man säger så. Men den 
här mannen han var, han hade satt sig han var inte 20 år. Han kan ha varit nånstans 25 
möjligtvis, han kan också ha varit äldre i det rörelsemönstret men nånstans 25, 30 kanske 
något över 30 men sen när man börjar uppåt 40 då blir det en annan kropp.

F:  Du sa att kvinnan hade sagt nånting om ålder.

B:  Ja det förstod jag när vi satt i polisbilen. När jag lämnade det här signalementet så frågade 
ju poliskvinnan om jag hade någon uppfattning om ålder. Då sa Mats det att kvinnan hade 
sagt det att han var i 20-års åldern.

F:  Och då menar vi det kvinnliga offret.

B:  Det kvinnliga offret ja, hade sagt att han var i 20-års åldern. Så att jag har då inte sagt 
nånting om åldern i det läget utan det var. Men så här efteråt så tycker jag att 20 år det är för 
ungt. Han var inte så gänglig.

F:  Kan du säga nånting om kroppsformen i övrigt?
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B:  Ja det var ju det att jag fick intrycket av en vältränad man alltså, han hade breda axlar och 
dom här lite smala höfterna och så dom här muskulösa låren. Han rörde sig också, han var 
rak, han var inte böjd på något sätt utan han var rak. Han gav ett spänstig kraftigt intryck.

F:  Kan du säga nånting om skorna?

B: Ja det enda jag kan säga att dom inte var ljusa beige. Det var inga klackskor, han hade 
ingen klack på det vet jag. Det kan jag säga också, utan mera den här typen av mjukare 
skodon. Inte gympaskor för dom var inte ljusa och gympaskor brukar vara ljusa. Det kan 
finnas mörka gympaskor i och för sig men det var inga ljusa skor.

F:  Utan

B:  Tror jag inte men det här då kommer vi in. Där är jag mera osäker för jag tittar ju inte så 
mycket på fötterna. Men jag har inget intryck av något ljust som rörde sig under honom så 
här om du förstår vad jag menar.

F:  Hm.

B:  Så jag tror inte att det var några ljusa skor.

F:  Såg du någon hud i något läge?

B:  Nej ingen hud. Om inte huden hade samma färg som mössan för då kan jag ju inte veta då 
är det ju. Men mössan var ju alltså neddragen nedanför öronen och ner i nacken och så upp 
förmodligen då precis ovanför ögonen kan jag tänka mig. Och jag har inte sett någon, mössa 
var mörk och. Ja jag vet inte om man gjorde om man hade nån som gick förbi och jag ställde 
mig därinne. Då är det möjligt att jag skulle notera att jag kanske har sett nån kind men det 
var ingen ljus kind i såna fall kan jag säga. Det har inget ljust där heller.

F: Såg du i något läge händerna på mannen?

B:  Nej. Han hade dom i jackfickorna hela tiden sen jag såg honom ända ner till då den här 
dörren på huset nere vid Tränggatan där jag släppte honom. Han hade inte tagit händerna ur 
jackfickorna.

F:  Jag backar också till den där mössan som du beskrev som var mörk grovt stickad.

B:  Hm

F:  Tänkte du på om det fanns några andra kännetecken på denna mössan

B:  Nej.

F:  en luva, tofs

B:  Tofs fanns det inte. Det, det nej det är ingen tofsmössa.

F:  Utan du uppfattade mössan som mörkt och grovt stickad.

B:  Ja.

F:  Den här jackan uppfattade du några mer detaljer på den?
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B:  Inga nej.

F:  Kan du säga nånting om fickorna på jackan?

B:  Det måste ha varit sneda fickor måste dom har varit eftersom, för att annars har man ju 
händerna så om dom är raka. Utan så var det så det måste vara sneda fickor.

F:  Ja du beskriver att händerna kom in lite snett in i fickorna.

B:  Ja, sen har vi liksom axlarna lite bakåt och händerna …………..

F:  Bra då övergår vi i referatform igen.

Sigun tillfrågades om hon sett den här manspersonen tidigare i området men det säger hon att 
det har hon inte gjort.

 Ljusförhållanden.
Sigun säger att den här morgonen så regnade det ute men när hon gjorde iakttagelserna om 
mannen så hade det blivit relativt ljust. Det var dock inte helt dagsljus ännu så här dags på 
morgonen. Hon stod som sagt inne i arbetsrummet och inne i det rummet hade hon inget lyse 
tänt då hon såg mannen passera förbi på Åsgatan.

Sigun berättar också att när hon såg mannen sista gången så noterade hon också att hon såg 
billysen som speglade sig i ett fönster längre ner på Åsgatan. Det här fönstret ligger i 
markplan och har markiser och innanför fanns tidigare en reklamfirma. Men numera så bor 
det en student där inne tror Sigun. Hon säger att personen som körde den här bilen uppfattade 
hon komma körande ner Tränggatan för att sedan vända i korsningen Tränggatan-Åsgatan. 
Hon är av den uppfattningen att den bilisten måste ha kommit ner till korsningen ungefär i 
samband med att den här mannen kom gåendes förbi. Sigun själv såg inte ifall bilen vände 
nere på platsen men hon säger att det är vanligt att bilister gör detta i den här korsningen. Hon 
hade ju dessförinnan börjat gå bort mot balkongen för att se varifrån hon hade hört skriken. 
På fråga om hon noterade om det kunde ha varit bakljus hon såg spegla sig i det här fönstret 
så säger hon med säkerhet att det var framljus hon såg.

 Eget signalement.
Sigun är 168 cm lång och normalt byggd och har ljust halvlångt hår som något nedanför 
öronen. Hon var iklädd en svart fliströja och ljusa jeans vid det här tillfället samt svart skor.

Avslutningsvis tillfrågas Sigun om hon har något mer att berätta. Sigun säger att det mesta 
har kommit med i förhöret men hon är av den uppfattningen att den lille pojken måste ha 
blivit mördad före kvinnan det att utsattes för det här brottet. Hon säger också att hon 
kopplade den man som hon såg ute på Åsgatan med den här händelsen. Hon säger att 
beteendet på mannen var så pass speciellt och tänker Sigun 

Beträffande signalementet vad gäller längden på den här personen så uppfattade 
hon honom som något längre än sambon Mats. Mats är 180 cm lång men Sigun 
gör det tillägget att hon såg ju mannen snett uppifrån den plats där hon själv 
befann sig men uppfattade mannen som något längre än 180 cm lång, dock 
endast något längre än 180 cm lång men närmare än så kan hon inte säga.

Förhöret avslutat klockan 12.04.

Sigun var hela tiden närvarande vid indikteringen av förhöret och hon godkände detta i 
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befintligt skick. Hon önskar ej få bandet återuppspelat.

Linköping dag som ovan.

Ulf Jacobsson
krinsp

 Tillägg
Sigun ringdes upp kl. 18.18 samma dag, alltså den 21 oktober 2004. 

Hon tillfrågades om hon lade märke till någon sopbil den här morgonen i 
området. Hon uppgav att hon inte gjorde detta. På en direkt fråga om hon såg 
någon sopbil när hon såg den springande mannen uppgav hon återigen att hon 
inte gjorde detta. Hon säger spontant att de billysen som hon såg spegla sig i 
fönstret möjligtvis kan ha varit sopbilen. 

Hon tillfrågades också om hon har något mer att tillägga till förhöret. Hon 
uppgav att hon funderat lite under dagen. Hon säger att hon såg den mördade 
pojken i samband med att pojken bars in i ambulansen. Detta var i samband 
med att hon själv klev in i polisbilen. Därför kan inte pojken ha varit kvar på 
gatan när de åkte fram med polisbilen för att hålla förhöret. Hon säger också att 
hon tyckte sig känna igen pojken. Hon såg att pojken hade brun hy och det är 
inte så vanligt i området. Hon har tidigare sett en liten pojke gå med en något 
äldre flicka ute på gatan. Hon tror nu att det var den pojken hon såg ligga på 
båren.

Hon uppgav spontant att när hon såg mannen så var hon själv lugn till sättet. 
Däremot så blev hon mer och mer stressad när hon senare var framme vid 
kvinnan på gatan. Hon menar med detta att hon inte var stressad då hon såg den 
springande mannen och att hennes minnesbild då bör vara riktig. 

Förhöret avslutat kl. 18.25
Nedtecknat i konceptform och i samma form uppläst och godkänt.

 Bilaga till förhöret
Tre handskrivna blad med Siguns noteringar från morgonen den 19 oktober.
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Förhör
Åsgatan.Festen.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Foldevi, Sigun
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Morden på Åsgatan
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

2004-11-08
Förhör påbörjat

15:35
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bt

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Borg är hörd tidigare i ärendet.

Hon kontaktas per telefon med anledning av en uppgift om att det skulle ha varit en fest i 
området runt Åsgatan natten innan morden.

Borg säger att hon inte har hört tals om att det skulle ha varit en fest den aktuella natten. Hon 
kan inte erinra sig att hon skulle ha hört eller sett någonting som kan sättas i samband med en 
fest. Hon säger att hon borde ha kommit ihåg detta eftersom det är ovanligt att man har fest 
en måndagskväll.
Området vid Åsgatan är ett promenadstråk för ungdomar som går till eller från stan. Under 
helgerna kan det vara mycket ungdomar som går igenom området.

Hon säger vidare att det finns ett litet gult hus i början på Åsgatan. Detta hus används av 
några ungdomar som lokal där de spelar musik. Hon vet inte vilka ungdomarna är.

Borg berättar därefter att hon på morgonen den 19 oktober såg gärningsmannen när han gick 
därifrån. Hon är tidigare hörd om detta och har lämnat en beskrivning till polisen.
Hon säger nu att hon sedan dess har funderat mycket på hur gärningsmannen såg ut. Hon 
berättar att hon, för några dagar sedan, såg en film på TV. På filmen såg hon en man men 
kragen på jacken uppfälld. Hon jämförde då med sina egna minnesbilder av gärningsmannen 
när denne avlägsnade sig från brottsplatsen. Hon insåg att även gärningsmannen måste ha 
haft kragen uppfälld eller en halsduk på sig när han lämnade brottsplatsen, eftersom hon inte 
såg sidan av kinden eller halsen på gärningsmannen.
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Hon vidhåller i övrigt att gärningsmannen var atletiskt byggd men inte övertränad. Han 
rördes sig smidigt. Han hade vältränade lår. Hennes minnesbild är att han hade tajta jeans så 
att hon såg hans vältränade lår.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Foldevi, Sigun
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Klarlägganden beträffande teleoperatör.
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

Lars-Gunnar Birgerson
Förhörsdatum

2004-11-17
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sigun Borg tillfrågas vilken teleoperatör de har för det fasta nätet.

Hon säger: "Telia har vi haft. Just nu har vi bytt till Östkraft. Jag måste fråga 
min sambo. Det var nog han som skickade in lappen".

Hon talar om att hon 2004-10-19 ringde på den fasta hemtelefonen från en 
telefon som är ansluten till jacket. Hon har funderat om det gick att titta på 
telefonen för att se numret hon ringde. Hennes tanke var "tänk om jag slagit fel 
nummer, så han inte hann med i ambulansen". Hon vet att detta är möjligt att se 
numret i displayen om hon ringt från mobiltelefonen.

Sigun återkommer sedan per telefon och meddelar att de bytt operatör 
2004-10-08. 

Uppläst – godkänt.
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Förhör
k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Stillström, Monica
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Med anledningav iakttagelser i k-39890-04
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

Ronald Malmquist
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

10:45
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Brigadgatan 24
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Stillström uppgav vid förhörstillfället att hon tar bussen till sitt arbete på garnisonen i 
Linköping. Bussen stannade aktuell morgon kl. 07.50 på Barnhemsgatan. Stillström gick från 
busshållplatsen upp gångvägen upp mot Åsgatan. Vid slutet av Västra vägen iakttog hon 
några arbetare från firma Olin och Ekroth som höll på att såga ner ett större träd.

Stillström forsatte att gå mot Åsgatan. När stillström kom fram till vändzonen på Åsgatan såg 
hon en pojke ligga på gatan med blodigt ansikte och tillsynes livlös. Vid pojkens sida satt en 
vuxen person som uppgav sig för att vara läkare. Stillström forsatte och såg därefter en 
kvinna liggande på vägen. Intill kvinna fanns det personer bl.a. en läkare som uppgav att man 
väntade på ambulans. 
Stillström gick till korsningen Karl Dahlgrensgata –Åsgatan för att vinka fram ambulansen 
och ge dem vägledning.

Därefter forsatte Stillström att gå längs Åsgatan för att i korsningen Terränggatan - Åsgatan 
vika av mot vänster för att gå ut på Djurgårdsgatan. På Djurgårdsgatan gick Stillström in på 
Bageriet Åkesson och köpte sig frallor. Därefter fortsatte Stillström upp till sitt arbetet.

Stillström kan inte dra sig till minnes någon speciell person som utmärkte sig under hennes 
gångväg till arbetet. 

Förhöret vidimerat och godkänt   
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Förhör
F 38.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Stillström, Monica
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

2004-10-28
Förhör påbörjat

14:03
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats

Brigadgatan 24 Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Monica Stillström åker med buss från Brokind. Bussen avgår från Brokind kl 07.22. Hon stiger av 
bussen på Storgatan i anslutning till Västra Vägen, se skiss. Monica Stillström går sedan Västra 
Vägen mot väster, gångvägen mot Åsgatan. Hon fortsätter sedan Åsgatan till Tränggatan, där hon 
viker ner på Djurgårdsgatan. Stillström går över Djurgårdsgatan, och in på Åkessons bageri. 
Därifrån fortsätter Stillström gångvägen utefter Djurgårdsgatan, upp mot Garnisonen. Det är en 
liten gräsmatta mellan gångvägen och Djurgårdsgatan. Hon fortsätter sedan efter Djurgårdsgatan, 
svänger in framför Ryttargårdskyrkan, och vidare till Garnisonen. 

Själv är Stillström ca 175 cm lång. Hon var iförd en gråblå jacka, höftlång, med luva. Långbyxor 
som var beiga till färgen, samt att hon bar paraply. På ryggen bar Monica Stillström en liten svart 
handväska, som bars som en ryggsäck. Ev bar Monica Stillström en plastpåse i handen. 

Monica Stillström gick tillsammans med Anders Norr. Norr är tidigare hörd av polisen. De hade 
sällskap till korsningen Lasarettsgatan och Djurgårdsgatan, där Norr går upp till US. Norr går med 
sin cykel vid sin sida. Monica Stillström uppger att Norr färdades med samma buss som hon, men 
att han med sin cykel kom ifatt Stillström i slutet på Västra Vägen, där gångvägen börjar. Det var 
för övrigt där som man fällde träd. Sedan går de tillsammans. 

Norr och Monica Stillström såg trädfällningen, och kommenterade denna. De pratade med 
varandra, det regnade. De reagerade inte på något annat, tills de kom fram i början på Åsgatan. Det 
rörde sig dock folk på sträckan i den utsträckning som det brukar göra. 

När de kommer fram till början av Åsgatan, ser de någon som ligger på Åsgatan, och de ser sedan 
direkt, att det ligger ytterligare en person lite längre fram på Åsgatan. Det sitter en person på huk 
vid varje skadad person. Stillström och Norr stannar till vid platsen där pojken ligger, och det 
stannar till ytterligare någon person där, som Stillström inte kan beskriva. I övrigt så finns det inte 
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så många fler personer på platsen.

Stillström pratar med kvinnan, som sitter vid pojken. Kvinnan säger att hon är läkare. Då Stillström 
och Norr inte kan göra så mycket mer på platsen, så går de fram till korsningen med Karl 
Dahlgrensgatan, för att hänvisa ambulansen. Det är dock polisen som kommer först till platsen. 
Stillström uppger, att eftersom hon arbetar JM Bygg, så känner hon till hur rörigt det kan vara att 
komma fram på platsen. 

När Norr och Stillström står i korsningen Åsgatan – Karl Dahlgrensgatan, så kommer det ett 
medelålders par med hund. Det paret hade ringt SOS. De bor för övrigt i något av radhusen lite 
längre upp på Åsgatan, och heter sannolikt Klint. 

Norr och Monica Stillström går sedan mot Djurgårdsgatan, och man skiljs vid korsningen till 
Lasarettsgatan. Monica Stillström går sedan in på Åkessons bageri.

Monica Stillström kan inte minnas att hon såg någon sopbil i området. Hon vet att det fanns en 
flyttbil på Karl Dahlgrensgatan. Hon såg inte flyttbilen, men vet att den fanns på platsen. Den som 
äger flyttbilen heter Arne Wallman. Enligt Stillström skall Arne Wallman ha ringt polisen, då 
Wallmans son som bor ovanpå pizzeria Napoli, passerade upp mot Karl Dahlgrensgatan tidigare på 
morgonen. 

Monica Stillström uppger att hon är chockad, när Monica går in på bageriet. I det här skedet av 
förhöret så uppger Monica Stillström, att ambulansen kom till platsen innan hon lämnade 
korsningen med Karl Dahlgrensgatan. Hon tänker inte på annat än att det är "massor av folk" på 
Djurgårdsgatan. Det är ingen som utmärker sig, eller som var annorlunda på något sätt. Stillström 
uppger att då hon var chockad, så har hon dåligt minne av den här tiden, efter det att hon har lämnat 
platsen. Hon kan ej heller minnas någon enskild person på vägen upp mot Garnisonen.

Monica Stillström minns nu, att det kom en flicka, ca 18 – 20 år, som cyklade Åsgatan nerifrån, och 
upp mot platsen där pojken låg. Flickan stannade till, när Monica Stillström och Norr stod vid 
pojken. Stillström tycker sig känna igen ansiktet på flickan som en person som Monica brukar möta 
på Åsgatan. Hon kan inte minnas flickans klädsel, men flickan var mer ljus än mörk. 

Monica Stillström uppger att hon går den här vägen ett par gånger i veckan, och att hon så har gjort 
under ett års tid. Monica Stillström har inte reagerat på någon ensam person på sträckan Västra 
Vägen – Åsgatan under den tiden som hon har gått den här vägen. Monica Stillström uppger att för 
över ett år sedan, så gick hon i stället för att gå på Åsgatan, så gick hon Barnhemsgatan. Då, för 
över ett år sedan, så reagerade hon på en man, som var transvestit. Den här mannen som var 
transvestit, talade bl a med cykelhandlaren i slutet av Barnhemsgatan. Den här mannen som var 
transvestit var lång, längre än Monica, var ca 180 – 190 cm lång.

Förhöret fortlöpande nedtecknat och uppläst. Monica Stillström önskar ej få förhöret uppläst 
ytterligare.

Förhöret slut kl 14.50.  
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bond, Bertil
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser angående Mord Åsgatan/Karl Dahlgrens gata 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

Helena Månsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

08:30
Förhör avslutat

08:40
Förhörsplats

Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bond uppger att han såg en man springa från brottsplatsen. Mannen ca 25 år,  klädd i mörka 
kläder, bar toppluva.

Telefonnummer: 013-12 20 05, 0708-10 64 12

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.

HEMLIG



157

Förhör
Dörrknackning Åsgatan 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bond, Bertil
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

iakttagelser gjorda från bostaden vid mord på Åsgatan 
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:25
Förhörsplats

Åsgatan 3 den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

UF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bond berättar att han omkring kl 07.45 från sitt lägenhetsfönster ser en kvinna som befinner sig 
ungefär framför fastigheten Åsgatan 6. Bond uppfattar att kvinna går vacklande och att hon ropar 
på hjälp. Kvinnan faller eller lägger sig ner på en liten gräsplätt vid infarten till parkeringen. Bond 
ser därefter en man som befinner sig ungefär vid soptunnan till fastigheten Åsgatan 6. Bond 
beskriver mannen som ca 185 cm lång. Han är i övrigt osäker på mannen hur han är klädd. Han tror 
att 
mannen har en mörk luva eller mössa på sig. Mannen småspringer eller går fort i riktning ner mot 
Tränggatan och försvinner ur Bonds åsyn. Bond ser därefter hur det kommer ut människor från 
flera hus i närheten och går fram till kvinnan. Efter några minuter så måste Bond gå till sitt arbete 
och han går därför ner till platsen där polis och ambulans då hade kommit. Bond tar sin cykel och 
beger sig sedan till arbetet. 

Bond själv var klädd i jeans och en svart jacka och cyklade iväg på en mörkblå herrcykel av 
fabrikat Rex.
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Förhör
Förhör vittne Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bond, Bertil
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med Bertil Bond angående hans iakttagelser vid mordet som utspelade sig på Åsgatan i

Linköping den 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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

17:05
Förhör avslutat

17:25
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bertil Bond berättar på fråga att han bor i fastigheten Åsgatan 3 på tredje 
våningen. Bertil har vardagsrumsfönster som vetter ut mot Åsgatan. Han har 
bott i fastigheten sedan den byggdes för två år sedan. Han känner dom personer 
som bor i just hans trappuppgång ganska bra men vad gäller sina grannar i dom 
övriga fastigheterna känner han inte dom speciellt väl alls. Bertil arbetar i 
centrala delarna och så gott som alltid med något enstaka undantag tar han 
Åsgatan i riktning mot Tränggatan när han ska till sin arbetsplats. Bertil brukar 
nästan alltid cykla till sitt arbete. På fråga när han brukar ge sig av hemifrån 
uppgav han att han vanligtvis brukar cykla hemifrån någonstans mellan 
07.30-08.30 och den här variationen beror på att Bertil har sk flextid på sin 
arbetsplats. Vad gäller den här dagen den 19 oktober så hade klockan blivit en 
bra bit över halv åtta närmare åtta innan Bertil hade för avsikt att cykla till 
arbetet. Han åt frukost i köket som vetter upp mot ett grönområde. Innan han 
skulle ge sig av så gick han in i vardagsrummet och tittade ut genom fönstret 
som vetter ut mot Åsgatan. Bertil uppgav att han brukar göra på det sättet för att 
se vad det är för väder ute så att han vet vad han ska ha för kläder. Precis när 
han tittar ut så hör han någon som ropar hjälp, hjälp. Samtidigt som han hör det 
här så såg han en kvinna ta ett som han själv uttrycker det ett halvvarv på 
asfalten. Med det menar Bertil att hon hade vinglig balans och på något sätt 
snurrade runt utan att direkt ramla. Han såg precis samtidigt då några meter 
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ifrån henne en man som sprang därifrån i riktning mot Tränggatan. Det var mest 
på kroppskonstitutionen som Bertil såg att det var just en mansperson. Bertils 
direkta tolkning var att det var ett bråk mellan en man och en kvinna och 
funderade inte speciellt mycket mer på det.

Bertil bedömer att det är en 75-80 meter från hans fönster ungefär till den plats 
där han såg kvinnan på ostadiga ben. Förutom den här kvinnan och mannen som 
sprang från kvinnan så såg inte Bertil till någon mer person längs Åsgatan eller 
någon annanstans. Bertil funderade då snabbt vad han själv skulle ta sig för om 
han skulle ner och hjälpa dom eller inte och Bertil minns inte så här i efterhand 
huruvida han hade fått på sig ytterkläderna eller inte. Han trodde bara att det var 
något vanligt gnabb mellan dom två personerna först.

Bertil ombads och berätta om den här personen som sprang från den här 
aktuella kvinnan. Bertil berättade då att han är till hundra procent nästan säker 
på att den här mannen bar en mössa. Mössan den var en sån här som inte 
skyddade öronen berättade han en form av sotarmössa. Vad det gäller den 
övriga klädseln så kan Bertil inte säga nånting mer om det egentligen. Han 
uppgav att han blev lite färgad av vad övriga vittnen sa när dom pratade med 
polisen när Bertil så småningom konfronterades med dom. Bertil har också läst i 
tidningen och vet nu egentligen hur mannen var klädd. Bertil är dock helt säker 
på att mannen bar den här mössan som inte skyddade öronen. Att Bertil 
kommer ihåg just det här med mössan har och göra med att han själv aldrig har 
mössa men tänkte på att det är en form av mode att ha mössa på sig nu oavsett 
väderlek. När Bertil hur gammal den här personen ifråga kan vara uppgav han 
att manspersonen bör vara nånstans runt 25-års åldern tror han. Orsaken är att 
han tror att mannen i den åldern har och göra med mannens kroppskonstitution 
att den var ganska ordinär kropp och absolut ingen kroppsbyggartyp.

När Bertil väl kom ner till kvinnan efter en 5, 6, 7 minuter så var det fler 
personer där som hjälpte henne. I det tillfället visste inte Bertil att det fanns 
ytterligare en skadad person längs gatan. När han såg folk där borta också 
funderade han på huruvida det var nån som hämtade kvinnans handväska eller 
något liknande. Dom som hjälpte den här kvinnan var en annan kvinna samt ett 
par som bor i området. Bertil har ingen minnesbild av vare sig den här ensamma 
kvinnan eller hur paret var klädda. Han har dock en svag minnesbild av att 
mannen i det här parförhållandet brukar ha en ljus rock på sig. När Bertil var 
nere höll ambulansen på att bära in kvinnan och båren i ambulansen. 

Bertil själv var klädd i en svart tunn jacka och jeans samt svarta skor. Bertil 
cyklade på sin mörkblå Rexcykel.

Bertil har ingen minnesbild av att han skulle ha sett den här manspersonen 
tidigare.

Förhöret efter hand intalat på band.

Förhör med Bond, Bertil; 2004-10-21 17:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhöret avslutat klockan 17.25.

Förhör med Bond, Bertil; 2004-10-21 17:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Lungdom
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Säberg, Mikael
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord 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

Bertil Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

10:20
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

be

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Mikael Säberg berättade att han och hans flickvän cyklade Tränggatan ner mot Åsgatan för 
att cykla vidare till US. De passerade vid Åsgatan ca 07.50 och då var det inget ovanligt som 
skedde i omgivningarna. Mikael lade dock märke till att det stod några sopbilar på Åsgatan.

Bertil Eriksson, inspektör
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Förhör
F 379

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Säberg, Mikael
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mikael blir förhörd om sina iakttagelser på morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-12-09
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

b.Ö

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Mikael har tidigare blivit kontaktad 2 ggr i denna utredning. Mikael själv 
menar han att han inte har några fler uppgifter att lämna. Förhörsledaren 
ber Mikael ändå att försöka besvara vissa frågor.

Den aktuella morgonen cyklade Mikael tillsammans med sin fästmö Frida Stenström 
Terränggatan i riktning mot Djurgårdsgatan. Frida skulle besöka biblioteket på sjukhuset och 
lämna tillbaka en bok. På fråga, svarar Mikael, att det är mycket sällan han cyklar den vägen. 
Mikael studerar på Universitet och cyklar därför en helt annan väg. Där i mot  cyklar Frida 
oftare den vägen då hon utbildar sig inom sjukvården. Klockan var c:a 07:50.

Mikael drar sig till minnes att han såg renhållningsbilen (sopbilen) i närheten av korsningen 
Åsgatan – Terränggatan. Som Mikael minns i dag fanns där två renhållningsarbetare och de 
höll på att arbeta vid fastigheterna längst ned på Terränggatan mot Djurgårdsgatan.

Mikael cyklade på sin röda mountainbike och var iklädd en grön jacka. Frida cyklade på en 
gammal cykel av märket Monark och turkos till färgen. Troligtvis var Frida iklädd en grå 
kavaj, men detta är Mikael lite osäker på.

De enda personerna förutom renhållningsarbetarna som Mikael minns var två kvinnor/flickor 
som gick över vid övergångstället i korsningen Terränggatan – Djurgårdsgatan samtidigt som 
Mikael och Frida. En av kvinnorna hade en cykel med sig och de var lite i vägen för Mikael 
och Frida. Därför minns Mikael dem, men något signalement kan han ej lämna, då Mikael 
varken minns utseende på kläder eller på cykeln.

Naturligtvis har Mikael och Frida resonerat kring vad de såg eller inte såg morgonen den 19 
oktober. Frida har för Mikael berättat att hon utmed Terränggatan såg en tant med en hund.  
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Den iakttagelsen kan Mikael inte dra sig till minnes. På fråga, svarar Mikael, att Frida inte 
inför Mikael har beskrivit tanten eller hunden närmare.

Mikael menar att han iakttog troligtvis fler händelsen än Frida utmed cykelvägen. Detta då 
vägen för Mikael var mer ovan än för Frida. För Mikael var Åsagatan en okänd gatan fram till 
den 19 oktober.

Telefonnummer 0733-94 93 56 går bra att ringa om man vill prata med Frida.

Förhöret uppläst från ant4eckningar och godkänt         

Förhör med Säberg, Mikael; 2004-12-09 14:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Passerat mordplatsen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Dahl, Helena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hör om sina iakttagelser i samband med att hon passerade mordplatsen Åsgatan 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:15
Förhör avslutat

08:25
Förhörsplats

Tränggatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Helena berättar att hon skoldagar brukar cykla Tränggatan – Kaserngatan – Östgötagatan till 
och från Björkö Friskola vilken ligger i Gamla Lärarhögsskolans lokaler på Östgötagatan.

Den aktuella morgonen den 19 oktober regnade det dock så hon valde att i stället promenera 
till skolan. 

Kl ca 07.55 gick hon därför hemifrån ner längs Tränggatan och vidare svängde hon vänster 
upp på Åsgatan. När hon börjat gå uppför Åsgatan kom det polisbilar som körde förbi henne. 
När hon kom upp på krönet Åsgatan såg hon en kvinna ligga på marken. Vid kvinnan stod 
någon person vet ej om det var man eller kvinna eller hur personen såg ut. Personen vinkad åt 
poliserna som för att påkalla uppmärksamhet.  Hon tittade på den liggande kvinnan och såg 
att hon blinkade. Helena förstod inte vad som hänt och fortsatte bara förbi. 

Helen fortsatte och såg en pojke som låg ner och hon tror att det fanns någon person vid 
honom men hon kommer inte så noga ihåg. Hon fortsatte förbi honom och gick till 
övergångsstället Drottninggatan – Storgatan och vidare mot skolan. Hon kan inte beskriva 
någon enda person längs vägen. Helen var "i sin egen värld" och lyssnade på Freestyle.

Helenas eget signalement
Ca 165 cm lång Bar ett uppfällt rött paraply , beige kappa , blå tyghandskar , svarta 
träningsbyxor med revärer från fotens utseida och 20 cm upp, blå / vita gymnastikskor.
Freestyle i öronen.
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Förhör
F 75  2:a förhöret  "Passerat mordplatsen"

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Dahl, Helena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter till hennes tidigare förhör från den 20 oktober
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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

12:10
Förhör avslutat

12:25
Förhörsplats

Åsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Helena Dahl kommer i förhöret kallas Helena.

Med under förhöret var även förhörsledare Insp. Bo Österberg

Helena fick på plats beskriva hur hennes väg under morgonen den 19 oktober  
från hemmet på Tränggatan via mordplatsen Åsgatan och mot sin skola, Björkö 
Friskola på Östgötagatan gestaltat sig. Syftet med förhöret var att försöka återge 
en klarare minnesbild över vad Helena iakttog under sin promenad på vägen 
fram tills hon nådde själva mordplatsen.

Helena berättade att då hon först under morgonen gick ut från bostaden på 
Tränggatan 10 var osäker på om hon skulle cykla eller gå till skolan, men 
eftersom det vid tillfället föll ett lättare regn samt blåste rätt så kraftiga vindar, 
så beslutade hon sig för att promenera. Hon hämtade med sig ett paraply vilket 
hon skylde sig med från det fallande regnet.
Hon är ganska så säker över att hon lämnade bostaden klockan 07.55 " Klockan 
hade inte hunnit bli åtta då jag gick ut" sade hon.

Helena sade att hon höll det uppfällda paraplyet i en lätt böjd båge framför sig 
för att motverka så att det inte blåste upp " som en strut".
Detta medförde , sade hon, att hon ej hade någon större sikt framåt och hindrade 
henne att se vad som tilldrog sig på långt håll. Hon förklarar att hon endast hade 
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ett par meters sikt framför sig.

Hon gick Tränggatan i nordöstlig riktning för att sedan vika vänster in på 
Åsgatan. Tillfrågas sade Helena att hon ej noterat att hon mött- eller blivit 
förbipasserad av någon person under den sträckan.

Hon hade för avsikt att fortsätta vidare Tränggatan ut på Barnhemsgatan vilken 
brukade vara hennes normala gångväg till skolan, men valde denna morgon 
istället att "testa" en annan väg för att se om den var kortare, varför hon vek av 
vänster in på Åsgatan.

När hon nått in på Åsgatan, så gick hon längs trottoaren på dess vänstra sida sett 
från Tränggatan.
Hon noterade inga mötande personer eller andra människor i rörelse. "Det kan 
ha kommit någon på min motsatta sida av gatan utan att jag lagt märke till detta 
eftersom paraplyet dolde min sikt" sade hon.

Tillfrågas sade Helena att hon gick i ganska snabbt takt och lite fortare än vad 
hon brukar på grund av regnet.
Helena sade att hon även hade sin freestyle påtagen och lyssnade på popmusik, 
varför hon ej heller hade någon uppfattning om andra ljud och röster.

Då hon passerat över Karl Dahlgrens gatan och var i höjd med fastigheten Karl 
Dahlgrensgatan 51, blev hon omkörd av en polisbil. Hon lyfte upp paraplyet 
och tittade framåt. Hon såg då en man som stod mitt i vägbanan på Åsgatan där 
vägen korsas med infarten till p-platsområdet.
Mannen vinkade ivrigt åt polisbilen för att påkalla uppmärksamhet.

Då Helena passerat förbi huskroppen till Karl Dahlgrensgatan 51,såg hon att det 
låg en äldre kvinna på gräsmattan mellan buskhäcken och gatans asfalt. 
Kvinnan låg på sida med sin högra kind mot marken, sade Helena. Kvinnan låg 
som i en lättare böjd fosterställning. Hon hade ansiktet riktat ut mot Åsgatan.
Helena såg att det satt en person på knä bredvid kvinnan. Helena fick aldrig 
någon uppfattning om vilket kön den personen hade, då hon enbart såg 
personens ryggtavla. Helena vill minnas att den personen var klädd i en mörk 
jacka.
Då Helena passerade den liggande kvinnan såg Helena att kvinnan blinkade 
med ögat och hade munnen öppen.
Helena trodde att det var en gammal tant som ramlat omkull och brutit sig. 

På fråga om Helena stannade till och erbjöd sin hjälp, nekas då hon fick 
intrycket av att där redan fanns folk som kunde hjälpa kvinnan.
Helena hade fortfarande hörlurarna instoppade och lyssnade på popmusik, 
varför hon ej hörde vad som sades av folket.
Hon fick samtidigt syn på att det låg en pojke litet längre ned på gatan och att 
det även där fanns en person som uppehöll sig bredvid denne.

Förhör med Dahl, Helena; 2004-11-02 12:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Helena fick då en olust känsla och kände att det inte stod rätt till, sade hon.

Pojken låg, vad Helena uppskattade, mellan 10-15  meter längre ned på gatan 
sett från den liggande kvinnan.
Tillfrågas sade Helena att pojken låg med huvudet in mot kantstenen invid 
buskagen/gräsmatten och att kroppen låg lite snett vinklat ut på gatan.
Hon har ingen uppfattning om hur pojkens armar låg i förhållande till kroppen. 
" Jag lade endast märkte till att han inte rörde sig, utan låg helt stilla," sade hon. 
När Helena passerade pojken såg hon att han var blodig i ansiktet. 
"Jag vet inte vad jag tänkte just då. Jag förstod inte vad som hade hänt" sade 
hon. Hon tror sig ha blivit både rädd och chockad av det hon sett och därför 
fortsatt att gå vidare.
Tillfrågas hade inte Helena någon minnsebild över den person, vilken hade 
funnits bredvid pojken. "Jag tror att det kan ha varit en man och att även denne 
varit mörkt klädd, men jag är inte helt säker på detta, eftersom jag bara tittade 
som hastigast  på den liggande pojken och såg blodet i hans ansikte. Någon 
uppfattning av personen bredvid pojken fick jag aldrig " sade hon. 

Vid förhörs tillfället pekade Helena ut platsen där hon vill minnas sig ha sett 
pojken ligga. Hon erinrar sig att pojken legat i ens med "den stora björken"  .
Helena sade att hon idag vid förhörstillfället blev osäker på om pojken låg exakt 
på den av henne utpekade platsen. Det kunde enligt Helena skilja 5-6 meter 
mer åt västra hållet, alltså ett längre ned på Åsgatan och i avstånd från den 
liggande kvinnan, men menade att det i alla fall var någonstans inom detta 
området pojken hade legat.  

På fråga hade hon ingen tanke på att stanna till och fråga vad som hade hänt, 
eller erbjuda sin hjälp. "Jag förstod inte vad som stod på, utan blev nog både 
chockad och rädd, varför jag gick vidare" sade hon. 

Helena hade ej heller uppfattat att någon person vid tillfället påkallat hennes 
uppmärksamhet, eller försökt stoppa hennes färdväg.  

Helena sade på fråga att hon är dock osäker på om det kan ha varit fler personer 
invid både kvinnan och pojken. "Jag uppfattade bara att det var en person invid 
varje liggande, men det kan mycket väl ha varit fler personer som sprungit där 
emellan de liggande utan att jag lade märke till eller tänkte på det" sade hon.

Tillfrågas om vart polisbilen befunnit sig då hon passerade kvinnan och pojken, 
hade hon ingen klar uppfattning om. Hon erinrar sig att polisbilen stannat 
utanför staketet till en av villorna som ligger parallellt med infarten till 
p-platsen. 
Vid förhörstillfället pekar Helena ut en plats där hon tror polisbilen stannat, 
vilket mäter ca 25 meter upp på Åsgatan från Karl Dahlgrens gatan.
Helena var osäker på om det anlänt fler polisbilar till platsen. Hon noterare 
enbart att det kom en polisbil - vilken hade kört förbi henne då hon var mellan 

Förhör med Dahl, Helena; 2004-11-02 12:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Karl Dahlgrens gatan - Åsgatan.

Tillfrågad hade inte Helena något minne av vilka personer hon mötte eller som 
passerade henne den resterande vägen fram till Björkö skolan.

Helena pekar ut på en skiss som upprättats av Insp. Bo Österberg vissa 
referenspunkter som hon här i förhöret omnämnt, och som bifogas förhöret.

Förhöret avslutat.
 

   

Förhör med Dahl, Helena; 2004-11-02 12:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips - övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Norr, Anders
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser på den aktuella brottsplatsen.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:16
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Anders Norr berättar att han kom med buss från Kisa och gick av den vid fängelsemuren. Han 
gick tillsammans med Monica Stillström in emot Kanberget på gång och cykelbanan. Vi kom 
således fram "där dom låg på vägen". Det vi såg intill dem var två kvinnor och de talade med 
den kvinna som satt vid pojken. Hon berättade att hon ringt och larmat och sade också att de 
var läkare. Den andra kvinnan talade med den kvinna som låg på marken. Det rådde ett 
väldigt buller vid tillfället eftersom de höll på att fälla ett stort träd alldeles intill.

Anders sade att han såg att pojken var helt tyst och alldeles borta. Ena ögat var uppspärrat 
och det var som att se döden i vitögat, uttryckte han sig.

När de sedan lämnade platsen iakttog han ett par med hund. Han tror sig veta att de bor i 
radhuslängan som ligger åt Socialförvaltningen.

Anders Norr hade funderingar på om vi skulle vara intresserade av paret med hund. Han 
erbjöd sig i så fall att ta reda på det då han trodde att de hade barn i samma klass.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Norr, Anders
Personnummer

Den hörde är

Vittne
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

08:35
Förhör avslutat

08:55
Förhörsplats

Barnhemsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Norr påkallade förhörsledarens uppmärksamhet då polisen hörde förbipasserande på 
Barnhemsgatan.

Norr berättade att han i gårdags morse åkte expressbusss 39 från Kisa till Linköping. Norr 
sade att han steg av bussen på Storgatan i höjd med Sociala förvaltningens byggnad.  Norr 
sade att vid gamla infektionskliniken höll de på att såga ned träd varför det var ett fasligt 
oljud av motorsågar. Norr gick bort till området runt sociala förvaltningens entré och hämtade 
sin cykel varefter han cyklade mot Västra vägen igen och vidare mot Åsgatan. I backen 
träffade han en bekant, Monika Stillström, varför han klev av cykeln och promenerade i 
sällskap med henne mot Åsgatan. Norr sade att på gångvägen mellan Västra vägen och 
Åsgatan, mötte han två studenter på väg mot Storgatan. Tillfrågad hur han visste att de var 
studenter sade Norr att han antog det då de båda var i 16-årsåldern och på väg i riktning mot 
Folkungaskolan

Norr uppgav att då han kom in på Åsgatan, cirka 7-8 minuter före 08.00, såg han på avstånd 
något som låg på två ställen på backen och två kvinnor som satt hukande vid det som låg på 
backen. Då han kom närmare såg han att den ena var en pojke och det andra var en kvinna. 
Vid pojken respektive kvinnan satt två personer hukande. Kvinnan vid pojken sade att "vi är 
läkare" och Norr fick uppfattningen att han skulle hålla sig undan med ledning av vad 
kvinnan sagt. Kvinnan sade också att hon ringt ambulans. Norrs första uppfattning var att 
pojken var medvetslös. Då Norr gick närmare pojken såg han att pojken låg på rygg med 
ansiktet uppåt och såg skadad ut. Norr sade att han såg något rött på pojkens högra sida av 
ansiktet som han antog var blod. Norr sade att pojken hade ena ögat öppet och han reagerade 
för att vare sig öga eller ögonlock rörde sig. Norr såg heller inga tecken på att pojken 
andades. Norr sade att då han såg blodet och ögat på pojken förstod han att pojken var utsatt 
för kraftigt våld. Norr sade att första tanken han fick vid tillfället är var är pappan. Detta 
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gjorde att Norr tittade sig omkring och konstaterade att han inte såg någon annan förutom den 
skadade kvinnan samt en person hos henne samt den kvinna som satt hos pojken. Norr sade 
att de var märkbart ensamma.

Under tiden Norr befann sig i pojkens omedelbara närhet stod den kvinna som suttit på huk 
bredvid pojken en liten bit ifrån som om hon väntade på hjälp. Norr sade att han hörde att 
personen som satt vid den skadade kvinnan pratade med den skadade kvinnan. Norr 
uppfattade inte vad som sades men trodde att kvinnan var relativt okay då hon pratade. Norr 
bedömde att avståndet mellan pojken och den skadade kvinnan var cirka 10 meter. Norr gick 
mot den skadade kvinnan men stannade en liten bit ifrån då han hörde att den skadade 
kvinnan och den andre personen pratade. Norr sade att han blev stående en liten stund på 
Åsgatans vänstra sida vid staket och häckar.

Norr sade att han gick förbi den skadade kvinnan och fortsatte ned till korsningen Åsgatan / 
Karl Dahlgrensgatan och stannade där för att eventuellt påvisa en kommande ambulans. Efter 
ett litet tag anlände två polisbilar och efter ytterligare en minut anlände även en ambulans. 
Norr sade att han antog att de två som var på plats från början hade mer att säga än Norr 
varför han lämnade platsen i riktning mot Tränggatan, fortfarande i sällskap med Stillström. 
Norr sade att under hela händelseförloppet har Stillström funnits i hans närhet. Norr och 
Stillström gick ned till Tränggatan och svängde vänster mot Djurgårdsgatan. I korsningen 
skiljdes Norr och Stillström åt och Norr gick Lasarettsgatan i riktning mot Us där han har sitt 
arbete på it-avdelningen. Stillström gick Djurgårdsgatan i riktning mot T1 området.

Norr sade att han var klädd i svart jacka, svarta byxor, svart fleecétröja under jackan samt 
svarta skor. Norr hade med sig en brunaktig cykel.  Förhörsledarens anm. Norr är 
gråhårig samt hade grått kort skägg. Tillfrågad om Stillströms signalement sade Norr att 
han inte kom ihåg detta.

Förhör med Norr, Anders; 2004-10-20 08:35   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Åsgatan, omtag, Anders Norr, regat med nr F 79.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Norr, Anders
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Tidigare uppgifter

kontrollerade i data

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ej släkt eller bekant

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör avseende vittnesiakttagelser på Åsgatan, Linköping, på morgonen, tisdagen

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

Leif Ahlgren
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

16:35
Förhör avslutat

17:30
Förhörsplats

Våldsroteln, polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

la

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Sedan Anders Norr underrättats om anledningen till förhöret tog förhörsledaren 
fram en kartbild över aktuellt område och bad Anders att, i kronologisk ordning, 
berätta var han steg av bussen och vart han gick samt att han samtidigt markerar 
platser och personer på kartan.

Anders har gjort detta och kartan med hans personliga anteckningar med 
löpnummer 1 – 10 bifogas detta förhör.

Vidare noterades följande:
Anders berättade att då han och Monika Stillström befann sig på Åsgatan och 
strax före den plats, där han senare såg Mohammad ligga, mötte de en cyklist 
som åkte i riktning mot Västra vägen (se punkt 7 på kartan). Anders minns inte 
om det var en man eller kvinna på cykeln. Han lade särskilt märke till att 
cyklisten väjde tydligt för personerna på gatan och fortsatte utan att stanna.

Anders stannade vid Mohammad och talade med kvinnan som fanns bredvid 
honom och som sa att hon var läkare och att hon kallat på ambulans. Anders 
kände att han behövde göra något för pojken och därför satte han sig ned 
bredvid honom och höll sin ena hand framför pojkens mun för att känna om han 
andades, vilket han inte gjorde.
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Förhörsledaren frågade hur pojken låg och Anders förklarade att han låg på 
gatan med huvudet i riktning mot buskaget. (Se en liten skiss högst upp till 
höger på kartbilden och markerad med nr 8).
Anders tillfrågades om kroppens och extremiteternas läge och han berättade att 
Mohammad låg på rygg med ena ögat öppet och extremiteterna var "samlade" 
så det såg ut som att Mohammad sov.
Beträffande tidsfaktorn och den tid Anders befann sig bredvid Mohammad 
svarade han att det kan ha rört sig om c:a 2-3 minuter men det kändes som en 
längre tid. Han berättade också att, omedelbart som han kom till platsen och 
förstod att det kunde skett ett brott, så tittade han sig omkring och såg enbart de 
personer som nämnts i tidigare och detta förhör.

Anders berättade vidare att han hörde att det talades vid den plats där den 
skadade kvinnan låg. Han hörde en kvinnoröst men han kan inte säga om det 
var en eller två personer som talade. Han sa att han och Monika stod c:a en 
minut på Åsgatan och på motsatta sidan av gatan än där kvinnan låg.
Sedan hörde han sirener och först kom det ett par polisbilar och då fortsatte han 
och Monika till korsningen Åsgatan – Karl Dahlgrensgatan för att vänta på 
ambulansen och visa vägen. I denna korsning mötte han ett bekant par som var 
ute och promenerade med sin hund. Mannen heter Klint i efternamn och han 
och hans sambo bor i ett av de nya radhusen på Västra vägens början och i 
anslutning till socialförvaltningens byggnad. Paret Klint berättade att de kallat 
på ambulans. Efter en kort stund fortsatte Anders och Monika ned till 
korsningen Djurgårdsgatan- Tränggatan där de skildes åt och Anders fortsatte 
Lasarettsgatan mot US.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Norr, Anders; 2004-10-23 16:35   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Ankn. till 79.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Norr, Anders
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vill komplettera uppgifter i tidigare förhör
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-10-13
Förhör påbörjat

09:20
Förhör avslutat

09:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Norr ringer i anledning av det signalement som nu gått ut i media om en mörkklädd man.

Norr är tidigare hörd i ärendet. Han vill nu bara påpeka att han själv var iklädd svart 
täckjacka, stickad blå luva, mörka byxor och mörka skor. 

Han vill lämna denna uppgift för att det påminner om det signalement som nu finns i media.

Förhöret slut kl. 09.30

Benniet Henricson
bitr. spaningsledare
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Förhör
Tips tagen i polisens reception

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Mujkic, Azra
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

grovt våldsbrott i Linköping 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

Ann-Britt Gustavsson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

10:50
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

anmälningsrummet receptionen Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Kindgren, Helén

Berättelse

Assra Mujkic kom in i polisens reception och ville lämna tips till det som hände.Assra hade 
med sig som stöd Helen Kindgren som arbetar som beteendevetare på AB Previa tfn 
013-244233.

Assra arbetar på Us  Hälsouniversitetet och gick från sin bostad i Skäggetorp 041019.När hon 
kom till Folkungaskolan såg hon Domkyrkans klocka att den stod på 07.50 Assra gick in i 
området vid Kanberget och Åsgatan mot Tränggatan. När Assra kom en bit in på Åsgatan 
fick hon se en pojke ligga blodig på marken.Han låg på rygg med armarna bredvid sig och 
halvöppna ögon.Han rörde sig inte.Bredvid pojken stod en kvinna.Assra frågade kvinnan om 
pojken var kontaktbar. Kvinnan sa att ambulans var på väg. Assra fortsatte Åsgatan ned och i 
ikorsningen med som hon tror var Tränggatan låg en kvinna blodig på marken.Det satt en 
man på huk bredvid kvinnan.Kvinnan sa att hon hade ont på sin vänstra sida och hon pekade 
med sin hand. Det kom en tjej och hon frågade om hon kunde hämta läkare.Assra förstod på 
mannen som satt på huk vid kvinnan att han var läkare och Assra hörde också av någon att 
även den kvinnan var läkare som fanns lite längre upp på Åsgatan som stod hos den liggande 
skadade pojken.Assra tror att klockan kunde varit vid cirka 07.55 tiden då hon kom till den 
plats där pojken låg på marken.

Assra gick tillbaka till pojken som låg skadad på marken Det hade nu kommit mer folk till 
platsen.Först kom det några polisbilar till platsen och sedan kom det ambulans. Polien på 
platsen frågade om någon sett eller hört något.Det gick då fram en tjej till polisen och sa att 
hon hade hört någon skrika. Assra var så chockad så hon gick inte fram och pratade med 
någon polis.

Assra hade inte mött någon person från det håll Folkungaskolan,Kanberget och fram till 
Åsgatan.Hon hade heller inte hört någon skrika  på hjälp eller liknande.
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När Assra kom till sitt arbete berättade hon för sina kamrater vad hon sett och de hjälpte 
henne att få kontakt med företagshälsan Previa.Assra var mycket chockad och hon orkade 
inte kontakta polis i går och berätta vad som hänt.

Idag följde förhörsvittnet Helen på Previa med henne till polisstationen Tfn till Helen på 
Previa 013-244233

Uppläst och godkänt  

Förhör med Mujkic, Azra; 2004-10-20 10:50   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2004-10-25 08:13
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Mujkic, Azra
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Azra Mujkic ska höras kompletterande beträffande sina eventuella iakttagelser på morgonen den 19

oktober 2004 på Åsgatan 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

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

11:39
Förhör avslutat

12:40
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledaren är krinsp Göran Häggblad.

Närvarande vid förhöret är även Azras make Hazim Mujkic. Hazim har tillfrågats och han har 
berättat att han själv inte var närvarande vid tillfället utan låg hemma och sov eftersom han 
hade arbetat natt.

Azra Mujkic uppmanades att lyssna noga vid de delar som indikteras av förhöret och vid 
eventuella felsägningar korrigera förhörsledaren. Hon ombads också att säga till om det är 
något hon inte förstår under förhöret.

 Tisdagen den 19 oktober.
Azra berättar att hon den här dagen skulle till sin arbetsplats på Universitetssjukhuset. Hon 
arbetar som epidemilogiassistent på Us. Hon har flextid och kan vara på jobbet så sent som 
09.00. Denna morgon så lämnade hon sin 6-åriga dotter på förskolan i Skäggetorp. Azra har 
som vana att gå till arbetsplatsen för att få lite motion. Hon gick därför från förskolan i 
riktning upp mot Universitetssjukhuset. Vi tar hjälp av en karta i samband med förhöret och 
Azra berättar att hon gick Bergsvägen upp mot Bergsrondellen som hon gick igenom. Hon 
fortsatte sedan Bergsvägen ner mot Abiskorondellen därefter så byter vägen namn till Västra 
vägen och den här vägen fortsatte hon ända ner till Malmslättsvägen. Azra berättar att det 
finns inga trafikljus eller något övergångsställe där nere utan hon blev stående ganska länge 
innan hon kunde passera Malmslättsvägen. Det var ganska mycket trafik den här morgonen. 
Hon minns att det kom en skolbuss med skolbarn som skulle bort till Folkungaskolan. Hon 
har också den minnesbilden att tillsammans med henne så stod det en man och en kvinna som 

HEMLIG



väntade på att gå över gatan. Angående klockslag så uppgav Azra att hon strax innan detta 
hade passerat förbi Folkungaskolan och ett övergångsställe. I samband med detta hade hon 
titta mot Domkyrkan och såg att den klockan var 07.50. Azra säger att hon var lite sen den 
här morgonen och att hon vid den här tiden redan brukar vara på arbetet.

I vart fall så gick hon över Malmslättsvägen tillsammans med den här mannen och kvinnan. 
Mannen och kvinnan ifråga försvann in vid husen på andra sidan gatan. Hon vet inte exakt 
var dom gick. Hon kan inte riktigt beskriva dom här personerna men som hon minns det så 
var det kvinnan som först stod och väntade på att gå över och därefter så kom mannen och 
därefter Azra själv. Hon tror inte att dom båda hörde ihop med varandra. Däremot så pratade 
mannen och kvinnan lite med varandra men det kan vara på det sättet att dom småpratade 
med varandra. Hon bedömer åldern på dom här personerna någonstans mellan 40-55 år. 
Mannen var mörkklädd och bar på en väska. I vart fall så stannade mannen och kvinnan eller 
rättare sagt gick de in i någon fastighet på andra sidan Malmslättsvägen.

Azra själv fortsatte att gå Västra vägen ner till där den tar slut. Där börjar sedan en cykel- 
och gångbana som går ner mor Åsgatan. Azra gick den här cykel- och gångvägen och vi tar 
också hjälp av en karta under förhörstillfället vad gäller den här vägen. Cykel- och 
gångvägen finns inte markerad på kartan men vi gör ett  svart streck ungefär hur vägen går.

Azra tillfrågades om hon mötte eller såg någon person på den här cykel- och gångvägen. 
Azra uppgav att hon inte har någon minnesbild av att hon mötte eller såg någon eller några 
personer.

Azra berättar sedan att hon kom ut där Åsgatan slutar. I samband med detta så såg hon ett litet 
barn ligga på marken något framför henne. Hon såg också att det stod en kvinna vid det lilla 
barnet. Kvinnan tittade i riktning bort mot en annan plats längre bort på Åsgatan. Azra 
fortsatte några steg framåt och kunde då konstatera att det låg ytterligare en person längre 
fram på gatan. Bredvid den här personen satt en man på huk. Hon uppskattar avståndet 
mellan pojken och den andra personen som cirka 15-20 meter. Azra gick fram och såg då att 
det var just en liten pojke som låg där på gatan. Hon beskriver att pojken låg på ryggen med 
armarna utmed sidan fast något utsträckta på gatan. Benen på pojken var också raka och alltså 
inte böjda på något vis. Hon såg också att pojken hade blod på höger sida av halsen. Pojken 
hade halvöppna ögon. Azra frågade kvinnan något i stil med om pojken var vid medvetande. 
Azra fick till svar att man redan hade ringt till ambulans och att ambulansen var på väg. Hon 
beskriver att pojken låg med sitt huvud upp mot buskarna och benen mot villan på andra 
sidan gatan. Azras egen tanke var först att pojken hade ramlat men hela situationen var 
väldigt avvikande. Hon säger att det såg konstigt ut på platsen med tanke på ifall pojken hade 
ramlat. Hon menar på att pojken låg lite konstigt ifall han hade ramlat på platsen.

Azra beskriver att det var väldigt svårt att se pojken där han låg. Hon tyckte att situationen 
var väldigt jobbig och hon förstod att pojken inte var vid liv. Hon fortsatte då att gå framåt 
mot den plats cirka 15-20 meter längre fram där det låg en kvinna på marken. Bredvid 
kvinnan stod en man på huk och hon minns att mannen frågade kvinnan om hon hade ont. 
Kvinnan på marken var vid medvetande och pratade lite med den här mannen. Kvinnan 
svarade att hon hade ont och visade även med sin ena hand att hon hade ont nånstans på sin 
vänstra sida i magtrakten. Kvinnan var gråvit i ansiktet, beskriver Azra.

Azra säger också att någon på platsen, hon vet inte vem, sa att mannen vid kvinnan var läkare 
och att kvinnan som stod borta vid pojken också var läkare. Azra påminner sig att det var 
någon på platsen som sa att man kunde knacka på hos någon som var läkare i området. Det 
var då som någon sa att det redan fanns läkare på platsen både vid kvinnan och vid pojken. 
Hon beskriver att kvinnan låg med huvudet mot ett buskage på sin högra sida, inte snett på 
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något vis. Mannen som satt vid kvinnan höll om henne på något sätt ville hon minnas.

Azra beskriver det som att hon själv nu var väldigt upprörd och att hon hade svårt att andas. 
Efter att hon hade sett kvinnan gick hon tillbaka den lilla sträckan bort till pojken. Det var 
ingen på platsen som berättade för Azra vad som hade hänt. I samband med detta så kom 
polisbilar och ambulanser till platsen. Man hade innan hört sirener men det verkade som att 
bilarna inte riktigt hittade fram till platsen. Denna kvinnan som stod vid pojken ringde åter 
igen och försökte förklara vägen för räddningsfordonen. Strax därefter så kom det två 
polisbilar till platsen som stannade i höjd med där kvinnan låg. Strax därefter så kom det en 
ambulans. Hon berättar att poliserna som kom till platsen gick ut och tog kort både på pojken 
och kvinnan.

Azra tänkte att hon själv inte hade sett någonting om vad som hade hänt så därför började hon 
långsamt gå i riktning Åsgatan neråt. Hon gick i riktning mot polisbilarna och det var någon 
polis på platsen som frågade om någon hade sett eller hört någonting. Då kom det fram en 
kvinna och sa att hon hade hört skrik. Azra tänkte då att hon själv inte hade varit närvarande 
när brottet hade skett så därför så fortsatte hon gå i riktning mot sin arbetsplats. Vi ritar in på 
en karta att hon går Åsgatan ner mot Tränggatan där hon sedan viker vänster ner på en 
cykelbana och passerar därefter över Djurgårdsgatan därefter fortsatte hon ut Lasarettsgatan 
och gick sedan upp på en cykelväg till det hus på Us-området där hon arbetar. Hon fick 
frågan om hon mötte någon bekant eller såg någon annan person som hon idag kan beskriva 
utmed den här vägen. Azra berättar att hon gick väldigt snabbt och hastigt från brottsplatsen 
till jobbet beroende på att hon var uppskrämd och skärrad. Hon har ingen minnesbild av vilka 
personer hon möjligtvis kan ha sett eller mött utmed den här vägen. När hon kom upp på 
arbetet så försökte hon berätta för en läkare vad hon hade sett uppe på Åsgatan. Azra säger att 
hon är osäker men möjligtvis så fick hon reda på redan på Åsgatan att personerna hade blivit 
knivstuckna. Det kan också vara så att hon senare läste om detta på internet på arbetsplatsen. I 
vart fall är hennes minnesbild att hon hade berättat om vad hon hade sett och att klockan då 
var 08.30 när hon hade återkommit till sitt rum på jobbet.

 Eget signalement.
Azra berättar att hon är 168 cm lång och hon har normal kroppsbyggnad. Hon var den här 
dagen iklädd en beige nästan knälång jacka. Hon hade en tygpåse i ena handen samt ett 
uppfällt blått paraply. Hon berättar att det småregnade den här morgonen. Hon hade ingen 
mössa på huvudet.

Signalement på övriga personer på platsen.
Kvinnan som stod vid pojken: Azra beskriver att den kvinnan hade en liknande jacka som hon 
själv har. Hon kan inte svara på vad kvinnan hade för byxor. Hon uppskattar åldern till 40-50 
år. Kvinnan hade ljust hår som var relativt kort men dock ej kortklippt. Azra framhåller att 
hon själv tittade mest på pojken som låg på marken och därför inte noterat hur personerna på 
platsen såg ut. 

Mannen som satt vid kvinnan: Den här mannen uppfattade Azra som mörkt klädd eventuellt 
hade mannen lite skägg men var nog över 40 år gammal men hon säger att hon har svårt att 
bestämma åldern på honom. Hon vill också minnas att det kan ha legat en väska bredvid 
mannen och kvinnan på platsen. Azra är dock väldigt osäker på detta. I vart fall minns hon 
inte någon färg på den här väskan.

Kvinnan som sa att hon hade hört ett skrik: Azra kan inte beskriva den här kvinnan mer än att 
hon var blond. Azra säger att hon då redan började gå i riktning bort mot arbetsplatsen.
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Hon fick också frågan om hon kan beskriva andra personer som fanns på platsen. Azra säger 
som tidigare att hon ju inte tittade på människorna såg ut. Däremot så minns hon att när hon 
gick tillbaka till pojken den andra gången så kom det en kvinna på cykel som stannade 
bredvid. Hon kan inte heller beskriva den här kvinnan men eventuellt så var det en något 
yngre kvinna. Den här tjejen eller kvinnan var kvar på platsen till dess polisen kom dit. 
Däremot så vet inte Azra hur länge sedan kvinnan stannade på platsen.

Azra beskriver det som så att det var endast mannen som satt borta vid den skadade kvinnan 
som gjorde någonting över huvud taget. Övriga personer som fanns på platsen uppfattade hon 
mest som åskådare även inkluderande henne själv. Hon säger att på något sätt så visste man 
att pojken redan var död och att det inte fanns någonting att göra för honom.

Övrigt.
Azra tillfrågades men hon uppgav att hon inte la märke till någon sopbil den här morgonen. 
Beträffande om det fanns några bilar på gatan så uppgav Azra att det tror hon inte att det 
fanns. Däremot säger hon att det ofta brukar stå en eller två bilar parkerade utmed gatan. Hon 
minns att hon sett att bilar tidigare fått böteslappar på sig. Hon har bland annat sett en gul bil 
och en mörkare kanske beigeaktig bil på gatan. Azra blir nu lite osäker och säger att 
möjligtvis så fanns det en bil parkerad nedanför pojken och alltså i den norra ändan på 
Åsgatan. Vi tittar som sagt på en karta över platsen. Azra är som sagt osäker på detta och i så 
fall så såg hon ju inte pojken förrän hon passerade förbi bilen.

Förhöret avslutat klockan 12.40.

Azra var hela tiden närvarande vid indikteringen av förhöret och hon godkände detta i 
befintligt skick. Hon önskade ej få bandet återuppspelat för sig.

Linköping som ovan.

Ulf Jacobsson   

 Tillägg
Karta över den väg som Azra gick på morgonen den 19 oktober 2004.
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Odenö, Hasse
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

09:50
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Odenö bor på Kanbergsområdet och har sitt garage i de vita nybyggda husen.

På morgonen den 19/10-04 omkring kl 0735 40 hade Odenö hämtat sin bil för att åka och 
träna. När han kom ut på Åsgatan stod där en sopbil som han fick vänta på innan han kunde 
köra vidare.
Odenö hade inte sett någon annan person på platsen än "sopgubbarna".

Odenö körde sin gråa Saab 9-3.

Odenö finns på telefon  070- 53 21 56
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyhlén, Markus
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av "lapp" i lådan.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

20:56
Förhör avslutat

21:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Markus Nyhlén berättar att han varje morgon åker med en jobbarkompis till sitt arbete. De 
åker klockan 07.45. Den här morgonen, den 19 oktober, var Nyhlén sen och de åkte från 
platsen på Barnhemsgatan klockan 07.49.

Han passerade det aktuella stället klockan 07.47 från bostaden Tränggatan 5. Han gick då 
över tomten Åsgatan 2 där han på baksidan har sin bil parkerad. Han  låste upp bilen och lade 
in lite grejor som han hade med sig och gick sedan vidare ner på cykelvägen mellan 
Djurgårdsgatan och Barnhemsgatan. 

Vid ett tillfälle under vägen ryckte han till då han hörde steg bakom sig och han vände sig då 
om och såg då en man något äldre i arbetskläder. De hejade på varandra utan att känna 
varandra och mannen sade "har du sett Augustsson". Förmodligen trodde mannen att Nyhlén 
bodde på Åsgatan 2.

De var nu på tomten till Åsgatan 2. På den tomten stod en större skåpbil "typ rörmokarbil" 
och Nyhlén som vet att nye ägaren till fastigheten Åsgatan 2 håller på att renovera fann detta 
helt naturligt. Fastigheten Åsgatan 2 består av tre fastigheter och skåpbilen stod vid 
mittenfastigheten.

När Nyhlén gick hemifrån väckte han sin fru och den två-åriga dottern var redan vaken. 
Hustrun och dottern lämnade bostaden vid 12-tiden och efter vad hustrun berättat för Nyhlén 
uppmärksammade hon inte något då hon lämnade bostaden. Däremot har hon tagit illa vid sig 
av det som hänt och vill inte gärna vara i bostaden just nu för obehaget att lämna lägenheten 
ensam med barnet på morgonen. Hon sover i natt hos sina föräldrar.

Nyhlén själv var klädd i svart skinnrock som når till ungefär halva låret. Han är 178 cm lång 
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och "100 kg tung". Han är blond.

Nyhlén berättar en händelse som inträffade dagen innan alltså den 18 oktober. Han lämnade 
bostaden något tidigare eftersom han skulle åka med dottern till dagis. Han gick ungefär 
klockan 07.20. De gick som vanligt över tomten till Åsgatan 2 och till Nyhléns bil på 
baksidan. Han uppmärksammade då som om någon kastade ett föremål mot dem och som 
hamnade någonstans i det lite höga gräset mellan Åsgan 2 och troligen Åsgatan 4. Han vände 
sig om men såg inte någon eller något. Detta kanske hade en helt naturlig förklaring säger han 
men ville ändå nämna det.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Nyhlén, Markus; 2004-10-20 20:56   diarienr: 0500-K39890-04

 184HEMLIG



185

Förhör Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2004-10-24 08:38
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyhlén, Markus
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

kompletterande förhör med Markus Nyhlén beträffande sina iakttagelser på morgonen 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

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

10:52
Förhör avslutat

11:47
Förhörsplats

den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

UF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp Göran Häggblad / RKP

Markus Nyhlén fortsättningsvis i förhöret kallad Markus ombads att lyssna noggrant vid de 
delar som indikteras och vid eventuella felsägningar eller missförstånd korrigera 
förhörsledaren. 

 TISDAGEN DEN 19 OKTOBER

Markus berättar att han vaknade ca 06.45 den här morgonen. Han berättar att på tisdagar 
börjar man inte förrän kl 09.00 på arbetsplatsen i Åtvidaberg, där han arbetar. Han åker 
normalt sett tisdagar till fredagar med sin kollega Per-Anders Karlsson. De samåker i 
Per-Anders bil. Markus tror att Per-Anders bor på Barnhemsgatan 20. 

Det var bestämt att Markus skulle vara hemma hos Per-Anders eller rättare sagt utanför hans 
bostad 07.45 den här morgonen. Markus säger att när han sedan satte sig i Per-Anders bil 
tittade han på klockan inne i bilen. Den klockan visade 07.53, men Markus vet att den här 
klockan går ca 4 minuter före exakt tid. Han tittade också på sitt eget armbandsur och den 
visade 07.49. Den här tiden är Markus säker på. Markus vet att han blev lite sen den här 
morgonen och det var av den anledningen han tittade till på klockan när han satte sig i bilen. 

I vart fall lämnade Markus sin bostad, adressen framgår av den särskilda handlingen. Han 
gick ner för stentrappan ut mot Åsgatan. Han är då nästan i korsningen Åsgatan-Tränggatan. 
Han går in på en tomt som ligger på baksidan av Tränggatan 3 där det finns en större 
grusparkering. Där inne har Markus sin egen bil parkerad. Det är en vit Audi 100 Avant. Han 
passerade sin bil och lade in några saker till sin lilla dotter i bilen. Detta gjorde han innan han 
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gick ner mot Per-Anders bostad. Markus berättar att han inte såg någon person  inne på 
gården. Han fortsatte sedan att gå från sin bil på en upptrampad gräsmatta från den parkerade 
bilen ner mot Barnhemsgatan. Den här gångvägen går från baksidan av huset Tränggatan 3 
ner mot Barnhemsgatan.

Markus berättar också att innan han kommit fram till sin bil, och det var i samband med att 
han var på väg ner mot stentrappan så uppmärksammade han en bil inne på den här 
grusparkeringen. Han säger att det finns en röd lada inne på gården och uppbackad mot ladan 
stod en större skåpbil. Markus uppfattade den här bilen som en hantverksbil. Han är väldigt 
osäker på färgen men möjligtvis var den vit. Han tror som sagt att det var en hantverksbil och 
det med anledning av att det förekommer en hel del ombyggnation i området runt den här 
fastigheten, Tränggatan 3. Det har stått en hel del hantverksbilar där den sista tiden.

Han såg ingen person runt den här bilen och han såg för övrigt inte någon annan person inne 
på gården.

På väg från sin egen bil, alltså ner mot Barnhemsgatan och när han hade kommit en bit så 
hörde han någon gå bakom sig. Det var inte någon som sprang utan han hörde endast steg av 
en person. Därför vände sig Markus om och bakom honom stod, som han uttrycker det, en 
storvuxen karl, kanske i 50-års åldern. Han är väldigt osäker på mannens utseende, men 
eventuellt hade mannen tunt krulligt hår som var cendréfärgat. Beträffande klädseln så 
uppgav Markus att han inte riktigt kan beskriva denna. Däremot så förstod han av mannens 
klädsel att mannen var en hantverkare. Han kan dock inte säga om mannen var iklädd 
blåkläder eller liknande. Manen bar också på någonting, men Markus kan inte säga vad det 
var för någonting. Markus hälsade kort på mannen som också hälsade tillbaka. Mannen 
frågade Markus något i stil med "har du sett Augustsson". Beträffande namnet Augustsson så 
säger Markus att han är lite osäker på detta men han tror att det var det namnet som mannen 
ställde en fråga om. Markus själv tror att mannen i fråga fick för sig att Markus bodde i 
fastigheten och visste vem mannen frågade efter. Det är i vart fall en reflektion som Markus 
gjorde vid tillfället. Markus svarade endast nej till mannen och fortsatte gå ner mot 
Barnhemsgatan. Mannen följde inte efter Markus utan stannade kvar, som han uppfattade det, 
inne på gården. Markus uppfattning är också att den här mannen väntade på någon och 
möjligtvis var det just den här Augustsson som han väntade på.

Markus berättar att han inte ser några andra personer  utan han fortsatte ner gångvägen mot 
Barnhemsgatan. Där vek han till vänster och gick bort troligtvis mot fastigheten 
Barnhemsgatan 20.  Där har kollegan Per-Anders sin bil inbackad på gaveln till fastigheten 
under en balkong. Det rör sig om en vit Mitsubishi Galant av sedan-modell. När Markus kom 
fram till bilen så satt redan Per-Anders där inne. På fråga uppgav Markus att han inte vände 
sig om på väg fram mot bilen. Han säger också att han inte hörde någonting. Han har i 
efterhand hört något rykte från någon person att någon av brottsoffren hade skrikit väldigt 
högt i samband med brottet. Det kan röra sig om pojken som hade skrikit högt. I vart fall hade 
den polis som han pratade med vid förra tillfället sagt att det var pojken som skrek högt. 
Markus säger beträffande detta att han själv inte hörde någonting över huvud taget på väg 
fram mot bilen. Vad gäller Per-Anders så har han inte berättat för Markus att han i sin tur 
uppfattade något speciellt den här morgonen.

Dom körde sedan iväg med Per-Anders bil och körde bilen i riktning norr ut och vek sedan 
till höger in på Elsa Brändströms gatan därefter vek man till höger på Djurgårdsgatan vidare 
söder ut ner mot Lasarettsgatan där man svängde vänster. Han fick frågan om han lade märke 
till någon person eller något annat under den här bilresan. Markus uppgav att det gjorde han 
inte. Han har ingen minnesbild av något speciellt.
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Markus korrigerar och Per-Anders bor på Barnhemsgatan 16. Han tillfrågades också om han 
har någon minnesbild av att de under den här bilfärden från Per-Anders bostad fick stanna 
vid något rödljus eller liknande. Markus säger att det har han ingen minnesbild av men 
säkerligen så fick man kanske stanna vid något övergångsställe men han har ingen minnesbild 
av någon speciell person men säkerligen fanns det personer ute den här morgonen.

Vi backar lite grann och Markus tillfrågas om han lagt märke till någon sopbil den här 
morgonen. Han uppgav att sopbilen alltid kommer på tisdagsmorgnarna och han såg sopbilen 
även den här morgonen. Markus berättar att han befann sig inne i hallen i lägenheten och i 
samband med detta uppfattade han att sopbilen var utanför hans egen bostad. Han sneglade ut 
genom fönstret och såg sopbilen åka upp mot Tränggatan 7 från Tränggatan 5. Han är väldigt 
osäker på tiden när han såg sopbilen men med anledning av att han stod i hallen så tror han att 
det var vid den tiden så han höll på att klä på sig för att lämna lägenheten. Däremot såg han 
inte någon sopbil ute på Åsgatan när han kom nerför stentrappan.

Markus berättar att han senare under dagen, runt 11.30 fick vetskap om morden i 
bostadsområdet. Han började då gå igenom sin dag och tänkte att det var nog bäst att ringa 
polisen för att berätta vad han hade sett den här morgonen. Han kom då ihåg den här mannen 
som han stötte ihop med inne på gården. Beträffande namnet Augustson så säger han att han 
vill minnas att han tänkte på en person som heter Jörgen Augustsson, som tidigare varit 
tränare i LFF.  Därför säger Markus att han är relativt säker på just efternamnet med tanke på 
att han gjorde kopplingen med fotbollspelaren Jörgen Augustsson.

Markus vill också göra en korrigering beträffande den tidigare indikteringen. Han säger att 
mannen gick bakom honom när han vände sig om mot mannen. Mannen stod alltså inte stilla 
då Markus vände sig om. Den bil som Markus och familjen har står skriven hustrun Sandra 
Nyhlén och inte på Markus själv.

 EGET SIGNALEMENT

Markus är 178 cm lång och ganska kraftigt byggd. Han var den här morgonen iklädd svart 
skinnjacka som är i längden ner över stussen. Han hade ingen mössa på huvudet. Han hade 
mörkblå jeans om han minns rätt. Markus har rödlätt relativt kortklippt hår. 

ÖVRIGT

Beträffande hustrun Sandra så har hon inte gjort några iakttagelser den här morgonen. 
Markus berättar att han hade väckt henne i samband med att han lämnade lägenheten ca 
07.45. Sandra gick då endast upp och låste dörren efter att Markus gick därifrån. När han 
själv sedan fick reda på det här brottet runt 11.30 så försökte han ringa hem till Sandra men 
hon hade då redan lämnat bostaden. Hon hade åkt till dagis med dottern. Sandra hade varit 
kvar i lägenheten fram till ca 11.00 på förmiddagen. 

Markus berättar också om en händelse på morgonen den 18 oktober. Han lämnade då 
lägenheten tillsammans med sin lilla dotter ca 07.20. Han skulle skjutsa henne till dagis med 
familjens bil. När han kom in mot gården där han har sin bil parkerad var det precis som om 
någon slängde något föremål in på tomten där han har bilen parkerad. Han uppfattade ljudet 
komma från den här tomten men i kanten av Åsgatan. Han vände sig om men såg inte någon 
person på platsen. Han såg heller inte vad det i så fall var för föremål som hade kastats. Han 
reagerade inte på någon annan person.

För övrigt säger han att det är ett relativt lugnt område förutom då studenter drar förbi 
Tränggatan på väg till eller från stan. I övrigt har han inte reagerat på någon person i området.

Förhör med Nyhlén, Markus; 2004-10-23 10:52   diarienr: 0500-K39890-04
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Han vill också berätta om en händelse i går, fredagen den 22 oktober. Runt 1745-1750 kom 
han med bil på Elsa Brändströms gata fram mot Barnhemsgatan. Han fick då stanna till med 
bilen för några äldre blinda personer skulle passera över gatan. Han fick säkert stå stilla i ca 
30 sekunder. Han uppmärksammade i samband med detta en mansperson stå ute på 
Barnhemsgatan. Mannen betedde sig lite udda , tyckte Markus, med anledning av att han stod 
och tittade på de blinda personerna. Mannen verkade inte vara på väg någonstans utan stod 
endast där och tittade. Han beskriver att   mannen hade arabiskt utseende eller möjligtvis 
kurdiskt utseende. Mannen var iklädd en svart toppluva som inte hade någon tofs. Mannen 
var iklädd en beige halvlång jacka  i längd av den jacka som Markus också har. Jackan gick 
alltså ner över stussen. I övrigt kan han inte beskriva mannens utseende närmare och  heller 
inte mannens klädsel. Markus egen tanke var att mannen kanske var en anhörig till den pojke 
som blivit mördad.

Förhöret avslutades kl 11.47. 

 BILAG TILL FÖRHÖRET

Till förhöret bifogas en karta över den gångväg som Markus gick den här morgonen. På 
kartan framgår också den väg man körde med Per-Anders bil.

Markus var hela tiden närvarande vid indikteringen av förhöret och han godkände detta i 
befintligt skick. Han önskade inte få bandet återuppspelat för sig.

Linköping som ovan

Ulf Jacobsson
krinsp

Förhör med Nyhlén, Markus; 2004-10-23 10:52   diarienr: 0500-K39890-04
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Karta med gång/bilvägen inritad av Marcus Nyhlén, 2004-10-23 10:52   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Dörrknackning Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Öberg, Sven Åke Evert
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina eventuella iakttagelser i samband med mord på Åsgatan i Linköping 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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

21:30
Förhör avslutat

21:35
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sven Öberg uppmanas berätta hur hans morgon såg ut den 19 oktober. Han 
uppger att han klev upp cirka 06.45 och gick in och duschade och gjorde sig 
ordning i badrummet. Cirka klockan 07.20 gick han ut och hämtade tidningen. 
Brevlådan är belägen vid grinden mot Åsgatan. Han tillfrågas om han såg några 
personer ute på gatan eller i omgivningen då han var ute och hämtade tidningen. 
Han uppger att han såg ett par personer nämligen två yngre kvinnor vilka kom 
från vändplatsen på Åsgatan och gick söderut. Kvinnorna var i 30-års åldern. 
Han tillfrågas om han kan beskriva dom närmare och han uppger att den som 
gick närmast honom hade en mörk skinnjacka och att den andra kvinnan 
troligtvis hade en grå kappa. Han uppger att han inte såg några andra personer i 
omgivningen.

Klockan 07.40 tog han bilen och körde från bostaden till arbetet. Han uppger att 
han har sitt garage beläget på Barnhemsgatan 12 och därifrån åkte han till 
arbetsplatsen på Hospitalstorget.

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 21.35.
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Palmgren, BO
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser mord 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

Helena Månsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

08:50
Förhör avslutat

08:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Palmgren uppger att han höll på att klä sig. Han hörde skrik, ett gällt skrik. Palmgren trodde 
då att det var barn som skrek. Sedan hörde Palmgren att det var en kvinna som skrek. 
Palmgren hörde rop på hjälp. 

Palmgren tittade ut genom fönstret och såg en person springa från brottsplatsen. Mannen 
sprang ner på Åsgatan.

Mannen var klädd i gråaktig jacka, tror Palmgren. Han är säker på att jackan inte var svart 
eller vit. Mannen var ca 180 cm lång.

Palmgren såg sedan att det kom personer från de röda husen på Karl Dahlgrens gata. 
Personerna sprang mot brottsplatsen. 

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Förhör
*Dörrknackning Åsgatan 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Palmgren, BO
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

iakttagelser i samband med mord på Åsgatan.
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

UF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Palmgren berättar beträffande sina iakttagelser på morgonen den 19 oktober att han var vaken 
och befann sig i sin lägenhet. Han uppskattar tiden till 07.45-07.50 då han plötsligt hörde ett 
skrik utifrån. Palmgren säger att det kan vara flera skrik. Han säger att han fick intrycket av 
att det var en kvinna som skrek. När Palmgren kommer fram till fönstret som vetter ut mot 
Åsgatan så såg han en man som småsprang Åsgatan i riktning mot Tränggatan. 

Mannen hade en jacka på sig, säger Palmgren. Jackan var inte ljus och inte svart. Palmgren är 
i övrigt osäker på signalement  på mannen eftersom han såg det hela genom 
persiennlamellerna. Palmgren såg inte något ytterligare på platsen eftersom han inte stod kvar 
vid fönstret. Han uppmärksammade dock efter en kort stund att det kom utryckningsfordon 
till platsen.
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Förhör
Vittne  Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Palmgren, BO
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bo Palmgren hörs om sina iakttagelser från sovrumsfönstret på morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

15:30
Förhörsplats

Åsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare Torgny Ehrieder.

Bo Palmgren berättar att hans normala morgonrutin är att bli väckt 06:55 för att därefter 
lyssna på morgonnyheterna mellan 07:00 – 07:20. Bo hade tryckt på fel knapp och därför inte 
väckts av klockradion/väckarklockan. Av egen kraft vaknade Bo närmare 07:25. Denna miss 
störde Bo och därför menar han att det inte var någon speciellt bra morgon just tisdagen den 
19 oktober. 

Bo gick från sitt sovrum som är beläget längst in i lägenheten med fönster som vetter ut mot 
Åsgatan. Hustrun har ett annat sovrum som är beläget i andra änden av lägenheten. Från 
sovrummet gick Bo till toaletten för att göra sina morgonbestyr. När han återvänder från 
toaletten och befinner sig i vardagsrummet eller har kommit in i sovrummet hör han ljud från 
Åsgatan. Han uppfattar dessa som barnljud som han har hört även andra mornar. Bo 
poängterar att Åsgatan används av en hel del barn som är på väg till skolan. 

Inne i sovrummet byter Bo om till underkläder och då reagerar han över att skriken från gatan 
hade ändrat karaktär. Nu var det skrik som inte var på skoj och som upprepades. På grund av 
att Bo uppfattade skriken på detta sätt lyssnade han mer medvetet. 

I en sekvens hörde Bo ordet 'Nej'. Ordet uttalades någonstans i händelsekedjan men Bo kan 
inte redogöra för precis när. Bo uppfattade inte längre att det var barnljud han hörde utan att 
det mer var ett gällt ljud och därför antog att det var en kvinna som skrek. 

Precis bredvid fönstret i sovrummet har Bo även ett så kallat franskt fönster. Bo gick och 
ställde sig vid detta fönster. Persiennen var fortfarande nerdragen och  bladen var ställda i 
vågrätt läge. Från detta fönster har Bo fritt synfält över Åsagatan. Se skiss som medföljer 
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förhöret. 

Först såg Bo ingenting fast han tittade ut mot Åsgatan. Från i tisdags till nuvarande 
förhörsdag menar Bo att det har hänt en hel del med avlövningen på träd och buskar. Därför 
menar Bo att vid förhörstillfället idag är sikten bra mycket bättre än det var under 
tisdagsmorgonen den 19 oktober. Som sagt såg Bo ingenting först fast han tittade ut. Bo sökte 
förklaring till ljudet han hörde och försökte lokalisera precis var detta ljud kom ifrån. Precis 
som Bo har förklarat på skissen  kunde han lokalisera ljudet bakom den större björken ut mot 
Åsgatan. Bo tyckte sig se en rörelse och möjligtvis ett gult plagg. Däremot kunde han inte 
urskilja någon person.

Bo tyckte att ljudet efter hand blev mer och mer otäckt. Ljudet måste ha fortsatt även sedan 
jag kom fram till det franska fönstret, menar Bo. Vad är det som händer, tänkte Bo. Ljudet 
måste ha stegvis fortsatt, menar Bo, som är helt säker på att han  har hört ordet 'Nej' 
någonstans i händelsekedjan.

Bo förstod ingenting och när allting blev tyst tyckte Bo att det var ännu konstigare. Hur lång 
stund Bo har stått vid fönstret och hört ljudet har han mycket svårt att uppskatta. När Bo tittar 
till sin högra sida ser han i höjd med det gula huset en person. Bo uppfattar personen som en 
man. Bo sätter den mannen i samband med vad han tidigare hade sett vid björken och ljuden 
som han hade hört. Däremot säger Bo att han inte har sett mannen förflytta sig mellan den 
större björken bort till det gula huset. Helt plötsligt såg bara Bo personen vid det gula huset. 
Mannen som Bo ser snett bakifrån var på väg i riktning mot Tränggatan. 

Som Bo uppfattade var det en reslig person som var minst 180 cm lång och med ordinär 
kroppsbyggnad. Angående klädsel, svarar Bo, att han inte har någon uppfattning om 
huvudbonad. Det Bo är mer säker på är att mannen inte var blond. Jackan som mannen bar 
var enligt Bo´s uppfattning höftlång och grå eller mörkbeige i färgen. Någon färg på byxor 
har Bo inte uppfattat. Angående mannens gång svarar Bo att han inte rushade eller gick en 
lugn promenad. Det var något onormalt i mannens gång som Bo har svårt att beskriva. 
Möjligtvis kan det vara steglängden som gjorde Bo uppmärksam. Mannen var inte kutig och 
gick inte framåtlutad. Var mannen tog vägen när han försvann ur Bo´s synfält vet inte Bo. 

Sammanfattningsvis svarar Bo att han enbart har sett en person på Åsgatan och det är den 
personen som han har beskrivit.  Någon liggande person på gatan har Bo inte  
uppmärksammat.

Strax efter att mannen försvann ur Bo´s synfält kom en man och en kvinna ut från en 
grannfastighet till Bo. Kvinnan höll sin ena hand på så sätt att Bo uppfattade detta som att 
kvinnan pratade i mobiltelefon. Bo antog att hon ringde för att larma den händelse som hade 
hänt utanför på Åsgatan. I och med det brydde sig Bo ej om att ringa SOS. Strax efter kom  
ambulanserna till Ågatan.

Förhörsledaren tillfrågar Bo om han har någon uppfattning angående ålder på den man som 
försvann Åsgatan i riktning Tränggatan. Det var en vuxen mansperson säger Bo. Då Bo såg 
personen snett bakifrån kan han ej bedöma någon ålder på personen. 

Förhöret uppläst från förhörsanteckningar och godkänt.

Förhör med Palmgren, BO; 2004-10-22 14:45   diarienr: 0500-K39890-04

 194HEMLIG



195

Förhör
Passerande Djurgårdsgatan-Tränggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Pihl, Agnes
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina eventuella iakttagelser i samband med mord på Åsgatan i Linköping 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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:40
Förhör avslutat

07:50
Förhörsplats

Djurgårdsgatan i höjs med Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Piihl tillfrågas om hon passerade området under morgonen den 19 oktober. Hon 
uppger att hon promenerade förbi Kanberget på morgonen. Hon promenerade 
från länsstyrelsen över Kanberget och gick då Åsgatan och klockan var då 
07.30-07.35.

Piihl tillfrågas om hon kan påminna sig om hon såg några personer den aktuella 
morgonen. Hon uppger att hon såg en kille som gick på Åsgatan och han var 
iklädd en färgglas jacka. Hon uppger att jackan var gul, svart och röd och att 
hon reagerade på att någon hade så färgglad och trevlig en sån kulen och tråkig 
morgon. Hon uppger att hon uppfattar honom som 40-45 år gammal och han 
var ljushyad. Hon uppger också att han hade luvan uppfälld på jackan. Mannen 
gick norrut och dom möttes i höjd med den övre infarten vid Karl 
Dahlgrensgatan. 

Vidare påminner sig Piihl att hon gick efter två kvinnor, kvinnorna var alltså på 
väg i samma riktning som hon. Den ena kvinnan hade mörk jacka och hon 
påminner sig att den andra kvinnan bar ett paraply. I övrigt gjorde hon inga 
iakttagelser beträffande kvinnorna.

Piihl uppger att hon sedan mötte sin arbetskamrat Gunilla Wallin i korsningen 
Åsgatan-Tränggatan. Gunilla Wallin hade cyklat från T1 och Tränggatan ner 
mot Djurgårdsgatan.
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Piihl tillfrågas hur hon var klädd den 19 på morgonen och hon uppger att hon 
var klädd i en grön dunväst, en grön flisjacka under västen och att hon hade 
gröna byxor och bruna skinnskor. Hon uppger också att hon bar på en svart 
portfölj på vilken var applicerat ett antal militära textilmärken och dessutom bar 
hon på en brun bag.

Hon och arbetskamraten Wallin gick sedan Lasarettsgatan upp till 
Universitetssjukhuset där man vek höger och gick parallellt med Apotekets 
lastbrygga och utefter fastigheten fram till norra entrén. Under den promenaden 
så la man inte märke till någonting särskilt främst beroende på att de gick och 
prata med varandra.

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 07.50.

Förhör med Pihl, Agnes; 2004-10-20 07:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Åsgatan, kört därifrån i mörkgrön BMW 523, sedan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sturehed, Bo Sture
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Bekant med krinsp Leif

Ahlgren

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ej släkt eller bekant

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tog själv kontakt med polisen och lämnade upplysningarna angående sin vistelse i närheten av

mordplatsen tisdagen 04-10-19 kl. c:a 07.45.
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

Leif Ahlgren
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

08:10
Förhör avslutat

08:15
Förhörsplats

Utanför Åsgatan 1, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

la

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

I anledning att förhörsledaren och krinsp Benniet Henricson befann sig utanför fastigheten 
Åsgatan 1, Linköping, tog Bo Sturehed kontakt med mig och berättade följande:

Han och hans fru bor i en av fastigheterna på Karl Dahlgrens gatan men de har en 
parkeringsplats som ligger i omedelbar anslutning till fastigheten Åsgatan. Bosse påvisade 
parkeringsrutan och det är den som ligger närmast Åsgatan 1, då man står vänd mot porten.

Bosse berättade vidare att han normalt åker till sitt arbete före klockan 07.00 men tisdagen 
04-10-19 skulle han delta i ett motionspass i simhallen och hade därför ändrat starttiden. 
Han gick ned till p-platsen och han hade ett paraply uppfällt för det regnade.
Bosse såg inte någon annan människa eller något fordon då han satte sig i sin bil och körde ut 
mot Åsgatan. 
Bilen är en mörkgrön BMW 523 av sedanmodell. Inte registrerad på honom utan på företaget 
och han hade inte reg.numret i minnet. Vid förhörstillfället använde han hustruns bil.

Jag frågade då om han lade märke till någon bil från renhållningen, men det gjorde han inte. 
Då han körde ut på Åsgatan svängde han höger ( söderut) och körde fram till korsningen med 
Tränggatan där han åter svängde höger ( västerut) för vidare färd mot korsningen med 
Kaserngatan där han svängde höger (norrut) för vidare färd mot Malmslättsvägen.

Bosse tillade att han normalt brukar åka Karl Dahlgrensgatan och inte Tränggatan men den 
här morgonen så höll man på med byggnadsarbeten på den gatan och det verkade trångt och 
besvärligt att komma fram.
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Inga iakttagelser gjorda i övrigt.

Förhör med Sturehed, Bo Sture; 2004-10-23 08:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jarander, Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iaktagelser vid Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan, 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

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:23
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Margareta Jerander uppgav som följer:

Jag gick förbi den här platsen igår vid 07.35 tiden. Det fanns ingen människa i sikte.
Jag såg inget som jag kommer ihåg.

Var klädd i Brun skinnrock, blåa byxor.

Insp Sone Svedlund
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Förhör
Förbipasserande Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Cedergren, Cathrine
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser 2004-10-19 med anledning av mord på Åsgatan 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:30
Förhör avslutat

07:35
Förhörsplats

Åsgatan/Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Sangrud befann sig tillsammans med flera andra poliser vid korsningen 
Åsgatan/Tränggatan för att prata med dem som var på väg till sina arbeten eller skola. 
Frågeställningen till dem som stoppades var om de passerat platsen 2004-10-19, på 
morgonen.

Cathrine bor på Karl Dahlgrensgatan 53, dvs ett av de vinröda husen intill mordplatsen. Hon 
berättar att hennes make SvenErik och hennes son Alexander blivit förhörda under gårdagen. 
Då var Cathrine själv inte hemma.

Cathrine berättar att hon satte sig i bilen klockan 07:34. Hon såg att klockan i displayen visade 
den tiden. Bilen stod parkerad på p-platsen utanför hennes bostad, vid de grå husen på 
Åsgatan där morden skedde. Cathrine säger att det var trångt och svårt att backa ut bilen. 
Cathrine svängde ner mot Tränggatan. I höjd med "det gula höga smala huset där ingen bor, 
men där det är replokal" mötte hon sopbilen. De kunde inte mötas, så Cathrine stod still en 
stund. Sedan åkte hon upp på trottoaren för att passera sopbilen.

Cathrine säger att en av killarna körde sopbilen och den andre gick bakom bilen, mellan 
soptunnorna och tömde dem. När Cathrine passerade sopbilen, vinkade killen som var bakom 
sopbilen åt Cathrine.

När Cathrine satte sig i bilen tänkte hon att det var tomt på människor ute. Hon tänkte "Det är 
bara jag som är ute idag". Hon gjorde reflektionen pga vädret. Cathrine säger att det var 
mörkare ute på morgonen den 19 okt, än det var idag, den 20 okt. Detta eftersom det regnade 
och himlen var så mörk den 19:e. 

Cathrine säger att hon inte såg någon annan människa förutom sopåkarna. Hon har inte sett 
något barn. Cathrine säger spontant att hon inte brukar se några människor utanför när hon 
åker till arbetet. Hon säger att hon inte sett pojken tidigare. Hon vet inte vem kvinnan var som 
blev mördad.
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Cathrine åkte i en mörkblå (nästan svart) Passat combi med reg nr RUL081.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.

Förhör med Cedergren, Cathrine; 2004-10-20 07:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K39890-04 / A106

Signerat av

Raimo Strandgård
Signerat datum

2004-10-22 13:32
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Evaldsson, Margareta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Huruvida den mördade var vid medvetande och om hon nämnde något om gärningsmannen då hon fick

vård på akuten, US
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

13:24
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Margareta Evaldsson uppger att hon stod vid den skadade kvinnans fotända. Kvinnan var vid 
medvetande och hon var oroligt för att hon hade svårt att få luft. Det är det enda som 
Margareta hört kvinnan prata om.

Uppläst från koncept och godkänt
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Förhör
Iakttagelser Åsgatan, F 45

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Björndahl, Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Birgitta Söderberg Björndahl blir förhörd om sina iakttagelser på morgonen den 19:e oktober 2004 på

Åsgatan 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

SW

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Birgitta berättar att hon arbetar i Ödeshög och att vanligtvis en arbetskamrat 
åker med henne från Linköping. Då brukar Birgitta åka hemifrån någonstans 
mellan 07.00 och 07.10. Tisdagen den 19:e oktober var arbetskamraten sjuk 
varför Birgitta fick åka ensam. Hon blev lite sen på morgonen och kom inte 
iväg förrän 07.20. På fråga, svara Birgitta, att hon är mycket tidsmedveten då 
hennes arbete kräver detta. Birgitta tittade på sin klocka när hon gick från 
lägenheten ner i trapphuset till entrédörren. Då var klockan exakt 07.20. Birgitta 
menar att hennes klocka alltid går rätt och att hon brukar kontrollera detta bland 
annat då hon tittar på tv vid frukosten.

Birgitta berättar vidare att hon är mycket van vid människor och har jobbat med 
gymnasieungdomar i stort sett hela sitt liv. I dagsläget jobbar Birgitta med detta 
plus vuxenstuderande. 

Birgitta och hennes man Bertil har parkeringsplats för sin bil i centralgaraget 
under fastigheterna Åsgatan 1-5 och garaget är också beläget under Karl 
Dahlgrensgatan 23. Vanligtvis brukar Birgitta gå gångvägen som leder utanför 
fastigheterna Karl Dahlgrensgatan 51,53, 55 för att sen gå in i centralgaraget via 
Åsgatan 1 eller 3. Den aktuella dagen gjorde inte Birgitta detta. Hon gick ut från 
fastigheten Karl Dahlgrens gata 51 och när hon befann sig mellan nr 51 och 53 
gick Birgitta till vänster trapporna upp mot Karl Dahlgrens gata 23. Hon gick 
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alltså in i centralgaraget från andra sidan. Då Birgitta befann sig precis mellan 
fastigheten Karl Dahlgrens gata 51 och 53 observerade hon en man som befann 
sig mellan fastigheten Karl Dahlgrens gata 53 och 55. Birgitta säger att mannen 
stod närmare fastigheten nr 55. Mellan henne och mannen var avståndet ca 25 
meter. Birgitta observerade enbart mannen utan att tänka något mer speciellt om 
detta.

Hon gick vidare och in i centralgaraget där Birgitta skulle hämta sin röda Opel 
Astra. Hon körde ut bilen från centralgaraget den enda väg som man kan åka. 
Detta är ut vid Åsgatan 1 och 3. Detta tog kanske tre till fyra minuter, säger 
Birgitta. Precis när hon befinner sig utanför Åsgatan 1 ser hon att mannen finns 
kvar utanför Karl Dahlgrens gata 55. Han fanns fortfarande på gångvägen 
utanför fastigheten.

Nu blev Birgitta mer uppmärksam på mannen. Hon tänkte att mannen borde ha 
varit borta om han skulle besöka någon eller bli upphämtad av någon. Birgitta 
körde sin bil ut på Åsgatan där hon svängde höger. Detta blir i riktning ner mot 
Karl Dahlgrensgatan. Då hon befinner sig i höjd med gångvägen vid Karl 
Dahlgrensgatan 55 är hon inte mer ca 5 meter ifrån mannen. Mannen går i 
mycket långsam takt ut mot Åsgatan. Birgitta säger att det var första gången 
som hon såg den här mannen och att han absolut inte är någon som bor i 
området. 

I korsningen Åsgatan - Karl Dahlgrensgatan svängde Birgitta höger för att 
sedan svänga vänster Stengatan ner mot Terränggatan. Precis då hon svänger in 
på Karl Dahlgrensgatan ser hon att sopbilen befinner sig bortanför korsningen 
Stengatan med Karl Dahlgrensgatan i den skarpa nittiograderskurvan. Birgitta 
tänker att sopbilen är ca 15 minuter försenad. Vanligtvis brukar sopbilen finnas  
uppe vid Åsgatan då hon svänger ut från centralgaraget. 

Birgitta kör till sitt arbete i Ödeshög och är framme där strax efter 08.00. En 
arbetskamrat berättar för Birgitta att två pojkar har blivit knivskurna i 
Linköping. Birgitta gick in på sitt tjänsterum, loggade in sig på datorn och läste 
notis från Östgöta Correspondenten på Internet. Där läste Birgitta om knivdådet 
på Åsgatan. Då hennes man Bertil skulle åka till sitt arbete strax efter åtta 
försökte Birgitta att nå honom på telefon. Bertil svarade inte varför hon ringde 
på mobiltelefonen och Bertil sade då att han var på väg till sitt arbete. 

Innan Bertil hade åkt till arbetet skulle han möta platschefen på Jm:s 
byggarbetsplats Kanbergsåsen. Han heter Stefan Pil och Birgitta har inte hört 
om Stefan är hörd i ärendet. Han bör ha rört sig i området strax före eller runt 
08.00. Enligt Birgitta hade polisen kommit då Bertil kom ut från fastigheten 
Karl Dahlgrensgatan 51. Bertil har inte sett eller hört något från deras 
lägenheten.

 Signalement på den man som Birgitta observerade utanför Karl Dahlgrens 

Förhör med Björndahl, Birgitta; 2004-10-23 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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gata 55
Birgitta bedömer mannen till någonstans mellan 20 till 22 år gammal, 175 cm 
lång med plus och minus på 5 cm. Då förhörsledaren, som är 184 cm lång, reser 
på sig säger Birgitta att mannen var något kortare. Mannen var välbyggd och 
såg vältränad ut samt välklädd. I stort sett en mycket snygg kille, säger Birgitta.

Mannen var iklädd en beige eller kamelfärgad jacka som var höftlång. Birgitta 
tror sig veta att det inte var dragkedja utan knappar i jackan och den var knäppt 
upp till brösthöjd. Birgitta har skickat med en bild från en modetidning och 
visar där hur hon menar. Under jackan bar mannen en ribb –och mönsterstickad 
polotröja. Den var ljusare i färgen än jackan. Även här har Birgitta skickat med 
en bild från en modetidning. Närmare sagt menar Birgitta att polotröjan var mer 
vit en beige. Mannen bar ingen mössa på sig och skorna kan inte Birgitta säga 
någonting om. Hade han haft gymparskor på sig kanske jag skulle ha sett detta, 
säger Birgitta, som menar att detta inte är speciellt snyggt. Mannen bar inte på 
någon väska eller ryggsäck. Om han hade vantar eller handskar är Birgitta 
osäker på. Han kan lika gärna ha varit barhänt. 

Mannens hår var blont riktigt ljus men inte som en "lintott". Frisyren var rufsig 
men ej ovårdad. Birgitta beskriver frisyren som yvig varken långårig eller 
korthårig. Han var alltså inte nyklippt och troligtvis inte planerat att klippa sig 
inom kort tidpunkt. 

Birgittas uppfattning är att mannen inte hade glasögon och att han var 
slätrakad.. Ett typiskt nordiskt utseende, menar Birgitta. Ansiktet var ganska 
kraftigt något rektangulärt. 

Birgitta säger att hon skulle reagera om hon såg en person på Ikano-huset som 
liknade den mannen som befann sig utanför 55:an på morgonen den 19:e 
oktober. Skulle ett tiotal män med liknande utseende förevisas för Birgitta 
skulle hon säkert kunna plocka bort hälften.

Förhörsledaren tillfrågar Birgitta om hon lade märke till mannens 
rörelsemönster. Birgitta svara att mannen gick mycket långsamt och att det inte 
var något speciellt med hans gång. Birgitta vill också tillägga att hon tror inte att 
jackan som mannen bar var av popplin eller tyg. Något annat material var det i 
stället som Birgitta inte kan beskriva eller namnge.

Birgitta vill också kommentera att hennes man Bertil är ordförande i 
bostadsrättsföreningen i området och om polisen behöver någon sorts 
information kan de vända sig till honom.

Förhöret är uppläst från förhörsanteckningar och godkänt.

Förhör med Björndahl, Birgitta; 2004-10-23 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Viveland, Anna LENA Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iaktagelser vid Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan 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

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

16:10
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan 5, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lena Viveland uppgav som följer:

Lena var hemma på grund av en förkylning. Hon låg i sin säng och vaknade till av ett 
hjärtskärande skrik.
Första tanken var att det var någon som slog ett barn för ljudet var så gällt.

Jag öppnade fönstret lite på glänt och tittade ut. 

Såg då en massa fåglar i ett träd med Sidensvansar och fick för mig att det kunde vara dom 
som lät.
Gick då in i lägenheten igen.

Någon minut senare kom det ett nytt skrik och då lät det mera som om det gjorde ont.

Jag gick ånyo fram till fönstret och tittade ut men såg ingenting varifrån skriket kunde 
kommit.

Insp Sone Svedlund
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Viveland, Viktor
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Viktor Viveland hörs upplysningsvis ang. sina iakttagelser på morgonen den 19 oktober på Åsgatan.
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

Monica Olhed Hansson
Förhörsdatum

2005-04-06
Förhör påbörjat

15:10
Förhör avslutat

15:50
Förhörsplats

Polisstationen i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Viktor berättar att han bor på Åsgatan 5 på andra våningen, lägenheten till höger. Han väcktes 
den här morgonen av sin mamma. Hans sovrum är beläget så att han har fönster mot baksidan 
av huset, således inte ut mot Åsgatan. Han går direkt från sovrummet in i köket för att äta 
frukost. Mamma gick in till sitt sovrum för att lägga sig igen eftersom hon var sjuk, men 
ganska omedelbart kommer hon tillbaka eller så ropar hon till Viktor och säger att hon hörde 
ett skrik, att det var någon som behövde hjälp. Viktor svarade henne bara att det var säkert ett 
barn som bara ropade på sin mamma. Han hade själv inte hört något skrik.

Viktor sätter sig därefter vid köksbordet. Inte heller köket har fönster ut mot Åsgatan. 
När han sitter vid köksbordet och har påbörjat sin frukost så hör han också ett skrik.
Han säger att det kom utifrån och det var ett högt skrik, det lät som om någon ropade på hjälp 
eller åtminstone sa något annat ord. Det var inget sådant skrik som man öppnar munnen och 
skriker rakt ut utan det var något ord som sades. 

Viktor och mamma som också hade hört skriket går då direkt bort till fönstret i 
vardagsrummet och öppnar det för att titta ut och se varifrån skriket kunde komma. Viktor 
lutar sig ut genom det öppna fönstret och tittar sig runt men ser inga människor. Han ser inga 
bilar eller cyklister eller några rörelser överhuvudtaget ute och det är bara fåglar som sitter 
och kvittrar i trädet utanför fönstret. Viktor säger att han från det här öppna fönstret i 
vardagsrummet kan se ner till den platsen där han i efterhand nu har fått veta att morden 
begicks. Det var visserligen löv på buskarna men han säger att det var nog inte så tätt med 
löv. Efter att Viktor tittat runt och även mamma och de inte ser några människor eller 
någonting som de kan koppla det här skriket till så går Viktor tillbaka till köket, avslutar sin 
frukost och gör sig i övrigt klar för att gå till skolan. 

När han går ut i trappuppgången och kommer ner två våningar så träffar han i trappen på 
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grannfrun som bor i lägenheten ovanför där Viktor bor. Hon bor alltså på tredje våningen. 
Viktor kommer inte ihåg vad hon heter men hon är lärarinna på Berzeliusskolan, säger han. 

Viktor tolkar det som att hon också var på väg ut men hade stannat till nere i trappen och hon 
står och tittar ut och hon  säger då till Viktor att det hade hänt någonting därute. Hon sa nog 
någonting om att det hade hänt någon våldtäkt eller något sådant. Viktor tittade aldrig ut utan 
han gick direkt hem till sin lägenhet igen och berättade för mamma vad han fått höra. Efter att 
han berättat för mamma så går han tillbaka ner igen och direkt in i cykelrummet och hämtar 
sin cykel. Han kommer ut från cykelrummet som är bredvid entrén. Han kommer ut på den 
sidan mot Åsgatan, cyklar fram till korsningen mittför det rosa huset på Åsgatan och där är 
det fullt av poliser, säger han och det är avspärrat och han får inte cykla till vänster vilket han 
skulle ha gjort så han cyklar Åsgatan till höger, således söderut på Åsgatan. Sen tar han 
vänster in på Tränggatan och vänster på Djurgårdsgatan. Han cyklar den fram till 
Drottninggatan, där tar han höger och cyklar Drottninggatan österut. Han cyklar på 
Drottningbron över Stångån, sen kommer han inte exakt ihåg vilken väg han tog men sen är 
han snart framme vid Anders Ljungstedts gymnasium där han går i klass 1 BP1P. 

Viktor berättar att han fortfarande trodde att det var någon form av våldtäkt. Han hade stannat 
till på Åsgatan där poliserna var och han hörde bara att de sa att det var något förskräckligt 
som hade hänt. Det var först framemot lunch som Viktor fick veta vad som egentligen hade 
hänt. Då var det hans mamma som ringde på mobilen och talade om att det hade skett mord 
där.

Viktor cyklade hem på sin lunch och han pratade med sin mamma som då var ganska förstörd 
efter det här och han åkte även till Ica på Djurgårdsgatan och när han kom fram dit så stod det 
en man, troligtvis var det någon civilklädd polis, utanför och vaktade vid den här 
tidningstunnan, för däri låg en mörk mössa och sen var det blod ovanpå själva 
tidningstunnan. 
Viktor säger att han såg både mössan och blodet. 

Viktor säger att när han kom ut där brottsplatsen var så hade offren redan förflyttats bort och 
det stod andra människor där och tittade men det är inte några personer som Viktor känner 
igen. 

Viktor säger att han under sin cykelfärd till skolan inte  gjorde några iakttagelser som han 
idag kan berätta om och han säger också att han trodde ju att det var en våldtäkt och han 
tittade inte så noga på folk och andra trafikanter han såg. Han har inte heller sett sopbilen den 
här morgonen, säger han.

Viktor tillfrågas om han känner någon som har eller har haft en butterflykniv och han säger 
att han vet vad det är, hur den ser ut och han tror säkert att han har sett någon som har haft 
någon sådan men det är ingen som han kan ange. Han bodde tidigare i Lambohov och det kan 
ha varit någon där som har haft en sådan. Men det är ingen som Viktor umgås med eller så 
utan han har nog bara sett eller hört det, säger han.

Viktor har lyssnat på indikteringen och uppger att den är riktig.

Förhöret slut klockan 15.50.

Förhör med Viveland, Viktor; 2005-04-06 15:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Viveland, Anna LENA Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lena Viveland hörs upplysningsvis ang. sina iakttagelser på Åsgatan 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

Monica Olhed Hansson
Förhörsdatum

2005-04-05
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats, SEBanken i Lkpg
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lena berättar att hon den här aktuella dagen var hemma från sitt arbete och var sjuk. Hennes 
man Rolf hade åkt iväg till sitt arbete tidigare. Han gick ut någon gång vid 7.05-07.10 och då 
gick han ut på baksidan av huset, alltså den sidan som vetter in mot gården. Han skulle gå och 
prata med JM:s fastighetsskötare Stefan Pihl. Och sedan gick han ner i garaget och tog ut 
bilen och körde iväg till sitt arbete.

Lena och sonen Viktor var hemma och Lena vet att hon fått in tidningen i sängen. Hon 
kommer inte ihåg hur hon fick in den, förmodligen hade maken lagt in den där. Hon låg kvar 
och läste den i sängen och när hon hade läst färdigt den så lade hon sig till rätta och skulle 
föröka sova lite till eftersom hon var sjuk. Och precis när hon har lagt sig till rätta så hör hon 
ett fruktansvärt, riktigt hjärtskärande skrik. Hon säger att hon rusar upp ur sängen och går 
fram till sovrumsfönstret, öppnar det så pass mycket så det fastnar i första läget i spärren och 
då är det öppet ungefär 10 cm, säger hon. Persiennerna är fördragna och hon öppnar inte upp 
dem så hon ser inte ut genom själva rutan, hon ser bara ut genom den här springan. Hon hör 
ingenting mer då heller och ser heller ingenting. Hon går sedan in i köket som är beläget mot 
andra sidan av fastigheten, alltså bakom mot gården. Där pratar hon med sin son Viktor som 
håller på att göra sig färdig för att gå till skolan. Hon säger att hon hörde det här 
fruktansvärda skriket och hon säger att det lät som en tjej som blev våldtagen. Viktor avfärdar 
det med och säga att det var kanske var något barn som inte ville gå till dagis.

Medan Viktor och Lena är i köket så hör de ett nytt skrik. Lena säger att det här skriket var 
också ett fruktansvärt skrik, det är mera långdraget skrik och det låter som om någon skriker 
ord, typ någonting i stil med "hjälp". Lena och Viktor går direkt in i vardagsrummet och Lena 
öppnar fönstret inne i vardagsrummet. Hon öppnar det helt och hållet och där finns inga 
persienner för heller. Hon tittar ut och hon ser inte en enda människa, varken gående, 
cyklande eller i bil. Hon kan från sitt vardagsrumsfönster se gräsplanen utanför Åsgatan 1-5. 
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Hon ser också fastigheterna på Åsgatan. Hon tror att hon ser ungefär ner till Åsgatan 6. Lena 
säger att hon vet var pojken dödades och den platsen kan hon se från sitt vardagsrumsfönster 
men den här dagen såg hon inte just den platsen för det var löv på träd och buskar och då 
skymmer dessa.

Både Lena och Viktor stod en kort stund och tittade ut genom vardagsrumsfönstret och de 
tittade runt överallt dit de kunde se men Lena såg inte någonting. Hon antog att det kanske 
var från byggjobbarna eller från bygget ljudet kom eller från trädet utanför fönstret där det 
satt en hel massa fåglar. Men innerst inne, säger hon, visste hon att varken byggjobbarna eller 
fåglarna kunde låta på det sättet.

Viktor går tillbaka in i köket för att göra sig klar och Lena stänger fönstret och lägger sig i 
sängen igen. Sedan hör Lena ingenting mer men Viktor lämnar hemmet för att gå till skolan 
och bara en kort stund efteråt så kommer han tillbaka in och berättar för Lena att det har hänt 
någonting förskräckligt utanför och Lena säger att det här kände hon på sig, de här skriken 
som hon hörde, de var inga normala skrik. Viktor hade då, när han var på väg ut, mött en 
grannfru i trappen eller cykelrummet. Lena tror att den som Viktor mötte i trappen antingen 
har varit en kvinna som heter Asklund eller så har det varit en kvinna som heter Lotta 
Nordmark. Lena säger att det hade ju gått en stund innan Viktor kom iväg. Han hade ätit sin 
frukost färdigt och gjort sig klar innan han gick iväg till skolan. Lena kan inte säga hur lång 
tid Viktor var kvar hemma innan han gick men när han väl hade gått så tog det inte lång stund 
innan han kom tillbaka. Då hade han mött den här grannfrun i trappen. Och när han då 
berättade för Lena att det hade hänt någonting förskräckligt så, säger Lena, förstod hon att det 
måste ha varit någonting för det var inga normala skrik som hon hörde. 

Lena säger här att hon har funderat mycket på det här som hände på morgonen, hon har mått 
ganska dåligt efter också därför att hon säger att om hon hade öppnat sitt sovrumsfönster 
ordentligt när hon hörde första skriket och skrikit eller sagt någonting ut genom fönstret så 
kanske hon kunde ha skrämt gärningsmannen så att det inte hade hänt Anna-Lena någonting. 

Lena säger att hon inte har något mer hon kan berätta om den här morgonen mer än att det 
sen kom en kvinnlig polis och började prata med henne men hon har inte hört eller sett något 
annat i det här området.

Lena har lyssnat på indikteringen och uppger att den är riktig.

Förhöret slut klockan 11.20.

Förhör med Viveland, Anna LENA Margareta; 2005-04-05 10:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K39890-04, Mord

Signerat av

Anders Motéus
Signerat datum

2004-10-20 23:42
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bridfelt, Bertil
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Observationer på mordplatsen, Åsgatan 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

Anders Motéus
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

09:00
Förhör avslutat

09:10
Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bridfelt som bor på Åsgatan 1 tittade ut genom sitt köksfönster vid 07.30-tiden och såg då att 
en sopbil anlände till platsen. Han gjorde i övrigt inga observationer av intresse. Kl 07.50 
lämnade han och hans fru Britta lägenheten. De skulle till läkare på Nygatan. När de kom ut på 
gatan såg de en grupp personer stående runt kvinnan och pojken. En av personerna som stod 
bredvid den liggande kvinnan kände Bridfelt igen som Birgitta Lorentzon. När Bridfelt och 
och hans fru kom ut på gatan hade varken polis eller ambulans anlänt till platsen.

Nedtecknat från konceptanteckning och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nordmark, Ann-Charlott
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iaktagelser vid Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan, 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

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

16:55
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan 5, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ann-Charlott Nordmark uppgav som följer:

Jag gick till mitt arbete på Elsa Brändströms Skola vid 07,40 tiden. Min väg till arbetet gick 
via Åsgatan och trapporna ner mot Barnhemsgatan och vidare ner mot Centrum.

Jag mötte ingen person som jag kommer ihåg eller lade märke till.

Insp Sone Svedlund
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Förhör
F 401

Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2005-02-15 12:40
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nordmark, Ann-Charlott
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ann-Charlott Nordmark, under förhöret kallad Ann-Charlott, underrättas om att hon ska höras ang.

sina eventuella iakttagelser den 19 oktober 2004 då hon kommer att gå Åsgatan norrut och även ner mot

Barnhemsgatan för att så småningom komma till sin arbetsplats som är på Elsa Brändströms skola.
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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2005-02-10
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Linköpings polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ann-Charlott ombedes lyssna noga på de delar som indikteras och vid eventuella 
felsägningar eller missförstånd ifrån förhörsledaren korrigera denne.

 Händelsen 
Ann-Charlott berättar att hon kom till sitt arbete som hon brukar strax före klockan 08.00. 
Den här morgonen den 19 oktober så hade hon gått till sitt klassrum som vanligt och börjat 
med lektionerna. Hon fick reda på händelsen ganska tidigt och det fick hon genom sin son. 
Sonen heter Joel Nordmark och bor i Göteborg. Han hade läst på text-TV om händelsen och 
hade sett att det rörde sig om en kvinna i 56-årsåldern som hade blivit skadad. Eftersom han 
vet att modern bor i Linköping så tog han kontakt med skolans reception. Han var angelägen 
om att få höra att hans mamma Ann-Charlott hade kommit till arbetet. Ann-Charlott står och 
har sin klass och helt plötsligt så kommer en kanslist och öppnar dörren och säger att hon vill 
kontrollera att Ann-Charlott har kommit till arbetet. Något mer sägs inte och Ann-Charlott 
blir vänligt fundersam över det här sättet. När hon sedan har rast 09.30 så kommer hon i 
kontakt med kanslisten. Ann-Charlott säger att när hennes klass var slut så stod kanslisten 
utanför klassrummet och direkt informerade henne om vad som hade hänt. Ann-Charlott tar 
sedan kontakt med sin son och får även av honom höra vidare om vad som har stått på 
text-TV och vad media har gått ut med. Vid det här tillfället så är det okänt för Ann-Charlott 
att Anna-Lena är död. Senare mitt på dagen så blir det känt för henne att Anna-Lena har 
avlidit.

Förhörsledaren frågar Ann-Charlott om hon känner Anna-Lena vilket hon gör. 
Ann-Charlott berättar att Anna-Lena och hon var klasskamrater i skolan och även i 
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flickskolan gick de tillsammans. De gick i parallellklasser i gymnasiet och under 90-talet så 
jobbade även Anna-Lena på Elsa Brändströms skola där Ann-Charlott idag jobbar. De 
jobbade där med parallellklasser och kom därför att arbeta ihop en hel del. Deras vägar 
skildes åt men sedan så flyttade Ann-Charlott upp till området. De kom att nästan bo grannar 
med varandra och började då att umgås en del även privat. De hade för vana att försöka gå då 
och då på söndagspromenader i rent motionssyfte.

Ann-Charlott berättar att hon går alltid till sitt arbete. Den väg som hon brukar gå kan ibland 
alternera beroende på vad det är för väder. Är det fint väder så kan hon gå genom 
Domkyrkoparken men annars har hon en stadig väg som hon oftast går. Den vägen är inritad 
med blå bläck på en karta som kommer att bifogas förhöret. Det däremot hon alltid brukar gå, 
det är ner för trappan till Barnhemsgatan. Den trappan ligger mellan fastigheterna Åsgatan 8 
D och 12. Hon går också sedan en bit på Djurgårdsgatan innan hon viker av för att sedan 
komma till den här alternativa korsningen då hon kan gå över Domkyrkoparken eller den väg 
som hon oftast går. Ann-Charlott berättar att hon börjar klockan 08.10 tre dagar i veckan. De 
har kvällstjänst vissa dagar. De dagar som hon börjar 08.10, vilket hon gjorde den 19 oktober, 
så lämnar hon sin fastighet vid ungefär samma tidpunkt alla de dagarna. Senast går hon ifrån 
fastigheten klockan 07.40. De gånger som hon går tidigare är de gånger som hon har arbete 
att utföra på skolan innan lektionerna börjar. Den här dagen är hon helt säker på att hon inte 
hade något sådant arbete. 

När Ann-Charlott går ifrån sin bostad så genar hon över en slänt ner till vändplanen på 
Åsgatan. Hon går sedan i princip diagonalt över vändplanen för att komma emellan 
fastigheterna 8D och 12. Där finns den här stentrappan som hon sedan går ner till 
Barnhemsgatan.

Redan den 19 oktober förstod Ann-Charlott att hon var tvungen att försöka rekapitulera vad 
hon hade varit med om på morgonen. Hon tänkte noga efter men kom inte på att hon har 
träffat någon när hon gick ifrån sin bostad. Vi för en diskussion om det här, om grannar, 
andra personer som hon har iakttagit eller liknande just den här morgonen men det är 
ingenting som hon har reagerat på. Hon säger också spontant att i de här fastigheterna så är 
det oftast förtida pensionärer eller sådana som precis har blivit pensionärer som bor där. De 
har därför inga arbeten att passa utan har en lugnare morgon än vad Ann-Charlott har.
Vi fortsätter diskussionen om morgonen den 19 och Ann-Charlott tillfrågas om fordon. Hon 
uppger att när hon flyttade in på adressen så var det tillåtet att parkera på gatan och då var det 
alldeles fullt med bilar. Nu har det blivit parkeringsförbud där och därför ställer inga sina 
bilar där. Några chansar ibland och brukar ställa bilen där men dessa har hon sett har blivit 
lappade. Något fordon som hon har iakttagit som skulle ha stått där och sedan inte varit på 
plats efter händelsen, det har hon således inte uppmärksammat. Vi diskuterar andra fordon 
och hon kan inte erinra sig att hon har gjort någon iakttagelse av någon bil eller annat fordon. 
På direkt fråga säger hon att hon inte kommer ihåg att hon såg någon sopbil. Däremot så vet 
hon att det sker sophämtning på tisdagar men någon minnesbild av någon sopbil har hon inte. 
Vi diskuterar också Ann-Charlotts promenadväg till arbetsplatsen. Hon säger att hon inte har 
någon minnesbild av att hon gjorde någon iakttagelse av något särskilt. Hon säger som hon 
nyss nämnt att hon har ju rekapitulerat den 19 och redan den dagen när hon gjorde det så 
kunde hon inte dra sig till minnes om någonting som hade väckt hennes uppmärksamhet. Det 
enda hon kommer ihåg är att det var en regntung dag. 

Ann-Charlotte tillfrågas om hon har hört någonting om den här händelsen där någon skulle 
ha berättat någonting som har varit uppmärksammat eller konstigt. Hon säger att hon inte har 
hört något sådant. Vi för en diskussion om hon på arbetsplatsen såväl före som efter skulle ha 
hört att någon sagt någonting som gjort att Ann-Charlott har reagerat. Men det är ingen som 
har sagt någonting.

Förhör med Nordmark, Ann-Charlott; 2005-02-10 13:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Ann-Charlott säger att under förmiddagen så visste hon inte vem den här kvinnan var som 
hade blivit knivskuren. Hon kommer igen till sin bostad ca 13.00 den här dagen. Hennes 
minnesbild är att så länge hon är kvar på jobbet så vet hon inte vem offret är. Hon säger att 
någon gång på tidig förmiddag så får hon reda på vem det är. Den som berättade det här är en 
granne som bor på Karl Dahlgrensgatan 55. Ann-Charlott gör korrigeringen "det var på 
eftermiddagen som hon fick reda på det". Den som ringer är Agneta Findahl-Sälde. Agneta 
frågar Ann-Charlott om hon vet vem offret är och Ann-Charlott säger att hon inte vet det. 
Agneta berättar då att det är Anna-Lena. Ann-Charlott tror att klockan är ca 17.00 när det 
här samtalet kommer. Ann-Charlott ringer sedan till en kollega som hon vet känner 
Anna-Lena privat. Kollegan heter Anna-Carin Liljedahl. Efteråt så ringer skolledaren till 
Ann-Charlott. Skolledaren heter Gunilla Gerdin. Gunilla undrar hur Ann-Charlott mår. 
Under kvällen sedan kommer Ann-Charlott att ringa till sina tre barn och prata en hel del. 
Hon känner sig uppskakad och rädd över händelsen.

På fråga säger Ann-Charlott att hon själv inte har någon direkt egen teori. Däremot så har 
man pratat med andra och frågan som då kommit upp är om det här är ett sammanträffande 
att det är en invandrarlärare som Anna-Lena var och en invandrarpojke, om det här med 
deras arbete respektive ursprung kan ha någonting gemensamt. Det här är som sagt bara 
teorier och de har funderat om det finns ett samband. Ann-Charlott berättar att Anna-Lena 
jobbade med asylsökande. Hon lärde dem svenska och har berättat att det var många labila 
och nervösa personer som hon fick jobba med. Anna-Lena hade tyckt att det hade varit en 
obehaglig stämning på skolan vid vissa tillfällen. Men det har inte framförts några hot till 
Anna-Lena som Ann-Charlott känner till. Under de promenader som de har haft på 
söndagarna så har inte Anna-Lena nämnt någonting som Ann-Charlott har reagerat över.
Vi diskuterar ytterligare lite grann om Ann-Charlotts umgängeskrets, om det är någon i den 
kretsen som har sagt någonting om personer eller andra i Linköping som skulle kunna vara en 
tänkbar gärningsman. Ann-Charlott säger att något sådant har hon inte hört. När det gäller 
bilden på pojken så har hon sett den i media men hon vet inte vem den pojken var. Hon har 
inte haft någon kontakt med vare sig pojken eller dennes familj.
Spontant säger Ann-Charlott att det är Anna-Lena som hon varit i kontakt med.

 Anna-Lena Svensson
Förhörsledaren ber Ann-Charlott försöka beskriva Anna-Lena. Ann-Charlott säger då att 
Anna-Lena hade en väldigt stark intuitivitet. Hon var mycket bra lärare och hade pondus och 
tillät inte oroliga elever att få utbrott. Hon hade den förmågan att hon kunde balansera 
personerna som hon jobbade med. Alla elever, såg hon till, blev uppmärksammade och efter 
händelsen så har Ann-Charlott pratat med elever som Anna-Lena hade under hösten 2004. 
Och alla talar om just att Anna-Lena var en väldigt bra och duktig lärare. Hon hade som sagt 
var den förmågan att hon kunde stävja bråket och ändå ha en väldigt hög pedagogisk 
stämning i klassrummet. På fråga säger Ann-Charlott att hon tror att Anna-Lena skulle ha 
berättat för henne om hon hade varit utsatt för några hot eller liknande. När det gäller 
familjen så har Ann-Charlott pratat med Anna-Lenas man, så sent som någon gång efter 
nyår så hade hon ett samtal med honom och han har inte vid något tillfälle framfört någonting 
som Ann-Charlott har uppfattat som viktigt för polisen. Det som har sagts, det är att han mår 
väldigt dåligt av händelsen och har fullt upp i sitt sorgarbete. Han har inte återgått till sitt 
arbete ännu.

 Eget signalement
Ann-Charlott berättar att hon är ca 166 cm lång. Hon har mellanblont hår. Hon gör det 
tillägget att hon nu har det färgat och att det var något ljusare på hösten 2004. Normalt sett 
brukar hon också sätta upp sitt hår, som är långt ner på axlarna, i en snodd i nacken. Hon bär 
glasögon och är normal i sin kroppsbyggnad. När hon är ute så bär hon alltid med sig sin 
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handväska som hon bär över axeln. Handväskan är svart med rött foder. Dessutom brukar hon 
bära på en grågrön bag som innehåller skolmaterial såsom pärmar och liknande.

När det gäller klädsel den 19 oktober 2004 så säger Ann-Charlott att hon troligtvis hade den 
svarta kappa som hon har med sig vid förhörstillfället. Det är en svart kappa i ylle som går 
ner över knäna och har även huva. Om hon inte skulle ha haft den här kappan på sig så skulle 
hon kunna tänka sig ha haft en beige kavaj. När det gäller vädret som sådant så hade hon 
ingenting på huvudet och inget paraply hade hon med sig.

Ann-Charlott är också ägare av en blå Peugeot som hon normalt sett har parkerad utanför sin 
bostad. Modellen är en herrgårdsvagn, en 307.

Övrigt 
Återigen för vi en diskussion om vem som kan ligga bakom det här brottet. Ann-Charlott 
tycker att det har blivit kanske lite fördomsfullt i resonemang som har varit i hennes krets av 
bekanta att det skall röra sig om den gemensamma nämnaren invandrare. I övrigt har hon som 
sagt var inte hört något. På fråga om hon har gjort någon iakttagelse av någon person eller 
några personer i närområdet som hon har reagerat på så säger hon att under sommaren, 
augusti 2003, så hade hon målat om sina utemöbler. I samband med det arbetet så hade det 
kommit fram en kvinna med en plastdunk. Kvinnan i fråga hade haft några fula blommor i 
handen och hon ville ha vatten i den här dunken. Ann-Charlott hade gått in och fyllt på 
vatten och när hon sedan kom ut så hade en man anslutit till kvinnan. Mannen uppfattade 
Ann-Charlott som tärd och yngre än kvinnan.

Efter det att paret lämnat Ann-Charlott så kommer en förtidspensionerad polis ner till 
Ann-Charlott. Polismannen har en benskada vilket gör att han haltar. Hon tror att 
polismannen bor på Karl Dahlgrensgatan 51 eller 53. Polismannen hade i varje fall kommit 
fram till Ann-Charlott och sagt att han kände igen de personer som hade precis besökt henne. 
Normalt sett så brukar kvinnan ha två män i sin närhet. Polismannen var orolig för att 
kvinnan skulle försöka avleda Ann-Charlotts uppmärksamhet så att mannen eller männen 
skulle kunna ta sig in i Ann-Charlotts lägenhet. Hon tror också att polismannen hade ringt till 
polisen och berättat om händelsen. Ann-Charlott säger att JM, de som har byggt i området, 
har fått meddelande om den här händelsen. Hon tror att det är en anställd där som heter Stefan 
Pihl som har fått informationen.

Förhöret är indikterat i närvaro av Ann-Charlott som lämnar det utan erinran och önskar inte 
få bandet återuppspelat.
Förhöret avslutas klockan 14.35.

Linköping som ovan
Krinsp Göran Häggblad 

Bifogas: Karta med Ann-Charlotts normala promenadväg.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bridfelt, Britta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iaktagelser Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan, 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

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

17:30
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan 1, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Britta Bridfeldt uppgav som följer:

Jag skulle gå ner till en läkare för att ta ett blodprov. Min man var med mig.
 Vi lämnade vår lägenhet Åsgatan 1 klockan 07.54.
När vi kommer ut på  gården ligger det en person på marken och den personen är omgiven av  
tre personer.
Längre bort på Åsgatan ligger det ett klädbylte ser det ut som vid första ögonkastet. Sedan ser 
man att det är en pojke.
Runt pojken sitter det två personer.
Jag visste inte vad som hade hänt men eftersom det redan fanns personer som hjälpte till gick 
jag och min man vidare.

Dom personer som fanns runt kvinnan kände jag inte igen men en av personerna som fanns 
vid pojken vet jag är kvinnlig läkare och bor i grannhuset.

Vi hade inte hört några skrik eller liknande för vi satt i köket som ligger på andra sidan av 
huset.

Inte heller lade jag märke till någon annan person då vi gick därifrån.

Insp Sone Svedlund 
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Förhör Signerat av

Per Elmberg
Signerat datum

2004-10-21 11:04
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bergh, Lina Maria
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord
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

Per Elmberg
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

10:48
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bergh ringde 041021 till polisen, blev kopplad till röstbrevlåda och senare uppringd av 
förhörsledaren.

Bergh uppger följande:

På tisdagsmorgonen cyklade hon Malmslättsvägen in mot centrum. Hon svängde in på Västra 
vägens förlängning och kom sedan upp på Åsgatan, där den börjar.

Hon såg 4 - 5 personer stå på gatan och såg sedan någon ligga på marken, hon trodde då att 
någon ramlat med cykel, då den som låg ner  var blodig. Sedan kom hon fram till den som låg 
på marken, det var pojken. När hon kom fram såg han död ut. Längre fram satt det en man vid 
en kvinna som låg på marken, hon rörde på sig. En person stod och ringde efter hjälp.

Bergh var aldrig framme hos kvinnan.

Sedan kom det polis till platsen, de frågade Berg om hon sett något, hon svarade nekande och 
åkte sedan från platsen.    

Bergh upplevde det inte som om hon mött någon som kan vara gärningsmannen, långs den 
vägen hon cyklade.

Bergh var klädd i beige grå lång jacka. Hon har axellångt mörkblont hår och är 175 cm lång. 
Hon cyklade på en militärcykel.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Edit Linnéa Berit
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Berit promenerat över Kanberget, den 19 okt, vid 06.50-tiden.
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

Göran Karlsson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

20:08
Förhör avslutat

20:14
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gk

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Berit arbetar vid Rättskem Lab. US. Åker buss från Motala och går av vid Länsstyrelsen. Den 
19 okt gick Berit Västra vägen upp mot Kanberget. Gick via Åsgatan ut på Tränggatan. "Det 
enda jag såg var en karl längst upp på Västra vägen, innan jag kom upp på Kanberget" Det 
var skumt. Han var troligen byggjobbare. Hade orange klädsel upptill. 

Berit har f.ö. inte gjort någon iakttagelse under sin promenad fram till arbetsplatsen.

Uppläst - vidkänt. Ej erinran.
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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

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppringd med anledning av "lapp" i lådan.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:22
Förhör avslutat

20:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Ebba berättar att hon mor i villan Åsgatan nr 8, således alldeles där pojken hittades.

Ebba berättar att hon vaknade av att hon hörde skrik. Tittade aldrig på klockan. Skriken var 
inte normala utan som om någon skrek rakt ut  "det går inte att beskriva, skriken ändrade 
liksom ton till dess att det bara tog slut. Ebba vet att hon tänkte att det måste vara något som 
händer men obehaget hon kände var så starkt att hon sköt bort den tanken och istället trodde 
att det var några barn på väg till skolan. Skriken kanske varade ½ minut, säger Ebba. "Jag 
lade sedan bara ner huvudet och somnade i den djupaste sömn jag kunde tänka mig och sedan 
vaknade jag av att en polis stod i hallen". Mamma hade öppnat för polisen som frågade om de 
hört eller sett något. Ebba sade att hon hört skrik men om det var pojken eller kvinnan som 
skrek kan hon inte avgöra.

Vid förhörstillfälle var inte mamma hemkommen men Ebba lämnade ett mobil nummer till 
mamman.
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Förhör
M376

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Frånlund, Ebba
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor innan

förhöret.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang. dubbelmordet på Åsgatan i Linköping 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

Staffan Wallgård
Förhörsdatum

2011-09-19
Förhör påbörjat

08:10
Förhör avslutat

08:23
Förhörsplats

I tjänstebil, Tinnerbäckbadet, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ebba Frånlund är fortfarande skriven på Åsgatan 8 i Linköping, men bor sedan en tid i 
Stockholm eftersom han jobbar som laboratorieingenjör på Astra i Södertälje. Hon är anställd 
på ett bemanningsföretag och vet inte hur länge hon har sysselsättning.

Förhöret med Ebba kunde genomföras eftersom hon på måndagsmorgonen den 19 september, 
besökte tandläkare i Linköping.

Ebba informerades om att det i de förhör som tidigare hållits med henne, kan kännas som  att 
hon sett mer än hon tidigare berättat. Hon delgavs delar av tidigare förhör från den 25 
februari 2005, där hon antytt att hon kan ha gått upp och tittat vad som orsakade skriken 
utanför på morgonen den 19 oktober 2011, men att han sedan skulle ha kunnat förtränga vad 
hon sett.

Ebba säger att det nu gått nästa sex år sedan hon blev förhörd och hon har inte kunnat 
återskapa eller komma fram till att hon gick upp, utan hon är nu ganska säker på att hon 
aldrig lämnade sängen förrän hennes mamma kom in och väckte henne och sa att polisen var 
där.

Hon har verkligen försökt komma tillbaka till vad hon gjorde och hon kan inte påminna sig 
att hon gick upp. Hon informerades om att hon vid förhörstillfället den 25 februari 2005, för 
den förhörande polisen beskrivit hur hon tror att morden gick till, främst mot kvinnan. Hon 
säger att det  hon berättade då och visade, kommer från antaganden och då ifrån det hon hört 
och läst om i tidningar och annat. Hon är säker på att hon inte sett några hugg utdelas mot 
kvinnan.
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Hon säger vidare att hon i efterhand är ganska säker på att de skrik hon hörde kom från den 
kvinna som angreps.

Ebba försäkrar åter att hon verkligen tänkt mycket på om hon gått upp och tittat ut när hon 
hörde skriken, men hon har inga minnen av att hon gjorde det, utan hon somnade om och 
väcktes sedan av sin mamma.

Om sina samtal efter händelsen säger Ebba att hon ringde sin dåvarande pojkvän ganska snart 
efter händelsen men då berättade hon bara att det skett ett mord utanför hennes bostad. Han, 
Christoffer Johansson har inte sagt någon om att hon vid det tillfället berättat några detaljer 
om hur morden gick till och inte heller kompisen Fredrik Widstrand har i efterhand sagt att 
hon berättade detaljer om mordet för honom.

Om de två kompisarna Lisa och Karin så vet Ebba att hon var väldigt upprörd när hon kom 
till skolan och att hon sökte efter dem så fort som hon kom till skolan. Hon träffade efter en 
stund på Lisa och då brast allt och hon grät mycket. Karin träffade hon lite senare men det 
vara inget längre samtal. Varken Lisa eller Karin har i efterhand sagt något om att hon 
berättat detaljer om mordet. Hon ville bara att de skulle vara i närheten den dagen, då hon 
kände sig lite tryggare med dem.

Hon säger på fråga att varken hennes pappa eller bror var hemma vid mordtillfället men hon 
pratade med dem efteråt, troligen redan samma dag. De har pratat om det i familjen men det 
har inte framkommit att Ebba berättat för dem att hon varit uppe och tittat ut när hon hörde 
skriken utanför huset. Ebba vet att hennes mamma, i alla fall i början, funderade över om 
Ebba förträngt att hon varit uppe och sett vad som hände utanför och de har pratat mycket om 
just detta. 

Ebba fick träffa en psykolog efter händelsen. Det var ett tiotal besök hon denne. Hon tycker 
att hon inte fick mycket hjälp där. Hon tror själv att samtalet var för nära händelsen och hon 
kunde inte prata så mycket. 

Ebba vill till slut säga att hon verkligen funderat mycket över om  hon varit upp och tittat ut 
eller inte, men har mer och mer kommit fram till att det hon berättat är sant, att hon aldrig 
gick upp och tittade ut för att se vad som hände utanför. Efter att polisen tog kontakt med 
henne i förra veckan har hon åter tänkt mycket på händelsen men det har inte kommit fram 
minnen som hon förträngt eller inte berättat om. 

Förhöret återrelaterat och godkänt. 

Förhör med Frånlund, Ebba; 2011-09-19 08:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Stålspets, Lena
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

12:20
Förhör avslutat

12:35
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Stålspets bor på Karl Dahlgrensgatan 41.
Stålspets hade på morgonen den 19/10 kl 0730, tagit ut sin cykel från cykelförrådet och 
cyklade på en grusgång ner mot Åsgatan. På grusgången hade det gått en kvinna i en 
mörkkappa och något skydd för regnet på huvudet, kvinnan hade gått sakta och mitt på 
gången varför Stålspets fick plinga till med cykelklockan. 
Kvinnan hade vänt sig om och log mot Stålspets. Hon hade sedan cyklat ned på Åsgatan och 
vidare mot Tränggatan, hon hade inte sett någon annan person ute vid Åsgatan.

När Stålspets senare sett bild på brottsoffret Anna-Lena Svensson i pressen, så är hon helt 
säker på att det var hon som hon träffade på  grusstigen.
Stålspets säger att det vid den aktuella stigen finns några stora stenar.  Stigen är belägen ett 
stycke ifrån den adress som brottsoffret bodde på varför Stålspets är lite förvånad över att 
Anna-Lena gick där.

Stålspets finns på tel 013-128228 eller 013-157690 
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Förhör
F177

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Stålspets, Lena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med anledning av att Lena säger sig ha mött Anna-Lena på en gång- och

cykelväg, på morgonen den 19 okt 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

Christa Sangrud
Förhörsdatum

2004-12-01
Förhör påbörjat

14:56
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats

Tjänsterum, polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lena har tidigare ringt in till polisen och berättat att hon mött Anna-Lena Svensson på 
morgonen den 19 oktober.

Lena berättar att hon bor i nr 41 på Karl Dahlgrensgatan. Hon gick ut på morgonen den 19 
okt vid 07:30-07:35-tiden. Hon var sen och hennes barn och man "tjatade" på henne att hon 
var tvungen att gå för att inte komma försent. Hon skulle cykla till Johannelund, 
Munkhagsgatan 160, där hon arbetar som förskolelärare. 

När hon kommer ut från sin fastighet, går hon in i bredvidliggande fastighet, där hon har sin 
cykel i ett förråd. Lena uppskattar att det tar ca 3 minuter att hämta cykeln. När hon kommer 
utanför och precis ska cykla iväg, kommer hon på att hon glömt några papper uppe i sin 
bostad. Hon stannar till och tänker på om om ska springa upp och hämta dem, men 
bestämmer sig för att låta bli.

Lena cyklar sedan lugnt och stilla in mellan husen, bakom gamla sanatoriet, för att fortsätta 
ner mot de nya röda husen på Karl Dahlgrensgatan 51-55. Lena har ritat in sin cykelväg med 
röd penna på ett flygfotografi över Karl Dahlgrensgatan och Åsgatan. Kartan bifogas detta 
förhör.

När Lena precis svänger vänster in på en grusgång mitt för Karl Dahlgrensgatan 45, svänger 
gång-och cykelvägen svagt åt vänster. Där går en kvinna sakta i samma riktning som Lena 
cyklar. Lena ropar "plingeling" eftersom hon inte har någon ringklocka på cykeln. Kvinnan 
stannar till och vänder sig om. Kvinnan skrattar och säger "oj, oj, oj" och flyttar sig lite åt 
sidan. Hon sa även något mer och skrattade. Lena svarade på samma glada sätt, men hon 
minns inte deras ordväxling. Lena tänkte även "Tänk vilket glatt bemötande man får om man 
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är glad själv" 

Lena cyklade ut lite på gräsmattan till vänster om kvinnan för att sedan fortsätta mellan husen 
vid gamla Sanatoriet och det stora vita huset bakom Åsgatan 1-3-5. (Okänt husnummer på 
detta hus, men det tillhör nog adress Karl Dahlgrensgatan)

Lena uppskattar att klockan var 07:35-07:40 när hon mötte kvinnan.
 
När Lena kommit ut på vägen mitt för Karl Dahlgrensgatan 51, cyklade hon lite fortare ner 
till Åsgatan. På Åsgatan svängde hon höger ner och på Tränggatan  svängde hon vänster, ner 
till Djurgårdsgatan. Hon gick över Djurgårdsgatan och cyklade sedan Lasarettsbacken upp, 
för att så småningom fortsätta mot Johannelund.

Lena tillfrågas vad hon såg vid p-platsen vid Åsgatan. Lena säger att hon tänkt mycket på 
det, men hon kommer inte ihåg något. Lena säger sedan att hon tror att hon tittat åt vänster 
innan hon svängde höger på Åsgatan "Det gör man väl automatiskt när man svänger in på en 
ny väg?"

Lena säger sedan att hon några dagar efter mordet kommit ihåg att det kom en cyklist från 
vänster på Åsgatan i "normal cykeltakt". De cyklade i jämnshöjd en stund innan den andre 
cyklisten cyklade före Lena ner mot Tränggatan. Lena tror att det var en man och att han hade 
något mörkt regnskydd. Lena tror att det kanske var en regncape. Hon tror att han hade något 
på huvudet. Han var iallafall inte barhuvad. Han hade kanske en mössa. Hon minns inget 
angående någon färg gällande mannen. Hon kan inte säga något om hans cykel. 

Mannen cyklade ner till samma övergångsställe vid Djurgårdsgatan. Det kom även ytterligare 
en cyklist från Tränggatan, som också åkte till samma övergångsställe. De tre stod 
tillsammans och väntade på grönt ljus. Vart de andra två cyklisterna tog vägen på andra sidan 
Djurgårdsgatan, vet inte Lena.

Lena tillfrågas om hon såg någon annan person på Åsgatan. Lena säger att det gjorde hon 
inte. Det var bara hon själv och den andra cyklisten.

Lena tillfrågas om hon sett eller hört sopbilen i området den morgonen. Lena säger att hon 
inte varken sett eller hört sopbilen. Hon har efteråt läst att sopbilen var i området, men hon 
själv lade inte märke till den. Lena säger att det var fortfarande mörkt, som skymning, och det 
duggregnade.

Lena själv var klädd i regnställ som består av byxor i en mörk, men klar, lila färg och jackan 
är beige och har luva. Lena hade inte luvan över huvudet. Den var inlindad som en krage. 
Hon hade en röd cykelhjälm på huvudet. Regnstället är i ett luftigt material och inte som 
gallon. Lena säger sedan att hon kanske inte hade detta regnställ. Om hon inte hade det, hade 
hon en klargul jacka och jeans. Jackan är en vår-sommar jacka i bomullstyg.  Cykeln är en 
röd traditionell damcykel med svart cykelkorg på styret. Hon hade även en väska i 
cykelkorgen. Lena har varken haft ryggsäck eller paraply.

Kvinnan som Lena mötte var klädd i en mörk kappa. Den var kanske svart. Den gick ganska 
lång ner på benen, till mitt på smalbenen. Kvinnan hade även en hatt som skydd för regnet. 
Den var ljusare än kappan, kanske blå. Lena säger att det inte var en riktig "hatt" utan mer 
som en sjal eller annat regnskydd. Det satt inte ihop med kappan. Lena är osäker, men hon 
tror inte att kvinnan hade långbyxor. Lena tror att hon såg smalbenen på kvinnan. Hon såg 
även kvinnans skor. Lena kan inte beskriva skorna mer än att hon tror att de var mörka för 
"annars borde jag sett dem tydligare". Hon såg inte kvinnans hårfärg.

Förhör med Stålspets, Lena; 2004-12-01 14:56   diarienr: 0500-K39890-04
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Lena säger att hon två dagar efter morden sett bild på Anna-Lena i tidningen. Hon såg då 
direkt att det var den kvinnan som hon mötte på gång- och cykelbanan på morgonen den 19 
okt. Hon kände igen både ögonen, kindbenen och leendet.

Lena tänkte redan när hon fick reda på att morden hänt att hon kanske mötte mordoffret på 
morgonen. Lena ringde därför redan den 19 okt, på kvällen, till polisen och berättade att hon 
mött en kvinna på en grusgång på morgonen. Hon beskrev även kvinnans klädsel då. När 
Lena sedan såg bilden på Anna-Lena i tidningen på torsdag den 21 okt, ringde hon igen och 
sa att det var Anna-Lena som hon sett på morgonen den 19 okt. Detta är Lena helt säker på.

Lena har efteråt själv tänkt att det var konstigt att Anna-Lena var på den platsen där de 
möttes. Hon hade inte bråttom och Lena har läst att Anna-Lena skulle till jobbet när hon blev 
mördad. Lena tycker det var konstigt att hon gick på en plats som är i "fel riktning" från 
bostaden sett, i förhållande till åt vilket håll som Anna-Lenas arbetsplats låg. Lena tror att 
Anna-Lena arbetade i stan. Lena har tänkt att Anna-Lena kanske tog en promenad innan hon 
gick till jobbet.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Stålspets, Lena; 2004-12-01 14:56   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kvinna som promenerat Åsg-Barnhemsg, 19 okt 07.35

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Britt-Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kvinna som gick Åsgatan-Barnhemsg. den 19 okt kl 07.35.
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

Göran Karlsson
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gk

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Britt-Marie (B-M) bor på Karl Dahlgrensg och brukar gå Åsgatan fram och ned till höger 
utför trappan "där pojken bodde". B-M har sin arb.plats i Stadshuset.

"Nästan varje morgon har jag mött den där lille pojken Muhammed" säger B-M. Just den 19 
okt gick B-M lite tidigare än annars. Såg därför inte till pojken. Klockan var nog ungefär 
07.30 när B-M passerade i området.

B-M mötte en enda person på Åsgatan - ungefär mitt på "vid ett stort träd". Det var en man. 
Tittade inte så noga på honom. Han kan ha varit 30-40 år gammal. Hade någon mössa. Kan ha 
varit en stickad variant. "I alla fall ingen keps". Varken lång eller bredaxlad. "Kanske 170 cm 
lång". Hade blåjeans och någon grönaktig jacka. Såg ut som en parkas. 

Mannen kom gående i riktning mot Tränggatan. Han bar inte på något. 

B-M skulle kunna  känna igen mannen om hon fick se honom på nytt, om han hade samma 
kläder. Kommer inte ihåg ansiktet.

Uppläst - vidkänt. Ej erinran.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Britt-Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis angående sina iakttagelser på Åsgatan 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

Monica Olhed Hansson
Förhörsdatum

2005-03-23
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

15:20
Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Britt-Marie är tidigare hörd och har berättat om sin färdväg. Hon bor på Karl Dahlgrensgatan 
22. Hon går ut på Karl Dahlgrensgatan på morgonen, går fram till Åsgatan,där tar hon vänster 
och går norrut för att sen komma fram till trappan norr om Åsgatan 12, och går den ner till 
Barnhemsgatan. 
Hon gick tidigare den här morgonen för att hon skulle vara på jobbet tidigare. Hon har gått 
strax efter halv 8, det vet hon därför att hon hörde dom lokala nyheterna på P4. Hon lyssnade 
färdigt på dom och sen sa hon till sin sambo att hon skulle gå. Hon tog på sig ytterkläder och 
sen gick hon ut. 

Hon går på Karl Dahlgrensgatan på höger sida där det finns trottoar fram till Åsgatan. Hon 
kan inte komma ihåg att hon har sett sopbilen den här morgonen. Hon vet att den brukar 
komma på tisdagsmorgnar men hon utesluter inte att hon har gått förbi den. För om den har 
stått stilla så är det inte säkert jag har lagt märke till den, säger Britt-Marie. Hon tycker att 
det är en vardaglig händelse och därför är den svårare och registrera. Hade hon mött den tror 
hon att hon hade kommit ihåg den. 

Hon kan inte i dag minnas att hon har sett eller hört någon annan bekant eller någon annan 
rörelse på Karl Dahlgrensgatan. 
Hon viker in på Åsgatan för att gå norrut, hon tror att hon gick ganska mitt i gatan, där finns 
inga trottoarer säger hon. När hon kommer ungefär mitt för fastigheten Åsgatan nr 8 där det 
brukar stå 2 stycken bilar parkerade på garageuppfarten så lägger hon märke till en 
mansperson 25 meter längre fram. 
Den mannen går Åsgatan söderut. Hon kommer strax att möta den här mannen. 

Hon säger att det såg ut som mannen gick i en bestämd riktning, han gick inte speciellt fort 
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utan hon uppfattade det som att det var ganska normal takt. Hon går själv ganska snabbt och 
hon lade märke till att mannen inte bar på någonting. 
Dom flesta hon möter eller ser på morgonen bär ofta på en väska eller nånting annat för dom 
är för det mesta på väg till något jobb eller skola. Hon säger att mannen kan ha gått med 
händerna i fickorna. 
Britt-Marie hade inte ögonkontakt med mannen men hon tittade nog till på honom i alla fall.
När Britt-Marie möter mannen så går hon lite mer på vänstersidan av Åsgatan och mannen 
går då på hennes högra sida, mannen går alltså söderut. Britt-Marie tror int att hon har sett 
den här mannen tidigare.

Britt-Marie beskriver mannen. Hon är själv 158 cm lång, hennes sambo är 170. Hon jämför 
mannen och säger att han var nog ungefär som min sambo. 

Hon tror att han kan ha varit i 40 års åldern, inte så ung som 20-25. Han hade en stickad 
mössa och en jacka samt blåa jeans, skorna kan hon inte alls beskriva. 

Britt-Marie beskriver jackan. Den gick ner ungefär över ändan och hon tyckte att det såg ut 
som någon vindjacka av någon parkastyp, och hon tror att det kan ha varit resår eller någon 
form av skärp i midjan, för nedre kanten av jackan stod ut lite grand precis som om man 
skulle dra åt den i midjan. Hon tror jacka var stängd och hon uppfattar att färgen var 
mörkgrön eller mörkt grågrön.
Hon jämför mossgrön och säger att den var ungefär så mörk och hon tror inte att det var 
kapuschong på jackan. Hon har en känsla av att det var en krage som var uppvikt. Hon tror 
också att jackan var neutral för hon kan inte komma ihåg att det var någonting som stack ut, 
inga blanka knappar eller någon annan detalj som riktigt märktes.

Mannen hade en stickad mössa och Britt-Marie kommer ihåg att hon såg ingenting av hans 
hår. Mössan kan ha varit mörkt blå eller svart. Britt-Marie säger att det var en vanlig stickad 
toppluva utan tofs med uppvikt kant. Britt-Marie kan inte komma ihåg några märken eller 
detaljer på mössan. 

Jeansen hade en mellanblå färg, inte så där riktigt mörka men inte dom ljusaste heller. 
Britt-Marie kan inte beskriva några detaljer i mannens ansikte. Det enda hon möjligen kan 
uppfatta är att han kanske var lite rödbrusig i ansiktet, men det är en mycket osäker uppgift. 
Britt-Marie kommer i dag inte ihåg om det var kallt den här morgonen heller. 

Hon tillfrågas om hon tycker att mannen såg ut som en missbrukare av något slag, men det 
tycker hon inte att han såg ut som. Britt-Marie säger att hon vet inte var mannen kom ifrån 
för att när hon först lade märke till honom så befann han sig just på Åsgatan. 
Britt-Marie tillfrågas om hon tror hon skulle känna igen mannen om hon fick se en 
ansiktsbild på honom men det tror hon inte att hon skulle göra. 

Britt-Marie säger att hon såg bara mannen väldigt hastigt, hon tittade ju inte på honom hela 
tiden, och hon bedömde att mannen inte var någon skolungdom eller tonåring utan han var 
äldre än så. 
Hon säger också att mannen hade nog inte skägg, det är en minnesbild som hon har. 
Britt-Marie säger att hon brukar lägga märke till skägg på män som hon möter eftersom 
hennes egen sambo har skägg och hon tycker att det ser snyggt ut. Hon tycker också att han 
hade dragit ner mössan så pass långt ner över öronen och dragit upp kragen så att hon såg nog 
inte så mycket av honom heller.

Britt-Marie kan inte beskriva mannen ytterligare. Hon säger också att efter mötet med 
mannen så kan hon inte komma ihåg att hon mötte en enda person eller såg någon. 

Förhör med Johansson, Britt-Marie; 2005-03-23 14:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Hon gick utför trapporna ner till Barnhemsgatan och sen ut på Drottninggatan och vidare till 
Storgatan och sen till stadshuset där hon arbetar. Hon kommer inte ihåg någon annan trafikant 
eller person som hon iakttog den här morgonen. Hon säger att hon var ju tidigare den här 
morgonen än hon brukar vara för hon brukar ibland möta folk som kommer Åsgatan söderut 
men då kommer dom oftast från den här gångstigen som kommer från Västra vägen. 

Hon säger också att hon brukar möta Mohammed på morgnarna och ibland har hon mött 
honom på Karl Dahlgrensgatan och ibland på Åsgatan. Britt-Marie tror att han alltid går upp 
för dom här trapporna och sen Åsgatan söderut och sen Karl Dahlgrensgatan västerut. 
Britt-Marie har sett honom många morgnar, men hon har aldrig sett att han har sneddat över 
gräset och gått tvärs över, söder om fastigheten Åsgatan 1 och vidare sneddat in bakom husen 
på Karl Dahlgrensgatan, eftersom det också är en tänkbar väg. Britt-Marie har ingenting mer 
som hon kan berätta om den här morgonen. 

Britt-Marie har lyssnat på nerdikteringen och uppger att den är riktig.

Förhöret avslutat klockan 15.20.

Förhör med Johansson, Britt-Marie; 2005-03-23 14:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Anonym kvinna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

, Anonym, ,
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör ang. de iakttagelser en kvinna gjorde då hon var på väg till 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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

17:10
Förhör avslutat

17:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Telefonförhör

Ljudbandsförhör  Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren förklarar för den anonyma personen att det är viktigt att alla i samhället ställer 
upp och bidrar till att brott klaras upp. Den anonyma personen som visar sig vara en kvinna 
uppger att hon under inga omständigheter tänker ge sig till känna utan vill redovisa sina  
uppgifter på det här sättet med tanke på sin säkerhet framöver. Kvinnan uppger att hon hörde 
på nyheterna att polisen vädjade om att den anonyma personen skulle höra av sig och när hon 
hörde detta beslutade hon sig att återigen kontakta polisen.

Den anonyma kvinnan berättar att hon inte bor i området men däremot jobbar i någorlunda 
närhet. Hon berättar att hon åker buss till sin arbetsplats och kliver av bussen uppe vid 
Maskincentralen vid Universitetssjukhuset. Därefter går kvinnan Lasarettsbacken ner till 
Djurgårdsgatan, vidare mot Tränggatan och höger upp på Åsgatan. Efter Åsgatan fortsätter 
hon, ????av Åsgatan går det en mindre cykelbana för att sedan ta sig ut mot Västra vägen. 

Kvinnan berättar att hon endast arbetar tisdagar och torsdagar och att hon därmed då endast 
promenerar sträckan just tisdag morgnar och torsdag morgnar. 

Just den här tisdag morgonen, den 19 oktober var kvinnan själv klädd i en mörkgrön kortare 
täckjacka. Hon bar på ett rött paraply som hon fällt upp i och med att det regnade.

På fråga om kvinnan såg någonting under sin promenad från det att hon klev av bussen tills 
hon sedermera kom till sin arbetsplats uppger hon att hon har svårt att påminna sig alla 
cyklister och andra trafikanter hon mötte under vägen. Hon minns svagt några cyklister i 
korsningen Tränggatan - Åsgatan som hon inte har någon som helst minnesbild av. Den här 
kvinnan promenerade upp Åsgatan och gick på vänster sida. Att hon gick på vänster sida har 
att göra med att det finns en liten trottoar där som hon brukar gå på. När hon kommer fram till 
Karl Dahlgrensgatan brukar hon istället gå ut på gatan i och med att det är så mycket avfarter 
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längs med Åsgatan.

Kvinnan berättar att hon oftast brukar möta den här lilla killen som har mördats när hon går 
där på Åsgatan. Hon har mött honom ett flertal gånger och varje gång har hon tänkt att skall 
den här lilla killen gå här alldeles ensam. Kvinnan har ingen minnesbild av att killen någon 
gång skulle haft sällskap när hon har mött honom. Hon har heller inte sett att någon person på 
något sätt skulle visat intresse för killen, att dom skulle fölfölja honom eller något liknande.

Den här tisdagen klev kvinnan av bussen något tidigare än vanligt på busshållsplatsen på US. 
Kvinnan uttrycker att hon är väldigt tacksam för det med tanke på vad som sedermera hände. 
Kvinnan tror att klockan var någonstans runt 07.40 när hon klev av uppe på toppen på 
Lasarettsbacken. När hon sedermera hade promenerat hela sträckan från busshållplatsen och 
till Åsgatans slut så tror han att klockan bör ha varit någonstans runt 07.45, plus minus ett par 
minuter.

När hon går där längs Åsgatan så ser hon inte en enda människa som hon kan påminna sig. 
Hon kan heller inte påminna sig några cyklister eller någon bil eller något liknande som är 
under rörelse. Hon uppger då att ibland brukar det stå lite parkerade bilar längs Åsgatan men 
hur det var just den här dagen har hon ingen minnesbild av. Inte heller den här lilla grabben 
som hon brukar se såg hon till den här dagen.

När kvinnan promenerat längs hela Åsgatan så tar en liten cykel- och parkväg vid, berättar 
hon. Efter bara tio-tjugo, högst trettio meter in på den vägen, cykelvägen som är asfalterad 
mötte hon en person. Det regnade kraftigt så kvinnan hade paraplyet något framböjt framför 
sig så hon såg ju den här personen väldigt sent. När hon tittade upp så ser hon ett ansikte som 
hon tittar rakt in i. Hon möter då en blick av en person som hon uppfattar som svensk. 
Huruvida han har blå ögon kan kvinnan inte svara på men hennes reflektion just då och även 
nu minnesbild i efterhand är att det här är en svensk kille hon möter. Killen är i någonstans 
åldern 20-25 år och ser ganska ordinär ut. Han har längd av 180 cm och inte speciellt lång 
utan ser ut ungefär i längd som dom personer som kvinnan brukar umgås med. Hans 
kroppskonstitution är också den normal. Mannen är klädd i en sotarmössa som är mörk till 
färden. Huruvida den är svart eller marinblå kan hon inte svara på men hon minns att den är 
väldigt mörk. På fråga hur mannen, killen är vidare klädd så uppger kvinnan att han har en 
mörk jacka. På fråga vilken kulör den är uttrycker kvinnan att den är svart. På fråga vilket 
material den är så uttrycker hon att hennes första reflektion var att det är en svart täckjacka 
som är normallång, går ner lite över rumpan. Vad han har för skor har han ingen minnesbild 
av. Hon har heller ingen minnesbild huruvida mannen skulle ha handskar eller något liknande 
på sig. Hon är dock ganska säker på att mannen inte bar på någonting, det tror hon att hon 
skulle kunna komma ihåg. "Vad gäller jackan så var den något pösig men dock inte uppblåst 
som en Michelin-gubbe", uttrycker hon . 

När kvinnan passerat den här killen så går hon bara en 50-60 meter till och då ser hon två 
personer som står och samspråkar med varandra. Det är vid den nybyggda vägen vid Västra 
vägen, berättar hon, som det står två personer och talar med varandra. Huruvida de här två 
personerna har sett den här killen eller inte vet hon inte. "Den här killen kan ha kommit både 
från vänster och från höger längre bort på cykelvägen", uttrycker hon men hon tycker ändå att 
någon av männen borde ha sett den här aktuella killen som kom gående. En av männen som 
stod där och samtalade hade ett par hundar med sig som han var tydligen ute och rastade.

Kvinnan uppger att hon nu absolut inte kan prata längre utan hon måste lägga på. 
Förhörsledaren tillfrågar då kvinnan om hon inte kan ringa igen till förhörsledaren någon 
gång under fredagen alt. torsdagen för att berätta om hon kommit på något mer eller för att 
förhörsledaren vill ställa ytterligare någon fråga. Kvinnan uppger att det går bra men att hon 

Förhör med , Anonym, ,; 2004-10-25 17:10   diarienr: 0500-K39890-04
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nu måste lägga på luren.

Förhöret avslutas klockan 17.30.

Förhör med , Anonym, ,; 2004-10-25 17:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Ankn till F 199

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Anonym, Kvinna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hon ringer i anledning av att hon är det sk. anonyma vittnet på Åsgatan.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-10-14
Förhör påbörjat

11:58
Förhör avslutat

13:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

hen

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren sitter på ett tåg när den anonyma kvinnan ringer. Hon är identisk med den 
kvinna som skickade ett brev till spaningsledningen om att hon mött en mörkklädd man i 
20-25 årsåldern på gångstigen i Åsgatans norra förlängning.

Hon har nu sett i media att polisen gärna ville ha ytterligare kontakt med henne. Av den 
anledningen hör hon nu av sig. Hon uppger sig vilja ha sin anonymitet kvar och att hon inte 
har tillfälle att prata med polisen mer än vid detta tillfälle.

Hon säger att hon inte har något mer att tillägga än hon skrev i sitt brev och sa till jan Staaf 
när de talades vid i telefon. Därefter bröts telefonsamtalet p.g.a. tågets position.

Kl. 12.55 ringde kvinnan åter upp. Hon berättade då, på fråga, att hon  aldrig gått samma väg 
igen efter den 19 oktober 2004 beroende på morden som hon tyckte var så obehagliga. Hon 
har inget minne av att hon sett mannen tidigare när hon gick denna väg. Vid detta tillfälle 
hade hon sitt paraply framför ansiktet varför hon inte uppfattade mannens skor eller typ av 
byxor. Hon vet bara att han var mörkt klädd med svart jacka och svart stickad mössa.

Hjon följer ärendet minutiöst i media och lovar att åter höra av sig om hon kommer på några 
ytterligare detaljer om mannen hon mötte.

Förhöret slut kl. 13.05

Benniet Henricson
bitr. spaningsledare.
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Förhör
Ankn. F 199. Anonyma kvinnan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Anonym, Kvinna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang. iakttagelse av man på Åsgatan 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2006-10-27
Förhör påbörjat

11:45
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats

Lunchrestaurang, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Kvinnan, som fortfarande vill vara anonym, ringde till undertecknad i anledning av att jag i 
TV-programmet EFTERLYST bett henne ta denna kontakt. Hon uppgav att hon försökt att få 
kontakt vid ett flertal tillfällen, dels genom det nummer som finns angivet på EFTERLYST:s 
hemsida till Thommy Håkansson. Det visar sig dock att det står fel nummer där. När hon vid 
två tillfällen ringt polisens växel så är det ingen som har svarat.

När hon idag får kontakt med undertecknad så går hon med på att träffas på neutral plats om 
hon fortfarande får vara anonym. Vi träffas på en lunchrestaurang i Linköping.

Kvinnan som är i 40-45 årsåldern verkar vederhäftig och seriös. Hon uppger att anledningen 
till att hon vill vara anonym är att hon känner rädsla inför den person som utfört morden. Hon 
uppgav sig må mycket dåligt av vad hon tror sig ha iakttagit, alltså att hon sannolikt mött 
gärningsmannen strax innan han utförde dåden mot pojken och kvinnan.

Aktuell morgon så var hon ca 4 minuter tidigare vid US, där hon steg av bussen 555 eller 554 
vid norra infarten vid panncentralen. Hon bodde vid tillfället i Nykil och hade åkt därifrån. 
Hon uppskattar att klockan var ca 07.40 när hon klev av bussen. Hon gick sedan i rask takt, 
vilket hon alltid gör när hon är ute och går, Lasarettsgatan mot Djurgårdsgatan, vidare in på 
Tränggatan för att sedan gå Åsgatan i nodlig riktning.

När hon kommit ca 10 meter in på gångstigen i Åsgatans förlängning möter hon en man i 25 
årsåldern. Deras blickar möttes en kort stund. Hon minns att han såg svensk ut. Han hade i 
alla fall inte bruna ögon. Han var också ljus i hyn. Han hade en mössa nerdragen mot 
ögonbrynen. Hon uppfattade mössan som svart. När hon såg bilder i tidningen på den mössa 
som polisen anträffade i tidningsstället så tycker hon inte den stämmer i färgen  med den 
mössa som hon såg på mannen. Mannen bar en svart jacka som såg ut att vara typ täckjacka. I 
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övrigt minns hon inte några andra kläddetaljer men om han hade haft vita skor på sig så tror 
hon att hon hade uppfattat detta. Därför tror hon inte att han hade vita skor på sig.

Innan hon lämnar gångvägen så ser hon två äldre män stå och prata. Den ena mannen har två 
hundar i koppel.

Hon gick sedan vidare ut på Storgatan där hon gick över på dess norra sida mot sin 
arbetsplats. Hon kan inte minnas att det kommit någon buss som släppte av folk vid gamla 
fängelsemuren. Hon brukar möta folk från den bussen som är på väg ner mot Åsgatan när hon 
är i normaltid, alltså ca 4 minuter senare.

Hon tror att hon var  kl. 07.52 på sin arbetsplats. Hon säger att hon ofta tittar på klockan. Hon 
har ingen flexklocka eller liknande på sin arbetsplats.

Hennes arbetsplats ligger ca en halv minuts gångväg från gamla brandstationen i Linköping.

Hon arbetar inte kvar på denna arbetsplats utan är f.n. arbetssökande.

Efter samtalat/förhöret så upplevde hon en lättnad. Hon har hela tiden funderat över om hon 
hade blivit offer om hon kommit i normal tid, alltså ca 4 minuter senare till Åsgatan.

Benniet Henricson
bitr. spaningsledare

TILLÄGG:
Vid kontroll av bussturlista så går buss 555 kl. 07.15 från Nykil och skall vara vid US 
maskincentralen, norra entrén kl. 07.40. Eftersom kvinnan tror att hon var ca 4 minuter 
tidigare än vanligt bör hon gått av vid 07.36-tiden. Hon poängterar dock att bussen sällan 
eller aldrig är samma tid eller enl. turlista vid US.
/Hen

2006-10-31 kl. 13.55 ringer den anonyma kvinnan för att få sitt förhör uppläst och godkänt.

Hon har följande erinringar och kommentarer:

Trots att bussturlistan anger att buss 555 ska vara vid US norra entré kl. 07.40 så är den sällan 
eller aldrig detta. Hon bedömer att den oftast är där kl. 07.45-07.47. Denna morgon bör hon 
därför varit där mellan kl. 07.41-07.43. Hon vill också påpeka att det vid tillfället gick två 
bussar från Nykil, varav den ena är en skolbuss. Hon kan inte idag minnas vilken hon åkte 
med. Det brukar variera vilken av de båda bussarna som kommer först till US.

Normalt sett brukar hon ha svårt att hinna i tid till sin arbetsplats till kl. 08.00 men denna 
morgon hade hon gott om tid och var på plats kl. 07.52.

När det gäller den mössa som den person hade på sig som hon mötte så var det inte bara 
färgen som skiljer sig från det foto hon sett i tidningen utan även modellen och stickningen.
/ Hen
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Förhör
Vittnesförhör, Dörrknackning

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Grenerfors, Ulrika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sin iakttagelser i tiden före, under och efter morden Åsgatan 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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2004-10-27
Förhör påbörjat

11:25
Förhör avslutat

12:00
Förhörsplats

Djurgårdsgatan 1, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ulrika Grenerfors bor Karl Dahlgrens gatan nr 20. Hon hade fått en lapp i 
brevlådan om att ringa och lämna sitt namn och tfn-nr och med anledning av 
detta hålls förhöret inledningsvis.

 BAKGRUND
Grenerfors arbetar på advokatfirma Delphi&Co, Djurgårdsgatan 1. Den ligger i hörnet vid 
torget, gamla-gamla bussterminalen, i korsningen Djurgårdsgatan-Nygatan. Affärsjuridik är 
vad man sysslar med.

Grenerfors går varje morgon till jobbet. (se vidare längre ned)

Innan arbetet går hon ut med sin hund. Hon går alltid samma runda varje morgon och har 
gjort så sedan hon flyttade till Karl Dahlgrens gata för två år sedan. Hon går ut med hunden, 
som tidigast kl 07.15 och som senast 07.35 beroende på om hon blivit lite försenad/dragit ut 
på frukosten något.

Hennes runda med hunden är, varje morgon, från hemadressen Karl Dahlgrens gata 20 ut 
vänster och direkt vänster in på Stengatan, över Tränggatan ned vidare på Stengatan, förbi 
Stolplyckekapellet till Djurgårdsgatan och över denna in i nedre delen av Stolplyckan.
Från Stolplyckan går hon cykelväg över Lasarettsgatan och in i Trädgårdsföreningen.

Inne i Trädgårdsföreningen har hon tre olika rundor hon brukar välja på att gå med hunden. 
Detta beror på om hon är ute tidigt eller om hon kommit ut sent. Är hon sent ute väljer hon en 
kortare runda.
Därefter går hon upp till Lasarettsgatan igen, vid samma plats hon går in i 
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Trädgårdsföreningen, och går ned till korsningen Lasarettsgatan-Djurgårdsgatan. Går över 
och in på Tränggatan, viker höger in på Åsgatan för att direkt vika vänster in på Karl 
Dahlgrens gata och efter någon eller någon och ett halvt hundratal meter vara hemma igen.

Därefter lämnar hon hunden hemma och går till jobbet. Hennes väg till jobbet är, varje 
morgon, från bostaden Karl Dahlgrens gata 20 höger ned till Åsgatan, vänster Åsgatan och 
därefter ned på Barnhemsgatan vid trappan så man kommer ned till Barnhemsgatan 8.
Väl på Barnhemsgatan väljer hon mellan två vägar. Antingen rakt över och nedför 
cykelbanan/gångväg till Djurgårdsgatan där hon tar vänster ned till jobbet, som hon nåt efter 
att ha passerat Drottninggatan.
Andra valet är att gå vänster på Barnhemsgatan, bort till Elsa Brändströmsgata, ned höger på 
denna och därefter vänster över Drottninggatan.

 TIDIGARE IAKTTAGELSER
Grenerfors berättade att hon i princip har samma tider som pojken som mördats. 
Hon har mött pojken ofta, ofta när han är på väg till skolan medan hon är på väg till jobbet. 
Nästan varje dag.

Var hon möter pojken har mest berott på om hon varit tidigt eller sent ute med hunden på sin 
morgonrunda (se tidigare). Ibland har det varit på Karl Dahlgrens gata, men oftast på Åsgatan 
och några gånger har hon mött honom i trappan där han bor.

Hon har tidigare även mött honom tillsammans med sin syster då dessa tillsammans gått till 
skolan och de har vid något tillfälle frågat henne om hur mycket klockan varit. Men nu var 
det ett tag sedan hon såg dem tillsammans. Nu har hon mött honom ensam. Ibland har hon 
dock sett systern själv också. Det kan ha varit så länge tillbaka som någon eller några 
månader som de slutade att gå tillsammans till skolan.

Grenerfors har aldrig hälsat på dem eller pojken, eller pratat med dem sådär, annat än vid det 
tillfälle de frågade vad klockan var. Däremot möter hon ofta med blicken mot pojken när de 
mötts.

Hon har aldrig reflekterat över om det varit någon annan som ev följt pojken eller pojken och 
systern. Hon har aldrig sett någon vuxen tillsammans med dem när han eller de varit på väg 
till skolan. Hon kan heller inte påminna sig om att hon sett något annat barn som gått 
tillsammans med honom, men kan inte utesluta att det någon gång varit så.

Idag kan hon inte säga när hon senast mötte honom, om det var dagen innan eller veckan 
innan, men hon minns honom väl.

 TISDAGEN 2004-10-19
Grenerfors berättade att hon vaknade och gick upp och åt frukost. När hon tittar ut från sitt 
fönster, varifrån hon ser bort mot gamla infektionskliniken, Kanberget - Västra Vägen, ser 
hon sopbilen. Klockan är då någon gång mellan 07.15 och 07.30.

Denna dag var Grenerfors sen. Hon gick ut med hunden 07.35. Hon går sin vanliga runda (se 
tidigare). När hon kommer ut och precis svänger in på Stengatan får hon en kvinna framför 
sig. Kvinnan måste ha kommit från Karl Dahlgrens gatan men Grenerfors kan inte säga om 
hon kommit från samma håll som henne själv eller motsatt håll.

Anledningen till att Grenerfors kommer ihåg kvinnan är för att kvinnan har en ryggsäck som 
Grenerfors tyckte var snygg. Ryggsäcken var lilaröd. Hon har , vad Grenefors beskriver, en 
A-formad jacka (vid nedtill). Kvinnan kan ha varit i Grenefors ålder, men Grenefors har bara 
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sett henne bakifrån, förvisso från bara 5 meters avstånd.  Hon har lockigt mörkt hår. Var 
kvinnan sedan går kommer Grenerfors inte ihåg.

Grenerfors fortsätter sedan sin vanliga promenad till dess hon kommer in i 
Trädgårdsföreningen. Fram dit reflekterar hon inte över något speciellt.
Väl i Trädgårdsföreningen väljer hon sin korta runda runt Naturum som ligger där. Hon kan 
inte påminna sig om att ha sett någon i Trädgårdsföreningen. De hon brukar lägga märke till 
är andra hundägare, detta för att hennes egen hund alltid skäller på andra hundar.
Därefter återvänder hon till Lasarettsgatan.

När hon kommer upp på Lasarettsgatan och når korsningen med Djurgårdsgatan kommer en 
polisbil med blåljus och sirén på Lasarettsgatan ned mot korsningen. Klockan är då någon 
gång mellan 07.50 och 07.55.

I korsningen och på Djurgårdsgatan är det mycket trafik, stillastående, och det står en 
ambulans och ska svänga vänster in på Lasarettsgatan (se förhör A28…).
Grenerfors funderade kring om polisen och ambulansen skulle på samma jobb, men att 
polisen åkte först. Ambulansen stod ju utan blåljus och sirén och var på väg åt annat håll.

Grenerfors fortsätter över korsningen, in på Tränggatan. Hon kommer idag inte ihåg om det 
var några fotgängare eller cyklister i rörelse. Hon säger att det kan det ha varit men hon har 
inte reflekterat över det.
Hon svänger sedan höger in på Åsgatan. Inte heller där ser hon någon eller något så vitt hon 
kan komma ihåg idag, i vart fall inget hon registrerar. Hon tittar ju inte efter något heller då 
hon är ute med hunden.
Vare sig på Tränggatan, Åsgatan eller Karl Dahlgrens gata ser hon, på direkt fråga, till någon 
sopbil eller sopgubbe. Den kanske fanns i omgivningen men hade hon varit nära den så hade 
hon noterat den.

Hon svänger sedan direkt in på Karl Dahlgrens gata och en bit in på denna, strax innan hon 
når sin bostad, kommer två polisbilar med blåljus och sirén, samt en ambulans, även den med 
blåljus. Ev har även den sirén.
I denna stund tänker hon att det måste ha hänt något i närområdet.

Hon går sedan upp och lämnar hunden och går direkt ut igen för att gå till jobbet. Hon går då 
sin vanliga väg (se tidigare).

När hon svänger in på Åsgatan ser hon den första ambulansen samt någon polisbil. 
Ambulanspersonal håller på att lasta in en kvinna i bilen. Detta ser Grenerfors för hon är 
tvungen att passera ambulansen på bara någon meters avstånd.
Hon hör kvinnan på båren säga något som "jag håller på att svimma".

Grenerfors tror att kvinnan fått hjärtinfarkt. Hon noterar inte åldern på kvinnan utan får för 
sig att hon är i 80-års åldern. Varför hon gör den reflektionen är att för ett par månader sedan 
så var det en kvinna i den åldern som ambulansen fick hämta på Karl Dahlgrens gata, just för 
hjärtinfarkt.
Grenerfors tittar aldrig direkt mot kvinnan så utan detta är vad hon noterar i förbifarten.

Grenerfors ser även att det står poliser och pratar med några intill polisbilarna. Hon har 
fortfarande inte förstått att något så allvarligt, i den bemärkelsen mord, har hänt utan tänker 
fortsätta till jobbet vanliga vägen och passerar därför ambulansen och polisbilarna.

När hon går vidare ser hon nästa ambulans i vilken man lastar in någon på en bår. En bil står i 
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närheten till ambulansen. Vad för slags bil eller färg kommer hon inte ihåg.
Den som ligger på båren är täckt så vitt Grenerfors ser. Hon kan inte se personen och kan 
därför inte avgöra ålder eller så. Hon hör hur någon av personalen vid denna ambulans, säger 
något "vem är det där" eller "vem kommer där" och så ropar en av dem "du där med 
paraplyet, vänd om" eller liknande (se förhör A28….).

Grenerfors vänder då och går tillbaka och får ånyo passera den första ambulansen och 
polisbilarna. Hon känner sig lite skamsen. Hon går då Åsgatan ned, vänster Tränggatan och 
så Djurgårdsgatan ned till sitt jobb.

Hon noterar inget eller ingen speciellt på denna sträcka. I dagsläget kommer hon inte ihåg om 
hon mött någon eller sett någon annan gåendes, cyklandes på denna sträcka, men så kan ju 
givetvis ha varit. Den normala trafiken, så att säga.

Det hon har sett är en polis stå och prata med personal från ICA-butiken, i höjd med där 
mössan hittades, men om detta var på eftermiddagen eller dagen därpå kan Grenerfors inte 
avgöra.

På jobbet så är det en kollega som hört på radion eller läst på Internetnyheterna om morden, 
varvid Grenerfors blir varse om det som faktiskt hänt. Grenerfors tänker på om det kan vara 
pojken hon varje morgon brukar möta och hoppas att det inte är det men när bilden sedan 
kommer i massmedia så visar det sig att så var fallet.

Grenerfors känner en olustkänsla över det hela, för hade hon varit i normal tid ute med 
hunden, så hade hon befunnit sig på Åsgatan när det hela hände. Nu skiljde det på några 
minuter.

På kvällen, hon kan inte ange tid här, är Grenerfors ute igen med sin hund. Hon vågar då inte 
gå till Trädgårdsföreningen utan väljer denna gång att gå ned till Barnhemsgatan och gå den 
bortåt Drottninggatan.
När hon nästan är framme vid Drottninggatan, i höjd med Socialförvaltningen, möter hon en 
man hon reagerar på. Han går på motsatt sida av gatan, fast det är inte speciellt bred gata just 
där.

Han är lång och smal och bär en beige höftlång jacka. Av någon anledning vill inte 
Grenerfors titta mannen i ansiktet, då hon får uppfattningen att det kanske kan "utlösa något" 
hos mannen.
Normalt när två personer möts passerar man ju bara varandra, men när denne man är några 
meter från att passera, viker han av i riktning rakt mot Grenerfors. Han lyfter också upp ena 
handen mot jackan, som om han skulle försöka ta fram något från innerfickan.

Grenerfors blir rädd och viker ned huvudet, viker åt sidan för att "komma undan" mannen och 
går sedan snabbt runt hörnet på Drottninggatan. Hon ser sedan inte till mannen, men hon fick 
uppfattningen av att han var på väg mot just henne, att det var henne han var intresserad av, 
som om han ville just henne något.

 SENARE IAKTTAGELSER ELLER HÄNDELSER
Morgonen efter (2004-10-20) när Grenerfors var på väg till jobbet, den vanliga vägen, blev 
hon stoppad av en polis på Åsgatan. Han frågade henne om hon brukade gå denna väg, vilket 
hon svarade att hon gör varje dag.

Han frågade då om hon sett något av det som hände på Åsgatan under gårdagsmorgonen, men 
det hade hon ju inte gjort. Hon sa att hon sett sopbilen.
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Polisen hade då muttrat och tackat och släppt iväg henne utan att ta hennes namn.

I övrigt har hon inte sett någon eller något, vare sig innan eller efter tisdagen, som hon kan 
sätta i samband med brotten, bortsett från mannen hon mötte på Barnhemsgatan (se ovan). 
Om han har något med det hela att göra låter hon vara osagt, men han skrämde upp henne i 
vart fall.

 SIGNALEMENT (på Grenerfors 2004-10-19)
Svart A-formad jacka, knälång, svarta byxor, svart paraply, 178cm lång

Hennes hund är en terrier, som skäller på andra hundar. Ser ut som ett litet får, enligt barn.
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Förhör
F480b.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Grenerfors, Ulrika
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande inringt tips i rubrik F 480b.
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

2005-03-23
Förhör påbörjat

14:57
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Grenerfors uppger att hon mötte mannen på trottoaren i närheten av Karl Dahlgrensgatan 20. 
Grenerfors såg aldrig om mannen kom ut eller gick in i denna port eller annan port i närheten. 
Anledning till att Grenerfors trodde att mannen bör bo i närheten är att mannen ej hade några 
ytterkläder på sig och att det var kallt ute.

Grenerfors vet att det bor några "killar" i fastigheten men Grenerfors känner ej dessa varken 
till namn eller utseende.

På fråga till Grenerfors om hon kommer ej vad det var för tröja manen hade på sig så uppger 
Grenerfors att hon ej kan säga om det var en v-ringad, t-shirt modell eller polotröja.

Grenerfors har ej sett mannen varken före eller efter denna observation. Grenerfors kommer 
att kontakta polisen om hon återigen får se den man hon beskrivit.

Konceptanteckningar upplästa och godkända.
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Förhör
F 400 - Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindén, Lena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang. sina iakttagelser på Åsgatan 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Lena har hörts i ärendet.

Hon uppger att hon på morgonen den 19 oktober bestämde sig att ta bilen till jobbet eftersom 
det var ruskväder ute. Hon har sitt arbete i Mjärdeviområdet. Hon tittade på klockan när hon 
bestämde sig för att ta bilen. Den var då 07.40. När hon tittade ut så såg hon att sopbilen stod 
vid det gröna fyrkantiga sophuset som är beläget rakt över hennes bostad på Karl Dahlgrens 
gata 51.Sopbilen stod så att den hindrade henne för att kunna köra från platsen. Hon 
avvaktade därför att sopbilen skulle lämna platsen. 

Lena uppskattar att klockan var 07.45 när sopbilen körde från platsen. Hon gick då ut och 
satte sig i sin bil, en mörkgrå (sandfärgad) Chrysler PT Cruiser, och körde Karl Dahlgrens 
gata österut ner till Åsgatan. Hon såg då en dam stå på en av balkongerna på nedre botten i 
det röda huset längst ner mot Åsgatan. Damen var iklädd en röd morgonrock, var ljushårig 
och var runt 50 år. Damen verkade titta efter något på Åsgatan i nordlig riktning. Lena och 
damen brukar gå eller åka ungefär samtidigt på mornarna från Åsgatan. Denna morgon var 
dock damen inte på väg ut.

När Lena kom fram till korsningen med Åsgatan tittade hon till vänster, Åsgatan norrut. Där 
stod det en annan dam som pratade i mobiltelefon. Hon tittade åt det håll som Lena befann 
sig varför hon uppfattade att "mobiltelefondamen" och "balkongdamen" på något sätt hade 
samband med varandra. Lena ser också något som ligger på marken samt att det är fler 
personer där "något" ligger. "Mobiltelefondamen halvspringer sedan Åsgatan i nordlig 
riktning varför lena tror att hon skall hämta någon filt eller liknande i någon bil vid Åsgatans 
vändplats. Lena trodde att det var en cyklist som hade ramlat eller liknande. 
"Mobiltelefondamen" var iklädd gråaktig halvlång rock. Hon har för sig att hon även var 
iklädd glasögon. Hon har aldrig sett kvinnan tidigare. Lena har bott i ca 1 år i området.
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Lena körde ut till höger på Åsgatan i sydlig riktning efter sina iakttagelser. Ungefär 10 meter 
före korsningen med Tränggatan stod nu sopbilen med fronten mot Kaserngatan.

Den enda person som lena såg var en tjej på cykel som var på väg ut mot Djurgårdsgatan. 
Själv körde hon vidare vänster vid Kaserngatan och höger på Djurgårdsgatan för vidare färd 
till Mjärdeviområdet. Det var mycket trafik. När hon stod i korsningen 
Kaserngatan-Djurgårdsgatan så kom polisbilen med blåljus och siren. När hon slog på radion 
i bilen fick hon höra vad som hänt.

Hon gjorde inga iakttagelser, när hon stod i bilkön i korsningen, som hon kan koppla till 
händelsen på Åsgatan.

Förhöret slut kl. 14.20

Förhöret godkänt i koncept
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Förhörsbilaga
Grå bil

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Sangrud, Christa
Datum

2005-01-18
Tid

10:28
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christa Sangrud

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Lindén, Lena Berörd person
Uppgiften avser

Uppgift

Av förhöret med Lena, hållet 2005-01-18, kan jag bara dra den slutsatsen att bilen som 
Görgensson såg på Tränggatan när han skulle svänga in på Åsgatan INTE är Lenas bil. 
Sopbilens placering stämmer inte om man jämför platsangivelsen. Sedan tycker jag det är 
svårt att få en Chrystler av den modellen, till att någonsin bli en "liten japansk skruttbil".
/Christa Sangrud
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Förhör
F400

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindén, Lena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående "grå bil" Åsgatan/Tränggatan.
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

2005-01-18
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:10
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren ringer till Lena för att försöka utröna om det är henne som Görgensson möter 
på Tränggatan då sopbilen står i vägen för honom när han ska svänga in på Åsgatan.

Lena berättar att hon körde ner för Åsgatan för att svänga höger ut på Tränggatan. Då stod 
sopbilen på Tränggatan, på höger sida, till höger om Åsgatan. Lena bedömer det till att 
sopbilen stod 10-20 meter in på Tränggatan från Åsgatan sett. Lena svängde ut på Tränggatan, 
men fick vänta bakom sopbilen eftersom det kom en cyklist på Tränggatan, uppifrån 
Kaserngatan och det var för trångt för både Lena och cyklisten att mötas i höjd med sopbilen.

Lena har inget minne av att det kom någon bil på Tränggatan när hon stod bakom sopbilen. 
Hon har heller inget minne av att hon mött någon bil på Åsgatan. Hon lade inte märke till om 
det parkerade någon bil på gårdsplanen vid sista huset på Åsgatans vänstra sida. (Görgenssons 
hus)

Lena säger att som hon minns det var båda sopkillarna ur bilen och gick iväg för att hämta 
sopor. Av deras ansiktsuttryck kunde hon inte se att något otäckt hänt.

Lena beskriver familjens bil så som att den liknar en "London-taxi". Den har kraftig front och 
är ganska hög. Färgen är mörkgrå, åt det sandfärgade hållet. Lena säger att färgen kan vara 
svår att bedöma när det är mörkt ute, vilket det var när hon passerade sopbilen på Tränggatan.

I övrigt säger Lena att det var få människor ute den morgonen. Hon har tänkt mycket efteråt på 
vad hon såg, men hon kan inte minnas att hon sett någon person, förutom dem hon beskrivit i 
tidigare förhör. Hon nästan önskar att hon sett gärningsmannen för att kunna hjälpa till.

Förhörsanteckningarna upplästa och  godkända för utskrift.
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Förhör
F 381

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Båge Christenson, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter angående Cecilias iakttagelser från sin lägenhet på Åsgatan i Linköping

morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

16:00
Förhör avslutat

17:00
Förhörsplats

Åsgatan i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Cecilia berättar att hon är granne med vittnet Bo Palmgren. Familjen Båge Christenson bor 
våningen över familjen Palmgren. I Cecilias lägenhet har hon sovrumsfönster samt 
vardagsrumsfönster som vetter ut mot Åsgatan.

Den aktuella morgonen den 19 oktober då Cecilia blev väckt av ett kvinnoskrik hade Cecilias 
man Yngve kvällen innan varit på Logeträff varför han sov något tyngre än Cecilia. Den 19 
okt var Cecilia fortfarande sjukskriven efter en knäoperation. Som vanligt hade Cecilia och 
Yngve ett sovrumsfönster på glänt. På fråga svarar Cecilia att hon sover på den platsen i 
dubbelsängen som är längst från sovrumsfönstret. Uppskattningsvis var klockan ca. kvart i 
åtta då Cecilia vaknade. På fråga svarar Cecilia att hon inte tittade på klockan men är ganska 
säker på att hon var runt kvart i.

Cecilia hörde ett kvinnoskrik och detta är hon helt säker på. Det var ett utdraget skrik som 
Cecilia uppskattar höll på ca. en minut. Då förhörsledaren ber Cecilia att beskriva ljudet 
svarar hon att det lät som en person som var rädd, hade stark smärta eller ropade på hjälp. 
Cecilia klev upp ur sängen, tog på sig lite kläder, gick ut från sovrummet till vardagsrummet. 
Första fönstret från sovrummet sett har familjen en TV precis nedanför. Cecilia ställer sig till 
vänster om TV:n och fick det synfältet som finns inritat på skissen. Det var fortfarande 
gryning och på grund av duggregnet var det mörkare än en vanlig morgon. Cecilia tittar ut 
men kan inte se en enda person. Hon anstränger sig verkligen för att se vad det kan vara hon 
tidigare hade hört. Trots detta såg Cecilia inte en enda person. 

Plötsligt kommer två personer springande från de röda husen. Med detta menar Cecilia att de 
kom från fastigheterna, antingen Karl Dahlgrensgatan 53 eller 55. Det var en man och en 
kvinna. Kvinnan var iklädd en blå jeansdräkt och mannen var vithårig. På fråga angående 
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mannens klädsel säger Cecilia att hon inte minns närmare. 

Personerna sprang fram till två olika platser längs med Åsgatan. Cecilia minns inte vem som 
satte sig på första platsen och vem som sprang vidare till den andra platsen. Fortfarande säger 
Cecilia att hon inte såg varför de bägge personerna satte sig ner. Från samma håll som de 
hade kommit kom också en kvinna ut som pratade i en mobiltelefon. Hon gick lugnt fram mot 
platsen där de övriga personerna uppehöll sig. Där vände kvinnan, gick tillbaka mot de röda 
husen och kom kort därefter ut igen. På grund av kvinnans lugna uppträdande kände sig även 
Cecilia lugnare.

Därefter kom paret Brifelt ut som är grannar till Cecilia och Yngve. Efteråt har Cecilia fått 
reda på att de var på väg till vårdcentralen. De passerade förbi de bägge platserna utmed 
Åsgatan och gick vidare Åsgatan i riktning mot Storgatan.

Mycket kort därefter ser Cecilia från platsen där hon står blåljus och hör sirener. Cecilias 
lägenhet är så högt beläget att hon kan se Lasarettsgatan, backen ner från 
Universitetssjukhuset mot Djurgårdsgatan. Trots att Cecilia har funderat och tänkt sedan förra 
förhörstillfället svarar hon att det inte fanns någon person inom hennes synhåll på Åsgatan då 
hon först kom fram till fönstret. De enda personer Cecilia har sett är de som hon nu har 
redogjort för.

Förhörsledaren tillfrågar Cecilia om hon eller hennes man har lagt märke till någon 
ensamvandrare i området. Förhörsledaren menar en person som tillsynes är ensam och ute 
och vandrar i blindo. Cecilia svarar att hon inte har gjort några iakttagelser på någon sådan 
person. Inte har hennes man heller gjort det.

Förhöret är uppläst från förhörsanteckningar och godkänt.

Förhör med Båge Christenson, Cecilia; 2004-11-02 16:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Boende Åsgatan 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Pieres, Yvonne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Som boende Åsgatan 2 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

Conny Pettersson
Förhörsdatum

2004-11-10
Förhör påbörjat

16:10
Förhör avslutat

17:00
Förhörsplats

Lvåld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret hålls på polisstationen, Yvonne bor tillsammans med sin son och sambo Åsgatan 2, i 
ett grönt hyreshus. Huset har ena gaveln ut mot Åsgatan. Sambon Tommy Bexing har även 
en son, som bor hos familjen varannan vecka, den 19 oktober bodde inte sonen hos familjen 
på Åsgatan.

Yvonne kommer ursprungligen från Sri Lanka. Hon har varit i Sverige cirka 14 mån. Hon 
pratar bra svenska, kan vara lite svårt med nyanserna i vissa ord. Förhöret har hållits utan tolk 
vilket både Yvonne och hennes sambo ansett gå bra.

Yvonne Piers uppger att hon gick upp cirka 07.00 tisdagen den 19 oktober 2004. Sonen 
Kennedy som är 10 år gick upp samtidigt.

Sambon Tommy hade redan gått upp, han gick iväg till arbetet klockan cirka  07.30. Det finns 
ett förhör med sambon Tommy Bexing. Yvonne och sonen åt frukost tillsammans cirka 
07.15. Familjens köksfönster vetter ut mot Åsgatan. Yvonne uppger att hon inte brukar titta ut 
genom köksfönstret på mornarna. Det gjorde hon inte heller denna morgon.

Cirka 07.45-50 lämnade hon lägenheten tillsammans med sonen. Utanför på gatan gick 
sonen till höger ut på Åsgatan och hon stannade till och såg att sonen gick Åsgatan bort för 
att svänga in på uppfarten där det idag ligger blommor som hedrar de döda. När sonen var i 
höjd med den platsen, stannar han upp och ropar till mamman, och frågar om hon hämtar 
honom i skolan. Hon svarar att det gör hon om hon får tid. Mamman säger sedan åt honom att 
skynda sig.

Pojken fortsätter då mot skolan. Han går i Fridtunaskolan. Yvonne fortsätter vänster ut på 
Åsgatan mot Tränggatan. Normalt brukar Yvonne gå till höger på Åsgatan och gå, trapporna 
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vid Barnhemsgatan. Denna dag gick hon "fel", hon gick samma väg som när hon cyklar. 
När hon kommer i korsningen Tränggatan/Åsgatan ser hon en polisbil med blåljus, som 
svänger in på Åsgatan.

Hon vänder då och går Åsgatan i den andra riktningen, för att se vart polisbilen tar vägen. Det 
kommer då två ambulanser på Karl Dahlgrensgatan. Anledningen till att hon vänder och 
följer efter polisbilen, är att hon är "nyfiken" på vad som har hänt. Yvonne berättar att i 
hennes hemland, följer man alltid efter polisbilar och brandbilar, för att se om man kan hjälpa 
till.

Hon ser att polisbilen stannar längre upp på Åsgatan och två polismän hoppar ur. Ungefär 
samtidigt kommer ambulansen till platsen och personal hoppar ut. Förutom poliserna och 
ambulanspersonalen, finns det cirka 6 person på platsen som verkar hjälpa till.

När Yvonne kommer till platsen ser hon att det ligger en kvinna på marken, hon går förbi och 
ser fötterna på vad hon uppfattar som ett barn, ligga lite längre bort på gatan.

Hon tror att det är en mamma med barn som blivit påkörda av en smitare. Hon blir tillsagd av 
polis att lämna platsen. Hon går sedan nerför trapporna vid Barnhemsgatan. Yvonne går 
sedan till Elsa Brändströmsskola, där Yvonne läser bland annat Svenska.

Hon uppger att hon har inte sett någon sopbil. Hon uppger att hon har inte sett någon springa, 
på gatan. Det enda hon har sett är tre stycken cyklister som kört förbi henne, hon kan inte 
beskriva cyklisterna. Hon tycker själv att hon inte är speciellt observant. 

Hon fick reda på vad som verkligen hade hänt när hon kom hem igen vid 10.00 tiden, hennes 
svärmor berättade vad som hänt.

Hon mycket medveten om att hon och sonen var  på och i närheten av brottsplatsen, när det 
hände eller bara någon minut efteråt. Hon har försökt att komma ihåg något, som skulle 
kunna hjälpa utredningen, men hon såg bara de tre cyklisterna som hon inte kan beskriva.

Yvonne har pratat med sonen, om det kan vara så att han har sett något när han passerade 
förbi mordplatsen, men pojken som är 10 år, säger att han inte sett något.

Yvonne själv uppger att hon tycker att det är konstigt att sonen inte sett offren. Hon uppger 
även att deras erfarenheter från Sri Lankas polis inte är helt bra. Vi kommer överens om att 
sonen skall komma tillbaka imorgon den 11 november klockan 16.00, för ett videoförhör.

Yvonne är cirka 160 lång, svart krulligt hår, klent byggd, hon var klädd i röd jacka, eller 
vitgrå jacka, svarta byxor.

Uppläst och godkänt

Förhör med Pieres, Yvonne; 2004-11-10 16:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eriksson, Thomas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i utredning om mord på Åsgatan i Linköping 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2005-01-30
Förhör påbörjat

10:50
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

yp

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tomas berättar att han bor på adressen Karl Dahlgrensgatan 21 tillsammans med sin hustru 
Kristina Eriksson. 

EGEN NOTERING
Kristina är tidigare hörd i samma ärende vid minst två tillfällen.

Tomas berättar att han, den aktuella dagen, den 19 oktober vet att han skulle åka till sitt 
arbete i Stockholm och han hade tänkt vara där klockan 10.00. Han vet att han var sen men 
han tror att han kom iväg från bostaden ca klockan 08.00. Bostaden är på Karl 
Dahlgrensgatan 21. Han gick från sin bostad strax före, eller ca, klockan 08.00 ner i källaren 
till ett garage och sedan går han genom detta garage och kommer upp på Åsgatan, ungefär vid 
nummer 3 på Åsgatan. Han brukar gå vägen genom garagen.

Han hade sin bil parkerad på Åsgatan, eller framför, Åsgatan 1 – 3 på en parkering längs med 
en liten tarm av Åsgatan. Parkeringen finns på gräsmattan framför Åsgatan 1 – 3 på en 
parkeringsplats med flera platser och Tomas har plats nr 2 på denna parkering, sett från Karl 
Dahlgrensgatans håll.

Den bil han gick till är hans egen och det är en Saab 95, silver metallic med reg.nr UHC 097.

När han gick fram mot sin bil såg han att poliser fanns på platsen och att någon polis höll på 
att spärra av med något band i en björk som låg strax till höger om den parkeringsplats där 
Tomas hade sin bil. Han blev orolig eftersom han var sen till sitt möte och tänkte att "jag 
måste komma förbi här" så han gick fram till polisen och frågade om han kunde köra förbi 
och polisen sade då att det hade hänt ett fruktansvärt brott där uppe. Den första polisen han 
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samtalade med hänvisade honom till ett befäl som fanns vid porten till Karl Dahlgrensgatan 
51, eller i varje fall fastigheten som ligger längst ner mot Åsgatan. Han gick fram till detta 
befäl som stod och samtalade med flera personer. Tomas sade till befälet att han hade jätte 
bråttom och måste komma ut mot sitt arbete.    

De personer som pratade med polisbefälet verkade vara ledsna eller väldigt upprörda 
människor men Tomas fick inte reda på vad som hade hänt. 

Polisbefälet lät honom köra ut och han fick åka ner mot Karl Dahlgrensgatan men han fick 
inte köra ner till Åsgatan direkt utan han svängde mellan två parallella parkeringsplatser ner 
någon specialväg ner till Karl Dahlgrensgatan. Han fick ta denna väg med anledning av en 
avspärrning som skett intill den plats där han senare har förstått att ett av mordoffren hittades. 
Tomas körde sedan bilen Karl Dahlgrensgatan upp mot, och till, Kaserngatan där han 
svängde höger och sedan vidare mot Stockholm.

Tomas tillfrågas om han kommer ihåg någon av de personer som samtalade med polisbefälet 
men han kan inte säga mer än att han tror att det var en man och en kvinna som pratade med 
polisen och han kommer inte ihåg deras åldrar. Polisen beskriver han som mörkhårig och med 
eventuellt ett skägg. Tomas säger att det kan ha varit fler än två personer som pratade med 
polisbefälet men möjligen ytterligare en person, således totalt tre personer som fanns intill 
honom.

När sedan Tomas åkte på E4:an , mot Stockholm så mötte han två stycken polisbilar, varav 
den ena var en målad polisbil och den andra var en civil polisbil med blåljus på taket. Dessa 
var på väg mot Linköping i hög fart. När Tomas mötte de här bilarna förstod han att det måste 
ha ett samband med vad som hade hänt utanför hans bostad, varför han ringde till sin fru för 
att berätta att något kraftfullt måste ha hänt där.

När Tomas sedan fortsätter upp mot Stockholm hade  han radion på och då kunde han via 
radion höra vad som hänt på Åsgatan och att personer blivit mördade där. 

Tomas har senare sett bilder på de båda offren men han känner inte igen någon av dem. 

Tomas tillfrågas om han har några egna idéer om vad som kan ha hänt och varför brotten 
skett. Han svarar att han har hört en del rykten eller spekulationer runt pappans företag. Med 
pappan menas pappan till den pojke som blev mördad. Det är egna insikter och spekulationer 
av vänner och bekanta runt honom som har gjort att han tänkt på följande sätt. Brottet måste 
ha något att göra med pappans företag och någon oegentlighet där. 

Tomas sitter i ledningsgruppen för ett företag som heter Dot Com  vilka har ca 500 – 600 
anställda och i denna grupp har man spekulerat om de metoder som används inom 
gangsterkretsar och att det möjligen då skulle kunna ha något med maffia metoder att göra, 
det brott som skett i Linköping.

EGEN KLÄDSEL, UTSEENDE.
53 år, 180 cm, 80 kg, kal på hjässan men ljust hår därikring, kavaj eller liknande, kavajen kan 
ha varit brun men han har även andra kavajer så han är osäker och han säger att han sannolikt 
inte hade någon överrock på sig på grund av att han inte vistas ute så mycket.   
  
Förhöret slut.
 
   

Förhör med Eriksson, Thomas; 2005-01-30 10:50   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
M 944.

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

Hörd i utredning om mord på Åsgatan i Linköping. Mordet ägde rum 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2005-01-30
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Christina underrättar att hon är hörd en gång tidigare av en polis efter morden på 
Åsgatan. Hon berättade att hon arbetar på universitetet i Linköping, och att hon 
brukar åka från sin bostad strax före kl 08.00 på morgnarna, men hon är inte så noga 
att titta på klockan, utan hon brukar åka när hon är klar. 

Den aktuella dagen den 19 oktober kan hon inte bestämma exakt vilken tid som hon 
åkte hemifrån, men hon tror att det var ca kl 08.00 som hon gick ut till sin bil. Hon 
gick till garaget genom att åka ner längst ner i huset hon bor i, och därefter gå in i en 
gång som leder till garage, som ligger mellan Karl Dahlgrensgatan 21 och Åsgatan 1 
– 5. I garaget under och mellan dessa hus, så har hon sin bil parkerad. Bilen är en 
grön Golf med reg nr SLJ 036 (vanlig liten Golf). Hon satte sig i bilen, drog i snöret 
för att ta sig ut genom garageporten, och åkte sedan ut mellan hus 3 och 5 på 
Åsgatan. 

Christina berättar att hon känner en kvinna som heter Sigun Borg som bor på Karl 
Dahlgrensgatan 55, huset längst ner på Karl Dahlgrensgatan närmast Åsgatan. Sigun 
bor tillsammans med en man som är läkare, och någon eller några veckor innan 
morden på Åsgatan, så hade hon pratat med Sigun, varvid Sigun berättat att hon är 
mörkrädd. När Christina åkte ut från sitt garage mot Åsgatan, så tittade hon mot 
Siguns lägenhet, vilken ligger längst ner i den aktuella fastigheten, och såg då att det 
lyste i lägenheten, samt att altandörren stod öppen. Balkongdörren stod alltså öppen 
den aktuella morgonen, och det lyste i lägenheten, vilket gjorde att Christina blev 
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intresserad av varför. Hon höll därför sin uppmärksamhet riktad mot den aktuella 
lägenheten, när hon körde ner mot Åsgatan. 

Med tanke på Siguns berättelse om att hon var mörkrädd, tyckte hon att det var 
väldigt konstigt att det stod öppet på altansidan. Christina åkte ner till Åsgatan, och 
hon lade inte märke till något särskilt där när hon åkte fram mot Åsgatan, eftersom 
hon hade sin uppmärksamhet riktad mot lägenheten under så stor del av färden, så 
tittade hon bara efter bilar eller personer eller cyklister i den höjd som ögonen finns i, 
så hon inte skulle missa något i trafiken. Hon säger att hon tittade inte i mark eller 
gatunivå alls, utan bara efter gående, cyklister och trafik. Christina åkte ner på 
Åsgatan, och svängde sedan upp på Karl Dahlgrensgatan höger. Hon kommer inte 
ihåg att hon såg någon bil, cyklist eller gående, utan tyvärr så är det bara lägenheten 
hon intresserar sig för.

Hon tillfrågas om hon såg någon sopbil på Åsgatan eller något annat ställe, men hon 
säger att hon inte minns någon sådan. 

Christina säger, att hon senare har förstått att hon bör ha åkt förbi vid den tid då 
mordoffren låg på marken, eller i vart fall så borde hon ha sett någonting, så hon 
känner att det är väldigt tråkigt att hon har inte sett något, och inte kan bidra med 
någonting. Hon fortsätter och berättar att hon tagit väldigt illa vid sig av vad som 
hänt, med pressen som kom med mikrofoner och sticker upp i ansiktet, och det är 
blommor utanför den adress där det hände, och hon känner sig ledsen, och tycker att 
det är väldigt hemskt det som hänt. Hon har därför inte följt särskilt noga den/de 
skriverier som varit i tidningarna. 

Christina kör sedan Karl Dahlgrensgatan upp, och vid Karl Dahlgrensgatan 43, så är 
det några maskiner som håller på att jockla med något grus, och hon ser något släp 
på en p-plats. Hon kommer ihåg att det var trångt när hon körde förbi där. Hon 
fortsatte sedan Karl Dahlgrensgatan mot Kaserngatan, och strax innan Karl 
Dahlgrensgatan går ut på Kaserngatan, så mötte hon en polisbil. Hon svänger ut på 
Kaserngatan, och svänger mot Malmslättsvägen. När hon kom fram till 
Malmslättsvägen, så fanns det ambulanser som kom körande in på Kaserngatan, och 
fortsatte förbi Karl Dahlgrensgatan, och hon antog att de var på väg mot sjukhuset. 
De körde i riktning mot Djurgårdsgatan. 

Hon tillfrågas med jämna mellanrum, om hon sett någon person eller någon bil längs 
färden från garaget, men hon kan tyvärr inte komma ihåg någon sådan. 

Christina berättar att hon bor tillsammans med maken Tomas Eriksson på adressen, 
och att de även har en son, Fredrik, vilken även han bor på adressen. Fredrik är dock 
i Luleå, beroende på att han gör militärtjänst där  på någon flygflottilj. Sonen fanns 
inte hemma under den här tiden, utan han åkte till Luleå på söndagskvällen. Han 
brukar komma hem på fredagar, och sedan åker han tillbaka på 
söndagseftermiddagen. Hon är inte helt säker på att han var hemma den aktuella 
helgen innan den 19 oktober, men hon tror att han var det. 
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Christina vet dock, att sonen inte var hemma den 19 oktober. Hon grundar detta på 
att han aldrig är hemma i veckorna, utan bara över helgerna. 

Hon tillfrågas om hon såg någon hon kände igen sedan tidigare den aktuella 
morgonen hon gick ut, men hon säger att hon inte kände igen någon person som hon 
såg heller. 

Hon fick reda på vad som hänt på Åsgatan genom att hennes man Tomas ringde kl ca 
08.15, och han berättade då för henne, att det hade hänt något allvarligt på Åsgatan. 

Christina tillfrågas om hon märkt något särskilt i området runt där hon bor innan 
händelsen, men hon säger att hon inte brukar strosa runt särskilt mycket i området, 
men visst, hon brukar gå samma väg som pojken måste ha gått för att komma upp till 
Åsgatan, alltså nerför trappan. Den vägen brukar hon gå när hon går ner mot staden. 

Hon har aldrig sett pojken förrän hon såg bilderna i tidningarna. Och när hon sett 
bilderna i pressen, så känner hon inte igen pojken. Hon säger dessutom att hon inte 
kände igen Anna-Lena, inte heller efter att hon sett hennes bild i pressen.

Christina säger att hon inte känner någon som känner igen dessa personer heller. 

Hon har inga egna misstankar om vad som ligger bakom brottet. 

 EGET SIGNALEMENT. 

Hon är född –52, 165 cm, råttfärgat eller cendréfärgat hår. Hon brukar vara 
barhuvad. Sannolikt så hade hon på sig någon kappa, och troligen om hon hade en 
kappa, så var den brun. 

Paret har ytterligare en bil, vilken Tomas använde den aktuella morgonen, och det är 
en silverfärgad Saab combi UHC 097. Denna bil står parkerad på den andra 
p-platsen framför fastigheten Åsgatan 1. Med andra p-platsen menas andra 
p-platsen sett från Karl Dahlgrensgatan på den p-plats som ligger längs med vägen 
utanför Åsgatan 1 – 3.   
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nilsson, Lena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Åsgatan 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

Raimo Strandgård
Förhörsdatum

2005-02-24
Förhör påbörjat

07:35
Förhör avslutat

07:40
Förhörsplats

Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lena Nilsson gick till sitt arbete den 19 oktober. Hon gick då Västra vägen - Åsgatan - 
Tränggatan - Lasarettsgatan till sitt arbete på Rättskem. Hon passerade platsen för mordet 
cirka klockan 07,40 men reagerade inte över något särskilt. När hon promenerade lyssnade 
hon på musik med öronsnäckor. Lena Nilsson är 36 år gammal och 168 cm lång och har 
normal kroppsbyggnad. Hon var klädd i  en svart jacka, som slutade nedanför rumpan. Hon 
bar en större, svart axelremsväska. Hennes hår är axellångt och mellanblont. Hon vet att hon 
bör ha passerat platsen klockan 07,40 för att hon på senare tid försöker att komma tidigare till 
arbetet och idag passerade platsen klockan 7,35.   
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Förhör
F13:

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sundström, Tobias
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av krinsp C Sangrud
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd eftersom han var den som först pratade med Maj-Britt Larsson som i sin tur bevittnade morden på

Åsgatan 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

Christa Sangrud
Förhörsdatum

2005-04-01
Förhör påbörjat

14:12
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

Tjänsterum, polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Hedevik, Emma

Berättelse

Tobias kommer till förhöret under sin vanliga tjänstgöring på ordningsavdelningen, polisen i 
Linköping. Han informeras om att han skall berätta så mycket han minns av samtalet han 
hade med Maj-Britt den 19 okt 2004.

Tobias skulle börja sitt arbetspass 12:00 den 19 okt. Han vaknade vid 09:00-tiden. Han 
startade datorn och läste på Correns hemsida att det hänt ett dubbelmord i Linköping. Han 
läste om detta mellan 09:00-10:00. Under tiden han läste om detta ringer telefonen. Det var 
Maj-Britts son, Jörgen Larsson. De känner varandra eftersom de bott grannar vid deras 
sommarställe i Tidersrum sedan 1970-talet. Tobias föräldrar umgås med Maj-Britt och 
hennes man. Tobias känner Maj-Britt och hennes familj väl.

Jörgen säger att hans mamma sett något angående morden på morgonen. Han säger även att 
ingen polis har pratat med Maj-Britt om detta. Jörgen sa även att Maj-Britt var väldigt 
uppskakad av det hon sett. Jörgen själv befann sig i Mjölby-Boxholmsområdet och han hade 
svårt att åka till sin mamma. Jörgen berättade att Maj-Britt ringt honom och berättat om det 
hon sett och att hon lät uppskakad.

Tobias erbjöd sig att ringa till Maj-Britt och prata med henne. Tobias ville höra vad hon sett 
eftersom han insåg att det skulle vara viktigt. 

Tobias fick kontakt med Maj-Britt via hennes mobiltelefon. Hon var på sitt arbete, som är 
ekonomiansvarig i en hälsokostbutik vid Trädgårdstorget i Linköping. Maj-Britt berättade i 
korta ordalag om vad hon sett. Tobias inser att Maj-Britt behöver prata med en "sula" 
(särskild undersökningsledare) om det hon sett. Tobias säger till Maj-Britt att han kommer ta 
sig till henne och att han kommer kontakta polisstationen på vägen dit. Tobias hör på 
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Maj.Britt att hon är nära att börja gråta.

Som Tobias minns idag, sa Maj-Britt att hon sett kvinnan bli slagen. Maj-Britt hade sett 
detta från sin balkong.
 
På väg ut från sin bostad, ringer Tobias till LKC för att ta reda på vem som är "sula". Enligt 
LKC var ingen sådan utsedd ännu. Tobias har känslan av att det var rörigt runt ärendet. 
Tobias säger att klockan nu blivit över 10:00. 

Tobias ringde till yttre befäl, och som Tobias minns idag, var det Claes Solid. Han berättade 
för Claes vad Maj-Britt sagt, dvs att hon sett kvinnan bli slagen och att hon låg kvar på 
marken. Maj-Britt berättade även att två personer kommit fram till kvinnan. Dessa två kände 
Maj-Britt igen som grannar som är läkare. Eftersom dessa två kommit fram till kvinnan, gick 
inte Maj-Britt själv ut. Tobias fick uppfattningen att Maj-Britt bara hade nattkläder på sig 
när hon såg händelsen.

Claes Solid sa till Tobias att han skulle försöka få personal till hälsokostbutiken där Maj-Britt 
befann sig. Tobias meddelade att han själv också var på väg dit.

När Tobias kom till butiken satt Maj-Britt i kontorsdelen av butiken. Tobias var först framme 
av poliserna. Maj-Britt var upprörd och var nära till gråten. De satte sig och Tobias 
funderade på om han skulle vara tyst och invänta krim-personal eller om han skulle börja 
prata med Maj-Britt. Tobias funderade på om han skulle förstöra något i utredningen om han 
höll första förhöret med Maj-Britt. Det blev så att de pratade och Tobias antecknade ner vad 
Maj-Britt berättade. (Förhörsprotokoll är upprättat och finns i utredningen.)

Hon berättade att hon vaknade strax före 08:00. Hon hörde då en hund skälla på ett konstigt 
sätt. Hennes första tanke är att en hund är fastbunden på ett konstigt sätt. Hon öppnar därför 
balkongdörren för att titta ut. Hon ser en kvinna komma runt ett buskage, halvt springande 
eller gående. Efter kvinnan går en man. Kvinnan ramlar omkull och Maj-Britt är osäker på 
om hon ramlar sjävmant eller om mannen knuffar henne. Sedan uppfattar Maj-Britt att 
kvinnan blir slagen av mannen "uppifrån" när hon ligger på marken. Kvinnan låg på rygg och 
mannen stod böjd över henne och slog. Hur mannen stod med sina ben, dvs på vilken sida av 
kvinnan, vet inte Tobias. Han minns inte om han och Maj-Britt diskuterade exakt hur 
mannen stod placerad när han slog kvinnan.

Sedan berättar Maj-Britt att mannen går i lugn takt därifrån. Han ger inget stressat intryck, 
utan går Åsgatan ner mot Tränggatan.

Tobias minns att Maj-Britt sa att hon såg kvinnan vid två tillfällen. Han minns dock inte om 
hon sa att det var två gånger innan mannen lämnade platsen eller om det var efter att mannen 
lämnat platsen. Tobias säger att Maj-Britt kan ha sagt på följande sätt: kvinnan låg ner och 
blev slagen av mannen. Mannen gick iväg och då reser sig kvinnan upp och går bakom 
buskarna igen. Efter en kort stund kommer kvinnan tillbaks. Hon går framåtböjd och håller 
sig om magen. Hon lägger sig ner och blir liggande.

De pratade även om "hundskallen" som Maj-Britt hörde. Maj-Britt älskar hundar och är en 
van hundmänniska. Hon resonerade kring "skallet" och hon trodde själv att det var antingen 
pojken eller kvinnan hon hört skrika. Maj-Britt uppfattade inga ord, bara skrik. På fråga till 
Tobias om Maj-Britt beskrivit skriket närmare, svarar han att Maj-Britt bara nämnt "som en 
hund skäller". Hur det mer exakt lät, vet inte Tobias. Han tänker själv att det är flera skrik 
eftersom Maj-Britt säger "hund som skäller".
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Tobias bad Maj-Britt beskriva mannen. Tobias säger att Maj-Britt lämnade ett signalement 
till honom. Hon upprepade det flera gånger för Tobias. Trots detta känner sig Tobias idag 
osäker på vad Maj-Britt lämnade för signalement. Detta eftersom det figurerade två 
signalement parallellt i början. Som han minns vid detta förhör sa Maj-Britt att mannen hade 
en beige jacka, svart mössa, mörka byxor. Tobias hänvisar till sitt förhör som han höll med 
Maj-Britt. Där skrev han noggrant ner vad Maj-Britt sa. Tobias minns att han även frågade 
henne om hon kunde se gärningsmannens hudfärg, men han minns inte vad hon svarade. Han 
minns att han frågade om hårfärgen, men då berättade Maj.-Britt att mannen hade mössa.

Efter att Tobias pratat med Maj-Britt en stund, kom poliserna Lars Andersson Ronald 
Malmqvist dit och de skjutsade Maj-Britt till polisstationen där Anita Ylve höll förhör med 
Maj-Britt. Tobias satt med som förhörsvittne vid det förhöret eftersom Maj-Britt ville det. 

Tobias vet att Ronald pratade med Maj-Britt på väg in till polisstationen. Även Tobias åkte 
med i bilen. De pratade mest om vad som skulle hända inne på polisstationen och om 
gärningsmannens signalement.

Tobias vet att Maj-Britt sedan deltagit vid hypnosförhör, men han vet inte reultatat av det. I 
övrigt minns inte Tobias mer av det Maj-Britt sa till honom.

Efter ytterligare frågor om gärningsmannens signalement säger Tobias att han tror att 
Maj-Britt sa att hon hade svårt att avgöra längden på gärningsmannen eftersom hon stod så 
högt upp på sin balkong på översta våningen. Han har något minne av att hon nämnde 
medellängd, 175 cm eller något över.

Tobias tillfrågas om han minns vad Maj-Britt sa om gärningsmannens skor. Tobias säger att 
han känner att det är lätt att blanda ihop vad hon sa och vad han hört efteråt. Han tror att hon 
nämnde ljusa eller vita joggingskor. Angående jackan tror Tobias att hon sa att den var beige, 
eller i alla fall ljus.

Tobias säger att Maj-Britt inte sagt något om att hon hört varken kvinnan eller 
gärningsmannen säga något under tiden han slog henne. Maj-Britt såg ingen kniv. 

Tobias och Maj-Britt har efteråt pratat om detta och han minns att hon själv dragit slutsatsen 
att kvinnan, efter att gärningsmannen gått iväg, gick tillbaka till pojken och "tittade till 
honom" innan hon gick dit där hon lade sig ner.

Förhöret genomläst och godkänt.
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Förhör
M4788

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Le Clercq, Christina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Sv kk gilt tom 2011-08-11
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser på Åsgatan med anledning av dubbelmord 2004-10-19 på Åsgatan 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

2005-05-09
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

15:25
Förhörsplats

Tjänsterum, polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Christina har lämnat uppgifter på en enkät där hon skriver att hon cyklat på Åsgatan den 19 
okt vid 07:45-tiden. Därav detta kompletterande förhör då Christina skall få rita in sin 
cykelväg på ett flygfoto över brottsplatsen samt markera vilka ev iakttagelser hon gjorde.

Christina tillfrågas vad hon minns från den 19 okt 2004. Hon säger att det som hon minns 
bäst är att det stod två bilar parkerade på Åsgatan. Christina skall få beskriva detta närmare 
senare under förhöret. Christina minns även att det regnade. Hon är lärare på Folkungaskolan 
och hon hade första lektionen med en klass som hon känner väldigt väl. De hade prov och 
någon elev sa tidigt under lektionen att de hört otäcka nyheter. Christina gick då iväg och tog 
fram nyheten om händelsen på Correns hemsida. Hon skrev även ut denna artikeln. De 
pratade i klassen om det inträffade eftersom det hänt så nära dem och många var skärrade.

Angående sina egna morgonrutiner just den 19 okt säger Christina att hon inte kan urskilja 
den morgonen från andra morgnar. Hon cyklar alltid till arbetet, oavsett väder.

Christina cyklar hemifrån Ramshäll via gamla bron över Tinnerbäcksravinen, höger på 
Sandbäcksgatan och vänster in på Lasarettsgatan. Christina åker Lasarettsgatan upp på den 
högra cykelbanan ända till korsningen med Djurgårdsgatan. Hon går över gatan och fortsätter 
in på Tränggatan. Hon svänger höger in på Åsgatan och sedan vänster in på Karl 
Dahlgrensgatan och vidare till Kaserngatan som hon följer bort till korsningen 
Malmslättsvägen. Hon följer kyrkogårdsmuren bakom Riksbanken och parkerar sin cykel 
utanför Folkungaskolan där hon alltså arbetar.

Christina tillfrågas om hon kan beskriva någon person som hon såg den 19 okt 2004 på väg 
till sitt arbete. Christina säger att den enda hon minns är den man som satt hukad intill en av 
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de felparkerade bilarna på Åsgatan "som om han skulle knyta sin sko". Angående den 
mannen säger Christina att hon inte kan beskriva honom alls. Hon såg honom snett bakifrån, 
mannens högra sida. Christina såg inte hans händer. Hon bara beskriver det "som om han 
knöt sina skor". 

Bilarna som Christina såg stod parkerade, stod på själva Åsgatan, med fronterna ner mot 
Tränggatan. De stod inte på trottoaren. Mannen satt på huk på själva trottoaren. Christina 
minns att det var trångt på gatan eftersom bilarna stod som de gjorde. Christina säger att det 
sällan brukar stå bilar på varken Åsgatan eller Karl Dahlgrensgatan eftersom de gatorna är så 
smala. Hon säger att när det står bilar där, märker man det just pga att det blir så trångt.

Christina kan inte beskriva bilarna alls. Hon kan inte säga något om färg eller modell. Det 
enda Christina säger är att "de var vanliga, annars hade jag lagt märke till dem". Bilarnas 
lampor var släckta och det satt ingen i dem. 

Christina har varken sett ambulans eller polisbil denna morgon. Hon säger att hon inte är 
säker på att hon tittade upp på Åsgatan, mot brottsplatsen och att det KAN stått både 
ambulans och polisbil där utan att hon såg det. Det hon minns är de två bilarna och mannen 
som hukade intill den ena bilen. 

Christina har inte hört några sirener.

Christina tillfrågas om hon minns om hon såg någon sopbil den dagen. Christina säger att hon 
inte har något minne av sopbilen. Christina säger att hon cyklat samma väg till jobbet i två års 
tid och hon har bara sett sopbilen vid ett fåtal tillfällen. Då har det varit på Karl 
Dahlgrensgatan i höjd med nr 24-26. Då har sopbilen åkt i riktning mot Åsgatan. 

Christina tillfrågas hur hon själv var klädd aktuell morgon. Hon säger att hon tror att hon 
hade en vinröd jacka i vattenavvisande material. Hon hade svart cykelhjälm på huvudet. Hon 
cyklade på en gräddvit cykel av märke Skeppshult i gammal stil. Den har en grå barnsadel på 
pakethållaren. På styret finns en cykelkorg där Christina hade en väska.

Christina tror att hon åkte hemifrån ca 07:40. Hon tror att hon var framme, inne i skolan 
07:55 den morgonen. Lektionerna börjar 08:10.

Vi återkommer till de parkerade bilarna. Christina kan inte beskriva dem alls. Hon säger att 
de inte stått där igen, efter morden. Då hon sett bilar i området som stått "illa parkerade" har 
det varit bilar från TV4 eller Corren. 

Christina har en fd studiekamrat, eller "korridorskamrat" som numera bor på Karl 
Dahlgrensgatan 20. Ibland har Christina mött henne på morgonen då hon cyklat förbi. 
Studiekamraten har då varit ute med sin hund och de hälsar på varandra. Den 19 okt såg inte 
Christina sin studiekamrat, som för övrigt heter Ulrika Grenerfors. Christina mötte Ulrika 
antingen på eftermiddagen den 19 okt eller morgonen efter. De pratade då om morden och 
Ulrika berättade att hon blivit stoppad av en polis som sagt att hon var tvungen att gå en 
annan väg. Ulrika brukade gå Åsgatan till sitt arbete. (Ulrika förhörd 4 gånger)

Christina berättar att hon har en annan kompis som brukade gå Åsgatan från bussen upp till 
US. Han passerade Åsgatan vid 07:30 den 19 okt. Han heter Dan Josefsson. Christina vet inte 
om han blivit förhörd om sina ev iakttagelser, men han har berättat för henne att han dagen 
efter blivit stoppad då han passerade Åsgatan igen. (Dan Josefsson kort förhörd 2004-10-20 
kl 08:05)
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Christina har själv ritat in hur hon cyklade i området Tränggatan-Åsgatan-Karl 
dahlgrensgatan. Hon har även ritat in hur de två bilarna stod parkerade.

Christina får se foto på mössan. Hon känner inte igen den och hon vet ingen som har en sådan 
mössa. Hon får även se foto på butterflykniven. Hon säger att hon inte vet någon som har 
eller har haft en sådan kniv.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Le Clercq, Christina; 2005-05-09 14:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

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

Hörd om sina iaktagelser vid morden Karl Dahlgrensg/Åsgatan
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

2004-10-19
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

Förhörsplats

Karl Dahlgrensgatan 51, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Yvonne Karlström uppgav som följer:

Hon befann sig i sin lägenhet tre trappor upp. Var i full färd med att borsta sina tänder i 
badrummet.
Hörde helt plötsligt en skrik från en vuxen. Skriken var hjärtskärande desperat. 

Det hördes två till tre skrik efter varandra.

Efter som jag har sovrummet mot Åsgatan där mordet ägde rum. Gick jag fram till fönstret 
och tittade ut . 
Jag såg ingenting.

Trodde då att det varit någon som skämtat.

Därefter återvände jag till badrummet för att borsta tänderna.

Hade en hantverkare hemma varför jag inte tänkte mer på detta.

Insp Sone Svedlund 
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Förhör
Carlström såg svartklädd man gå från Åsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlström, Yvonne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Påminner sig nu om att ha sett en svartklädd person i samband med att hon hörde de hjärtskärrande

skriken vid Åsgatan..
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

2005-10-19
Förhör påbörjat

16:10
Förhör avslutat

16:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Yvonne är tidigare hörd i utredningen vid två tillfällen. Hon bor Hon har då 
berättat att hon hört skriken utanför sin bostad, men ej sett någon person. 
Yvonne uppger att hon då varit "helt inne och vilseledd av det omtalade beige 
jackan och att han gick neråt Teränggatan".

Yvonne bor i det rosa huset Karl Dahlgrensgatan 51, vilket är det tredje huset 
från Åsgatan sett.  Hon ser egentligen själva brottsplatsen från sitt 
sovrumsfönster, men pga häcken såg hon inte att / om  något hände där.

Då Yvonne innevarande dag läste Corren kom hon ihåg att hon sett: En 
svartklädd man gå precis utmed den gula paviljongen på Kanberget som hon ser 
från sitt sovrumsfönster. Hon såg mannen från sitt sovrumsfönster i samband 
med att hon förflyttat sig från badrummet till sovrummet när hon hörde 
illskriken. Den svartklädde mannen tolkade hon då så som varande en 
byggjobbare eller områdesarbetare . Han gick till synes helt oberörd i riktning 
från Åsgatan och parallellt med den gula paviljongens södra långsida. Han var 
inte i sällskap med någon annan person. 

Mannen var svartklädd, det är hon helt säker på, men Yvonne kan i övrigt inte 
ange / minnas vare sig klädsel, utseende eller signalement i övrigt. Yvonne 
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uppger att mannen måste ha hört de hjärtskärrande skriken.

/ Nils Ahlberg 

Förhör med Karlström, Yvonne; 2005-10-19 16:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindberg, Ulf
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

2004-10-19
Förhör påbörjat

18:45
Förhör avslutat

18:50
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lindberg bor på Nygatan 46 och vill meddela följande; omkring kl 0645 hade han sett en 
yngling gå förbi på gatan utanför  riktning  "genom valvet" upp mot First Clase hotell.

Killen var ca 25 år , ca 185 cm lång, bege knälång jacka, jeans, ej mössa, han bar på en 
plastpåse, ev. systempåse.

Lindberg finns på telefon 013-137350
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Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LSyd
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jarheden, Anette
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Telefontips
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

12:29
Förhör avslutat

Förhörsplats

Lsyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anette ringer och berättar;
I går kl 07.40 när Anette cyklade till sitt arbete såg hon en person som stämmer in på den som 
hon i dag läste om i tidningen som ev gärningsman. I samband med att Anette passerade 
Kapellplan såg hon personen baifrån gående på trottoaren i riktning mot Djurgårdsgatan.
Han var iklädd knälång ljus jacka, hade en mörk kalott liknande mössaa på huvudet.
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Förhör
Iakttagelser på väg till arbetet

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lund, Iris Barbro
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt våldsbrott
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Iris berättar på tfn att hon i går tisdag, när hon skulle parkera sin personbil på 
socförvalningens personalparkering på Barnhemsgatan, uppmärksammade en man gående 
från parkeringen i riktning mot kanberget. Klockan var då 07.25

Var ca 18-20 år, iklädd ljus jacka, halvlång, händerna i fickorna , gick stelt, normal längd.

Iris har tfn  arb 013-207340  
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Förhör
2:a förhöret Lund, Iris. Iakttag. på väg till arbe

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lund, Iris Barbro
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komplettering till tidigare gjorda förhör (041020)
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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats

Linköpings kommun ekonomiavdelning
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med under förhöret fanns förhörsledare Krinsp Bo Österberg

Tillfrågas berättade Iris att hon åker med sin bil - en röd Ford Escort - till 
arbetet på Linköpings Kommuns ekonomiska avdelning varje morgon. Hennes 
arbetsplats ligger på Klostergatan 37, men hon parkerar bilen uppe vid en 
parkeringsplats som är belägen utanför socialförvaltningens hus på 
Barnhemsgatan 3. Själva p-platsen ligger som inne på en innergård, berättade 
Iris.

Iris beskrev att hon från bostaden åker in i Linköpings centrala delar för att 
komma ut på Drottninggatan där hon viker av höger in på Djurgårdsgatan för att 
sedan köra höger igen in på Elsa Brännströmsgata och höger in på 
Barnhemsgatan vidare vänster in på gården in till socialförvaltningens område 
där hon parkerar bilen på tidigare nämnda parkeringsplats.
Iris sade på fråga att klockan , vid tillfället då hon är på väg Drottninggatan mot 
parkeringsplatsen, är omkring 07.30.
Hon uppskattar att hon efter att ha parkerat bilen har en ca 7- 10 minuters 
promenad väg fram till arbetsplatsen på Klostergatan. Iris sade att
hon börjar sin arbetsdag klockan 08.45, men brukar stämpla in ca 08.40 varje 
morgon.
Den här aktuella dagen  - den 18 oktober - sade Iris att hon var ca 5 minuter 
försenad. Hon är säker på att klockan passerat 07.30 och var mellan 3 - 5 
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minuter över halv åtta då hon parkerade bilen. 
Varför hon är så säker på detta, förklarar hon med att hon blev lite extra 
fördröjd av en man som gick i sakta mak mitt i vägen/gatan i västlig riktning 
upp mot socialförvaltningen. Iris uppgav att hon blev extra irriterad över att 
mannen i fråga totalt ignorerade henne då hon hade bråttom. Iris sade att 
mannen verkade helt "inne i sin värld" eller också så hörde han inte att hon kom 
upp bakom honom.
Iris sade att hon parkera sin bil på en ruta som ligger dryga hundra meter upp på 
gatan från Elsa Brännströmsgata sett. Iris sade att hon är tvungen att göra en 
större "u-sväng" in på parkeringsplatsen för att komma rätt i p-rutan, annars 
måste hon backa och krångla då det är rätt så trångt. Iris menade att mannen hon 
hade framför sig hindrade henne att ta ut svängen in på p-platsen.

Tillfrågas sade Iris att mannen gick mitt i vägbanan men höll sig mer åt vänster. 
Iris sade att det ligger en husfasad till höger och en öppen yta till vänster.

Iris tyckte även att mannen i fråga agerade märkligt med tanke på det 
väderleksförhållande som då rådde. Iris sade att det regnade kraftigt vid 
tillfället. Mannen gick rakryggad " som om han haft en pinne eller stör i 
ryggen" sade hon. Iris menar att folk i regel brukar gå lätt hopkurade då det 
regnar, men inte den här mannen. Vidare menar Iris att man brukar skynda 
hastigt då det regnar, men mannen gick i väldigt sakta mak som om han inte 
märkte av regnet alls.

Iris sade att hon fick lägga sig med bilen bakom mannen och invänta tills denne 
passerat infarten till den parkeringsplats hon skulle till. Iris sade att 
parkeringsplatsen låg till vänster in sett från Elsa Brännströms gata.
Mannen måste ha kommit samma väg som jag in på området , sade Iris och 
förklarar att mannen måste ha kommit från Elsa Brännströms gata, innan han 
hade vikit av in upp på den lilla asfaltvägen som leder upp till 
socialförvaltningen och parkeringsområdet. 

När så mannen äntligen passerat parkeringsinfarten, svängde Iris in och 
parkerade. På fråga sade hon att det ej fanns någon annan bil ännu uppställd 
inne på parkeringsområdet.
Hon låste bilen och kastade ett öga upp mot mannen som fortfarande gick i 
samma sakta lunk. Hon såg då att mannen passerat socialförvaltningens entré  
med ett par meter och gick i riktning vidare upp mot Kanbergsområdet. "Det var 
sista gången jag såg honom" sade hon.
Iris hastade sedan iväg till arbetsplatsen. Hennes promenadväg gick i motsatta 
riktningen mot mannens. Iris gick till arbetet i riktning mot First Class hotell 
vidare genom portalen ut på Nygatan.

Iris sade att hon först gjorde iakttagelsen av mannen då hon svängt in på gatan 
från Elsa Brännströmsgata.
Iris sade att mannen aldrig vände sig om eller gav sken av att hon kommit upp 

Förhör med Lund, Iris Barbro; 2004-10-25 10:25   diarienr: 0500-K39890-04
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bakom honom. Hon såg därför aldrig dennes ansikte.

Iris beskrev mannens längd som ca 175 - 180 cm. Iris gör referensen med 
förhörsledarna som mäter 183 cm respektive 185 cm.  "Han var mellan 5 - 10 
cm kortare än er två" sade hon.
På fråga om kroppskontusionen svarade iris att mannen var ordinär, varken 
smal eller tjock. " Jag fick heller inget intryck av att han var speciellt kraftig 
eller axelbred" sade hon. 
Iris tyckte att mannens ben såg smala ut.
Vad som fick henne att göra den reaktionen, vet hon inte, mer än att hon fick 
det intrycket bara.

Iris sade att det som mest fångade hennes blick beträffande mannen var dennes 
jacka.  Hon tyckte att mannen hade en likadan som hennes make.
Iris sade att jackan verkade vara av äldre modell och var av vintygsliknande 
material som verkade impregnerat. " Den såg inte blöt ut " sade hon.
Iris sade att hennes make har en snarlik sådan, liknande fjällrävens 
fritidsjacksmodell.
Hon beskrev att mannens jacka var" rak" och följsam till formen, ej tajt och ej 
heller bulsig. Jackan slutade på halva låren och täckte rumpan.
Beträffande färgen uppgav hon den som beige eller mellangrå åt det ljusare 
hållet, men absolut ej vit. På fråga såg hon inga märken, snören eller andra 
iögonfallande ornament. Hon fick intrycket av att jackan var helt enfärgad.
Tillfrågad uppfattade Iris att jackan var knäppt. "Den fladdrade inte" sade hon.

Beträffande mannens byxor fick Iris intrycket att dessa var något mörkare till 
färgen än jackan, men hon mindes ej deras kulör. Dock ej helt svarta.

Iris beskrev att mannen gick rakryggad, med bägge händerna tillsynes 
nedstoppade i sina Jackfickor. Han verkade ej besvärad av det ösande regnet.

Beträffande huvudet på mannen, så gjorde Iris ingen notering gällande detta då 
hon ej kunde säga ifall mannen var barhuvad eller hade mössa.

Iris tyckte att det var anmärkningsvärt att mannen gick så pass rakryggad "som 
en fura" och i så sakta mak eftersom det regnade så pass kraftigt vid tillfället. 
Hon irriterades över att mannen inte gick undan för att hjälpa att bereda henne 
infart till parkeringsplatsen. "Han verkade inte bry sig ett minsta över att jag 
kom" sade hon.

Tillfrågas om mannens sätt att gå, så beskrev hon den som " en rak gång ". Han 
gjorde inga avvikelser som att vagga eller svänga med kroppen.

Iris gjorde ingen notis om vad mannen hade för skor på sig och såg inte om 
dessa var ljusa eller mörka.

Förhör med Lund, Iris Barbro; 2004-10-25 10:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Iris sade spontant att hon uppskattat mannens ålder till runt 20 - 25 år. Hon 
gjorde den bedömningen dels på mannens kroppsform och dennes hållning.

Krinsp Bo Österberg tillfrågade Iris om det var något annat klädesplagg som 
hon iakttog på mannen, svaras att hon noterade att det fanns något svart som 
stack upp runt kragen vid halsen. Hon vet inte ifall det var håret på mannen, 
eller om det var en halsduk eller en bulsig polokrage.
Hon erinrar sig att det svarta gick runt nacken i en oregelbunden form där det 
som mest var  ca 10 cm brett på mannens vänstra sida.

Iris lämnar med hjälp av krinsp Ehrieder en skiss över hur hon uppfattat 
mannen. Bifogas förhöret.

Tillfrågas om det är något mer som Iris själv vill lämna i detta , svaras nekande.

Förhöret avslutat

Förhör med Lund, Iris Barbro; 2004-10-25 10:25   diarienr: 0500-K39890-04

 273HEMLIG



274

Förhör Signerat av

Per Elmberg
Signerat datum

2004-10-21 16:19
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bernström, Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord
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

Per Elmberg
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:03
Förhör avslutat

15:57
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bernström uppger följande:

Bernström gick av bussen på Östgötagatan, vid Länsstyrelsen, klockan var då 07.39. Hon 
sneddade in mot slutet av Västra Vägen och gick på den lilla gång och cykelbana som går 
mellan Västra Vägen och Åsgatan. Då blev hon omkörd av en cyklist. Hon uppfattade det som 
en yngre man, i övre tonåren. Han bar nya svarta jeans och en grå-beige jacka. Jackan var inte 
längre än att att Bernström kunde se byxfickorna. Mannen bar en mörkblå stickad luva, sådan 
som många bär och som är uppvikt och sitter tätt på huvudet. (När förhörsledaren säger "typ 
kommandomössa") säger Bernström "Ja just det".) 

Bernström har ingen minnesbild av mannen skor.

Hon uppfattade det som om mannen cyklade i rask takt.

Hon är osäker på vilken sorts cykel som mannen cyklade på, det kan ha varit en damcykel, 
men cykeln verkade för liten för honom, som om sadeln skulle behöva höjas. Bernströms 
söner är 190 cm långa och hon uppfattade mannen som ca 180 cm lång.

Hon såg ingen annan människa förrän hon kom fram till Djurgårdsgatan, hon gick Åsgatan 
upp och sedan vänster, Tränggatan, sedan ut på Djurgårdsgatan. Då såg hon en kvinna i 
"illgult" regnställ komma nerifrån Djurgårdsgatan.

Bernström vet ej vart mannen tog vägen.

Bernström har inte lagt märke till någon sopbil. 
Hon har inte hört några skrik.

Bernström flexade in på US kl 07.55.
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Förhör
F231

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bernström, Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående mord 2004-10-19 Åsgatan 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

2004-12-03
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Tjänsterum, polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Marie ombeds berätta om morgonen den 19 okt då hon blev omkörd av en 
cyklist på gångvägen mellan Västra Vägen-Åsgatan. Hon är säker på att det var 
morddagen, dvs den 19 okt, hon såg cyklisten.

Marie hade först inte tänkt ringa om denne man eftersom hon inte trodde att det hade någon 
betydelse. Hennes arbetskamrater har sedan tjatat på henne att hon måste ringa. Hon ringde 
därför två dagar senare, dvs den 21 okt.

Marie arbetar på US, på käkkliniken. Just den här dagen skulle hon arbeta på en annan 
avdelning. Hon var sen den här morgonen och fick därför ta en senare buss. Hon visste att 
första patienten skulle komma 08:00. Hon kände sig stressad och tittade hela tiden på klockan 
i bussen. Klockan i bussen var 07:39 när hon klev av vid hållplatsen på Östgötagatan, precis 
intill Länsstyrelsen.

Marie korsade parkeringen utanför Länsstyrelsen. Hon går längs med huskroppen, rakt 
söderut och korsar Gröngatan. Hon springer över Storgatan och in på Västra Vägen. Hon 
följer Västra Vägen upp mot byggarbetsplatsen. Hon går sedan in på gång- och cykelvägen 
som leder upp till Åsgatan.

När Marie precis börjat gå på gångvägen, kommer en kille bakifrån och cyklar om henne. 
Marie säger att han hade svarta jeans, som såg nya ut. De var inte alls slitna. Anledningen till 
att Marie såg att det var just svarta jeans var att hon själv precis köpt ett par svarta jeans. Hon 
tror att det var märke Lee eller Levis. De hade sömmar på fickorna, men det var få sömmar 
som var diskreta. Marie säger att det annars kan vara vanligt att sömmarna är i någon stark 
färg eller som "krusiduller".
Han hade även en ljust grå jacka. Den var helt slät på ryggen och hade stå-krage. Den var 
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inte speciellt lång eftersom Marie kunde se byxfickorna. Han hade även en mörkblå stickad 
mössa. Den satt tätt mot huvudet. Marie har inte sett mössan framifrån så hon har inte sett 
något märke på den. Marie får se bilden på den beslagtagna mössan och hon säger att färgen 
är identisk med mössan som hon såg den cyklande mannen bära.
Marie kan inte säga något om mannens skor.
Marie säger att hon tänkt efteråt på att hon borde sett något av mannens ansikte eller hals. 
Hon säger att hon bara såg att det var mörkt runt mannen. Hon har inte sett något av mannens 
hår.
Marie har inte sett någon väska. Han hade i alla fall inte det hängande på ryggen.
Gällande cykeln säger Marie att han inte satt bra på den. Antingen behövde han höja sadeln 
eller så var det en för liten cykel. Marie säger att den var alldaglig. Hon minns ingen färg, 
men den hade ingen skrällig färg. Marie säger att hennes söner är cyklister, så hon är 
"cykel-skadad". Marie säger att om det varit en fin märkescykel, så hade hon lagt märke till 
det.
Lyset på cykeln var inte tänt. Marie säger att det var mörkt runt mannen. Marie säger att hon 
mest tittade på mannens jeans. Marie hade sitt paraply uppfällt framför sig, så hon såg bara 
mannen en kort stund. Hon kan inte säga vart han tog vägen. Mannen cyklade i alla fall in på 
gångvägen upp mot Åsgatan.

Marie tillfrågas om vad hon såg när hon gick vidare. Hon säger att hon inte sett så mycket. 
När hon kommer till Åsgatan, går hon alltid på vänster sida eftersom det brukar stå parkerade 
bilar på höger sida. Marie kan inte säga om det stod bilar där just den 19 okt, eller vilka bilar 
som stod där.

Marie har efteråt provat att hålla sitt paraply som hon alltid gör när hon använder paraply. 
Hon har då konstaterat att hon ser ca 2 meter framför sig. Hon har därför inte sett någon när 
hon gick vidare mot Tränggatan.

Marie tillfrågas om hon märkt av någon som kommit från vänster vid vändplanen på Åsgatan, 
dvs från gångvägen från Barnhemsgatan. Marie säger att hon inte märkt någon.

Marie har inte sett någon cykel slängd på gatan någonstans.

Marie såg inte cyklisten något mer den morgonen. Hon hörde inga upprörda röster eller 
någon som skrek. Hon har inte sett någon eller något som legat på marken.

Marie säger återigen att hon inte sett någon eller mött någon uppe på själva Åsgatan. Marie 
tittar upp åt höger när hon ska svänga vänster in på Tränggatan, mot Djurgårdsgatan. Detta 
eftersom det brukar komma cyklister i hög fart på Tränggatan. Marie korsar Tränggatan och 
går ner mot Djurgårdsgatan där hon korsar gatan precis vid butiken i hörnet 
Djurgårdsgatan/Lasarettsgatan.

Marie säger att när hon kommer fram till övergångsstället vid Djurgårdsgatan, kom det en 
kvinna i klargult regnställ nerifrån på Djurgårdsgatan. Vart kvinnan i det gula regnstället tog 
vägen, vet inte Marie. Hon såg henne bara en kort stund då hon själv precis kom fram till 
övergångsstället. Marie säger att det var fler än hon som gick över gatan då, men hon kan inte 
komma ihåg hur någon av dem såg ut.

Marie fortsatte Lasarettsgatan upp till US. Hon stämplade in klockan 07:55 och hon var glad 
att hon hunnit i tid. 

Marie tillfrågas om hon behövt gå runt något fordon på Åsgatan som "stått i vägen" för 
henne. Hon säger att det har hon inte. Hon har inte varken sett eller hört sopbilen.

Förhör med Bernström, Marie; 2004-12-03 14:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Marie säger att hon går denna sträcka varje dag. Hon säger att hon aldrig brukar se några 
personer på Åsgatan. Hon tycker det är anmärkningsvärt eftersom det är ett bostadsområde. 
Ibland kommer det någon enstaka person som går eller cyklar. Marie brukar ha sällskap från 
bussen upp till US, men inte just den 19 okt.

Marie själv var klädd i blå jeans och en ljust grå anorak med luva som hänger på ryggen. 
Marie hade ett svart paraply uppfällt. Hon hade även en svart handväska hängande snett över 
axeln. Hon tror att hon hade ett par svarta seglarskor med kraftig sula.
Angående sin jacka säger Marie att färgen på den och den cyklande mannens jacka är identisk.

Efter att Marie haft den första patienten, hörde hon att det kom en ambulans med sirenen på. 
Hon reagerade på det eftersom det är ovanligt att de har sirenerna på ända fram till 
akutintaget. 

Marie fick sedan höra av en arbetskamrat vad som hänt. Hon och hennes arbetskamrater 
konstaterade att det hade hänt där Marie brukar gå när hon går till jobbet. De tyckte det var 
otäckt att Marie varit ensam där just den morgonen. Marie berättade då att hon inte varit 
ensam, utan att cyklisten kört om henne.

Marie tillfrågas om hon minns något annat från den 19 okt.
Marie berättar att när hon precis korsade Storgatan, så stod det en mindre sportbil med 
halogenljus fram, på Västra Vägen. Bilen var blå-lila till färgen. Marie vet inte fabrikatet på 
bilen, men det var inte Volvo, Audi eller något annat vanligt märke. Det var kanske Toyota 
eller Hyundai för dessa märken kan inte Marie hålla isär. Hon tänkte redan när hon såg bilen 
att hon inte kände igen bilmärket. Hon kan idag inte minnas hur märket på bilen såg ut. Hon 
minns halogenlysena. I den bilen hoppade det in en ljushårig kille på passagerarsidan och 
bilen åkte sedan iväg åt höger ner på Storgatan. Marie tänkte då att det var ungdomar som 
skulle till skolan.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Telefontips angående en kille med stickad mössa.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Lennart
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

En kille med stickad mössa på mordmorgonen.
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

Anders Sydbom
Förhörsdatum

2004-11-05
Förhör påbörjat

09:42
Förhör avslutat

09:47
Förhörsplats

Kontorsrum, polisen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E507

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lennart jobbar på Hyresgästföreningen, Drottninggatan. Den 19/10 ca klockan 07.20 svänger 
han in på Alvgatan för att parkera sin bil. Alvgatan är en liten gatstump som går från 
Drottninggatan in mot trädgårdsföreningen.

Lennart kör in och backar tillbaka sin bil och ser då samtidigt att det står en kille vid en 
garagenerfart. Lennart har jobbat där länge och har aldrig sett killen förut. Lennart är nästan 
helt säker på att han inte bor på adressen heller.

Lennart berättar om killen för sina medarbetare men de tänker inte så mycket på det. Lennart 
ringer sedan polis efter att morden skett, för att lämna sina uppgifter. Det är dock för lång 
väntetid. Men när den stickade mössan visas på Efterlyst så känner han sig tvungen att ta 
kontakt igen.

 SIGNALEMENT: mannen ca 40 år, välväxt och klädd i mörka kläder. På huvudet hade han 
en stickad mörk mössa som var nerdragen till ögonbrynen. Mannen såg enligt Lennart mer ut 
som en invandrare och var grov i hyn.
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Förhör
k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyman, Marianne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Eventuella iakttagelser i k-39890-04
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

Ronald Malmquist
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

18:04
Förhör avslutat

18:09
Förhörsplats

Tränggatan 15
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fru Nyman uppgav att hon den aktuella dagen lämnade sin bostad vid 07.00-tiden. Hon gick 
vägen mot bussen som vanligt dvs. hon gick upp mot kvarnberget och sedan Västra vägen för 
att ta bussen vid Barnhemsgatan. Nyman berättade vidare att det fortgår en byggnation nedan 
för Kvarnberget, nästan vid vändzonen på Åsgatan Vid arbetsplatsen mötte hon en mans 
person som hon reagerade på. Hon kan inte säga vad det var som gjorde att hon valde att byta 
sida och hålla ett avstånd till den mötande mannen men det var något som gjorde att hon 
reagerade som hon gjorde. Man gick upp mot Åsgatan och Fru Nyman forsatte mot 
Barnhemsgatan.

Nyman har svårt att beskriva mannen hon kommer inte ihåg klädsel, kroppsform eller något 
annat beträffande mannen. Hon vet inte om man var gammal eller ung bara att hon fick en 
obehaglig känsla när hon såg mannen.

Förhöret vidimerat och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyman, Marianne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl. förhör.
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

Anders Selevik
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Marianne Nyman är tidigare hörd i utredningen rörande morden.

Marianne kontaktades samt hördes kompletterande per telefon rörande sin iakttagelse på 
morgonen den 19 oktober. Marianne bor på Tränggatan 15 och på morgonen den 19 oktober 
lämnade hon bostaden någon gång mellan kl. 07.05--07.10 för att bege sig till sitt arbete. 
Marianne skulle åka buss till arbetet och ämnade ta bussen från Barnhemsgatan.

Marianne minns att hon gick ut från sin bostad. Hon gick ut från porten som  är belägen på 
Stensgatan. Hon fortsatte över Karl Dahlgrensgatan och passerade förbi byggplatsen vidare 
ned mot Västra vägen.
Hon minns att hon då hon kommit in på Västra vägen möter en man. Denne är således på väg 
i riktning mot brottplatsområdet. Marianne minns att hon fick en olustkänsla då hon mötte 
mannen varför hon gick över på andra sidan istället för att passera och mötas invid mannen. 
Hon fortsatte således Västra vägen på själva trottoarsidan utmed husen.
Marianne uppgav att mötet med mannen skedde vid de sista husen, de nybyggda husen, strax 
före garagen. Mannen bör enligt Marianne ha kommit gåendes från Drottninggatan.

Marianne mötte ingen annan under promenaden. Hon minns dock att det fanns byggarbetare 
som hon passerade vid byggplatsen. Hon minns speciellt att där fanns en byggarbetare som 
monterade bort något stängsel i anslutning till Västra vägen där det finns garage. Hon minns 
också att hon såg byggarbetare inomhus i en byggnad som tidigare var någon slags 
ungdomsklinik på grund av att de hade lyset tänt i denna byggnad.

Marianne tillfrågades om mannen som hon mötte och uppgav att hon var säker på att det var 
en man. Hon har alltsedan hon hördes försökt framkalla en minnesbild av hur han såg ut men 
inte lyckats göra det. Det enda hon kan säga om mannen är att hon uppfattade det som att han 
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hade en något framåtlutad gång. Hon kan inte säga något om hans ålder, klädsel eller 
signalement. Hon har försökt tänka tillbaka men kan inte erinra sig några som helst detaljer.
Hon fick en obehaglig känsla då han kom gåendes och gick därför över till andra sidan vilket 
hon sällan gör. Hon undvek att titta mot honom. Hon minns vidare att hon hade en känsla av 
att hon ville vända sig om och titta efter mannen men gjorde inte detta då hon inte vågade.

Marianne tillfrågades om eget signalement samt hur hon var klädd den aktuella morgonen 
och uppgav att hon är 160 cm lång, hon har halvlångt gråsprängt hår, bar aktuell morgon en 
mörkgrön jacka samt bruna manchesterbyxor. Hon hade parably samt bar på en svart s.k 
cykelväska.
Marianne tillfrågades om hon hört något från någon rörande iakttagelser men uppgav sig inte 
ha gjort detta. Beträffande maken så åkte denne tidigare än vad hon gjorde aktuell morgon. 
Maken är hörd i utredningen.

Fortlöpande nedtecknat och återrelaterat.

Förhör med Nyman, Marianne; 2004-11-08 15:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Larsson, Sven
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med dubbelmordet på Åsgatan 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

Daniel W Axelsson
Förhörsdatum

2005-02-18
Förhör påbörjat

10:54
Förhör avslutat

10:58
Förhörsplats

Trädgårdföreningen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Sven uppgav att han bor på Nygatan 43 A. Den aktuella dagen var han var ute och gick 
morgonpromenad med sin hund. Klockan var då ca 07.10. Han gick runt kommunhuset och 
mötte sedan en kille på Djurgårdsgatan mittemot Eddans parkering. Mannen hade mörk 
mössa, beige jacka, ca 25 år, 180-185 cm. Han noterade att håret stack ut framåt till under 
mössan och att mannen hade ljusbrunt hår. Mannen såg lite ovårdad ut men inte som en 
missbrukare. Sven tyckte att mannen såg otäck ut. Mannen han mötte var på väg mot rödljusen 
på Djurgårdsgatan när de möttes.

Sven fick reda på vad som hänt dagen efter då han läste tidningen. Han tänkte inte direkt på 
händelsen på morgonen. Först några dagar efter funderade han på om det kunde vara 
gärningsmannen han sett på morgonen.

Ur koncept uppläst och godkänt.
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Förhör
G 4105

Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2005-02-23 16:59
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Larsson, Sven
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sven Larsson, som under förhöret kallas för Sven, underrättas om att han ska höras om sin iaktagelse av

en man den 19 okt. 2004 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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2005-02-23
Förhör påbörjat

15:20
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats

Linköpings polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Inledning.
Den 23 februari 2005 så var undertecknad i telefonkontakt med Sven för att höra lite mer om 
hans iakttagelse. Under samtalet så framkom att det fanns en liten möjlighet att Sven skulle 
kunna känna igen mannen vid en fotovisning så kom vi överens om att träffas vid 15:30 tiden.

Inledningsvis så tillfrågas Sven om han har något som han tänkt på och som han vill 
informerat polisen om, men uppger att det har han inte.

 Händelsen
Sven berättar att när han kommer ut från sin bostad denna morgon så rundar han i princip sitt 
hus. Med sig har han sin hund av rasen Kenterrrier (reserv. för stavningen). Hunden är 
kopplade i ett vanligt läderkoppel. Det är en tik som är ljusbrun, lite kraftig i kroppen och 
väger ca 8 kg.
Sven rundar kommunhuset och kommer in från Drottninggatan på förlängningen av 
Djur-gårdsgatan. Han går i riktning mot Nygatan. Huset som han går vid har en pelargång 
och han kommer att gå nära vägen med hunden närmast vägen. Han kommer att på så vis gå 
under tak. Sven ser då en man som kommer emot honom men utanför pelarraden. Mannen 
uppfattar Sven som otäck/obehaglig. Han vänder därför bort blicken och koncentrerar sig på 
sin hund. Hunden brukar ibland hälsa på andra människor men Sven ville inte att hunden 
skulle göra det. De passerar varandra med pelarna emellan sig. Mannen går i riktning mot 
rödljusen som finns vid Drottninggatan. Ingenting sägs och Sven fortsätter sin promenad. 
Han uppskattar att kl. är ca 07:10. På direkt fråga så säger Sven att han aldrig, vare sig förr 
eller senare, sett mannen.

 Sven beskriver mannen som följer:
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Ca 25 år, 180 – 185 cm lång, normal i kroppen och gick med "rak gång". Sven menar att 
mannen gick målmedvetet. Han kan inte säga något närmare om ansiktet. Mannen tillhörde 
inte A-lagarna men samtidig så var det ingen prydlig person. Sven har svårt att sätta fingret 
på vad som gjorde att han fick det trycket, men något var det. Troligen så var det den 
beige/grå jackan som kanske var lite ovårdad och därför så uppfattade Sven mannen som 
ovårdad. Detta är enligt Sven en tänkbar slutsats som han dragit. 
Mannen hade också en blåstickad mössa där det stack fram lite hår. Sven säger att det såg ut 
som om mannen satt på sig mössan bakifrån och framåt. Håret spretade på ett sådan sätt. När 
det gäller mössan så säger Sven att modellen stämmer med den mössa som media haft bild på.
När det gäller mannens övriga klädsel så säger Sven att den kommer han inte ihåg.

På fråga så säger Sven att mannen inte sa något och inte talade med sig själv. Mannen bar inte 
heller på något. Vi pratar vidare runt mannen men Sven kan inte komma ihåg något mer. 
Spontant så säger Sven att han pendlat mellan Mjölby och Linköping i 35 år och mannen 
stämmer inte in på de personer som brukar hänga vid järnvägsstationen.

 Fotovisning
Sven får reda på att han ska få titta i två A4 pärmar. Syftet är att han ska se om den person 
som han såg den 19 okt. 2004 på morgonen finns med bland fotografierna. Förhörsledaren 
poängterar att det inte alls är säkert att det är på det sättet.

I dessa pärmar finns ansiktsfoton på män och en person är representerad på varje sida med 
eget nummer. Vid förevisningen så innehåller pärmen som är märkt "Linköping Foto 
personer K" bilderna 1 – 175.

Sven tittar igenom pärmen men säger att han inte kan peka ut någon. Den person som har 
drag åt det hållet är nr 35. Sven ombedes utveckla detta men säger att han inte kan göra det 
mer än att hårfärgen och hårlängden förefaller stämma. Mannen på fotografiet ser dock inte 
lika otäck ut som den person som Sven mötte. Vi diskuterar vidare mannen men Sven kan 
inte säga något mer än vad han nämnt.

Sven tittar sedan igenom pärm 2 som är märkt "Linköping Foton personer/pärm 2". 
Fotografierna börjar med nr 176 – 261. Sven tittar igenom pärmen men säger att det finns 
ingen person som ens liknar den han mötte.

 Eget signalement
Sven säger att han är 172 cm lång, normal kroppsbyggnad, mörkt/svart hår med grått inslag. 
Han bär glasögon som är nästan runda. Vid förhörstillfället så har han en skepparkrans som är 
svart med grått inslag. I övrigt inga synliga kännetecken.

Den 19 oktober 2004 så hade han på sig en grön jacka som går ned över höfterna och troligen 
en blåstickad mössa. Övrig klädsel är han osäker på.

Övrigt
Sven tillfrågas om han vid något tidigare tillfälle, eller senare, gjort någon iakttagelse som 
han reagerat över. Han säger att det är det inte. Han har heller inte hört något. Vi pratar fram 
och tillbaka om detta men Sven säger att han är ledsen att han inte har något mer att tillföra. 
Vi tar även upp Trädgårdsföreningen men Sven säger att han inte har reagerat över något 
särskilt.

Förhöret efterhand relaterat ifrån konceptanteckningar och lämnas utan erinran.

Förhöret avslutades kl. 16:00

Förhör med Larsson, Sven; 2005-02-23 15:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Linköping som ovan

Göran Häggblad, krinsp
RKP

Förhör med Larsson, Sven; 2005-02-23 15:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svensson, Anna-Karin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

grovt våldsbrott i Linköping 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

Ann-Britt Gustavsson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

09:20
Förhör avslutat

09:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Anna-Karin Svensson åkte bil vid cirka 08-tiden i går 041019 och när hon kom uppifrån 
gamla fängelset och körde Drottninggatan ner och befannn sig på  i korsningen med 
Djurgårdsgatan vid ett övergångsställe.Anna-Karin hade grönt ljus och upptäcke att en 
yngling gick sakta  mellan över övergångsställena över gatan framför henne fastän han måste 
haft röd gubbe .Ynglingen kom från den sidan Djurgårdsgatan där fotoaffären är i hörnet och 
han gick över mot gamla busscentralen. Ann-Karin retade sig lite på honom för att han gick 
mot rött och Anna-Karin fick sakta ner för att släppa över honom.

Anna-Karin kan nu i efterhand när hon påminner sig säga att ynglingen kanske var under 20 
år det är så svårt att säga han kunde även ha varit i gymnasieåldern. Ynglingen var mer 
spenslig än kraftig i kroppsformen. Ynglingen hade i alla fall en lång rock men hon vet inte 
färgen på denna och hon tror att han hade något på huvudet men hon är osäker om detta.Hon 
kan inte säga vad han hade för hår varken färg eller längd på detta

Anna-Karin körde därefter Drottninggatan ner mot S:T Larsgatan  sedan hon släppt förbi 
ynglingen.Hon såg inte var denne tog vägen.
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Strömfors, Kim
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontaktade själv polisen för viss information.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

12:15
Förhör avslutat

12:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Kim Strömfors ringde med anledning av att han på väg till sin praktikanställning vid 
Brandkåren cyklade ifatt en man vid Kommunhuset.    Klockan var strax före klockan åtta. 
Kanske fem-åtta minuter i åtta. Mannen "typ löpte mot stan", sade Kim. På stilen verkade det 
vara en yngre kille. Mannen kom Drottninggatan uppifrån och sprang rakt ut framför Kim 
och en bil. Han sprang sedan över p-platsen och försvann.

Mannen hade mörk jacka och mörkt hår. Mer såg inte Kim. På fråga om vad för skor mannen 
hade svarade Kim att han inte visste det.
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Förhör
Ev iakttagelse av flyende gärningsman

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Strömfors, Kim
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser i samband med mord Åsgatan/Karl Dahlgrensgatan 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

Andreas Kremsl
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

19:40
Förhör avslutat

Förhörsplats

Tjänstebil
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Larsson, Stefan

Berättelse

Händelse:
Patrullen Krinsp Stefan LArsson-Krinsp Andreas Kremsl arbetade aktuell kväll och fick 
uppgiften att åka till Thomaskyrkan på T1 där det var öppet hus med anledningen av morden 
som inträffat. På plats i kyrkan observerades en person som satt och stirrade blint i de ljus som 
var tända. Vid samtal med personal i kyrkan framkom det att mannen samtalat med dem om 
dagens händelse. Mannen hade bla uppgivit att han arbetade på räddningstjänsten och att han 
gjort iakttagelser i samband med brottet. Av den anledningen bad vi att få prata med mannen i 
ett kontor i kyrkan. Mannen kan ha gjort iakttagelser av en flyende gärningsman, varför han 
fick följa med i polisebilen för att peka ut platsen för observationen.

Förhör
Kim berättar att han arbetar som allti allo på räddningstjänsten tisdagar och torsdagar. Han 
brukar cykla till räddningstjänsten. Kim bor på Eskadern, Djurgårdsgatan 91. Han brukar 
cykla Djurgårdsgatan-korsa Drottninggatan-in på Nygatan-vänster Apotekaregatan-höger 
Storgatan-rakt fram korsa Hamngatan-framme Räddningstjänsten.

Vid den aktuella dagen cyklade Kim den vanliga vägen. Vid korsningen 
Lassarettsgatan/Djurgårdsgatan fick Kim rött ljus och han stannade. När han stod där hörde 
han skrik på hjälp, han tittade upp till vänster och såg då flera människor i rörelse. Kim blev 
nyfiken och gick upp mot Trängatan för att se vad som hände. Han såg då ambulanser och 
poliser och förstod att något hänt. Kim beslutade sig för att fortsätta till räddningstjänsten. 
Från korsningen cyklade Kim på vänster sida av vägen till det andra övergångsstället där han 
växlade över till höger sida.

Kim fortsatte cykla på höger sida nedför Djurgårdsgatan och fick rött ljus vid korsningen med 
Drottninggatan. I samband med att han fick grönt ljus ser Kim att en mansperson kommer 
springande utmed Kommunhusets ena sida. Kim cyklar över korsningen och fortsätter rakt 
fram samtidigt som personen springer på vänster sida framför Kim. I höjd med telefonkiosken 
som är placerad på höger sida så springer personen helt plötsligt över till höger sida. Personen 

HEMLIG



sneddar över gatan och passerar strax framför Kim. Personen fortsätter till höger in på den 
stora öppna P-platsen och springer i riktning mot Apotekaregatan. Kim fortsätter framåt och 
ser inte till personen någon mer gång på sin väg till Räddningstjänsten.  

Tillfrågad hur personen såg ut svarar Kim, kortklippt nästan stubbat mörkt hår, mörkt klädd, 
ev mörk jacka, smal. Personen "idiotsprang" inte utan mer löpte i rask takt. 

Tidpunkten för iakttagelsen var några minuter innan kl 08.00. Detta vet Kim eftersom han 
börjar vid 08.00 på räddningstjänsten.

Väl framme på Räddningstjänsten pratade alla om vad som hänt. Kim berättade vad han sett 
och blev uppmanad att ringa till polisen, vilket han gjorde. Kim fick prata med en polis som 
heter Anita Ylve. Ylve tog upp Kims uppgifter på telefon.

Kim har tagit mycket illa vid sig med anledning av dagens händelse, därför uppsökte han 
Thomaskyrkan för att få prata "av sig".
 
Förhöret nedtecknat i koncept, uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat kl 20.00. 

Förhör med Strömfors, Kim; 2004-10-19 19:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Strömfors, Kim
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mord 041019 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

14:15
Förhörsplats

Tjänsterum
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Egen notering. Kim kontaktas någon timme tidigare än förhörets starttid per telefon, och lovar 
komma till förhöret, vilket hålls på tjänsterum. 

Kim Strömfors berättade, att han skulle ha varit hos sin fältsekreterare, som heter Gunbritt Melin, 
med tfn 013-20 59 02, kl 14.00 denna dag, men vi ringer henne, och skjuter upp tiden. 

Kim Strömfors berättar, att han börjar sitt arbete på brandstationen i Tannefors kl 08.00. Den 
aktuella dagen den 19/10 –04, skulle han börja kl 08.00 som vanligt, och han brukar då försöka 
starta med cykel hemifrån Djurgårdsgatan 91 vid ca 07.45-tiden. Tisdagen den 19 oktober var han 
dock lite sen från bostaden, så han åkte inte förrän ca 07.50. Han cyklade ner längs Djurgårdsgatan, 
och när han närmade sig korsningen med Lasarettsbacken, cyklande på höger sida sett uppifrån, så 
hörde han ett skrik. Han säger att han befann sig ungefär vid kiosken intill rödljusen 
Djurgårdsgatan – Lasarettsbacken, när han hörde detta skrik. 

Kim blev nyfiken på vad han hörde, varför han cyklade över Djurgårdsgatan, trots att han ev 
cyklade mot rött ljus. Han fortsätter cyklande upp Tränggatan – Åsgatan, där han stannade på 
Åsgatan. (Förevisar karta över området, och han pekar på ett hus som heter Tränggatan 5). Han 
stannade således sin cykel vid detta hus, med cykeln på Åsgatan. Kim uppskattar att tiden för när 
han stannade där var ca kl 07.54 – 07.56, och detta grundar sig på från vilken tidpunkt han startade 
från hemmet. 

Han tillfrågas om han stannade länge på platsen, och säger följande: Kim säger att han stannade 
kanske tio sekunder, innan han cyklade tillbaka ner mot Djurgårdsgatan, och vidare Djurgårdsgatan 
ner mot Drottninggatan. Anledningen till varför han inte stannade längre, var för att han såg att det 
fanns blåljus och en del människor uppe vid platsen som han senare har förstått var en mordplats. 
Han ville inte störa, eftersom han hört talas om att personer springer i vägen, och liknande, på 

HEMLIG



platser där det har hänt saker, och han ville inte störa. Att han har hört detta beror på, att han har 
jobbat på brandstationen, och pratar med ambulansförare och brandmän, och han vet att de ibland 
har framfört synpunkter om åskådare som är närgångna. 

Han cyklade sedan Djurgårdsgatan ner mot Drottninggatan, och parallellt med honom på väg över 
Drottninggatan in på Nygatan, körde en vit bil. Samtidigt sprang en man över korsningen 
Djurgårdsgatan – Drottninggatan, vilken han berättat om tidigare. Mannen sprang över 
Drottninggatan in på Nygatan, och sedan vek höger framför den cyklande Kim mot en telefonkiosk, 
och vidare ner vid sidan av parkeringsplatsen (egen notering Eddan). Signalement: En man med 
mörkt hår, utan mössa, stubbigt hår, kortklippt hår som var maskinkort i nacken. Han sprang ledigt, 
och verkade tränad. "Typ kondition tänkte man, när man såg honom." Mannen bar en mörk jacka 
som inte var fluffig, utan det var en typ Nike-jacka, och han hade nog mörka byxor. 

Kim såg inte ansiktet på honom vid något tillfälle. Kim cyklade sedan genom staden ner till 
Räddningstjänsten, där han uppskattar att han var framme ca kl 08.02. Han grundar detta på att han 
vet att han var något sen till en morgonuppställning, som brukar vara varje morgon, vilket innebär 
att man samlas i en lektionssal på brandstationen, och går igenom dagen. 

Kim tillfrågas om han mötte någon person i källaren när han hämtade sin cykel innan han åkte iväg, 
men säger att han inte träffade någon i källaren. Han säger vidare att han inte längs Djurgårdsgatan 
ner mot Lasarettsbacken träffade på någon särskild person. När han åkte upp Tränggatan, så körde 
en hel del cyklister där, men han kan inte dra sig till minnes någon särskild. 

När han kom ner till brandstationen, så ringde han till Anita Ylve, eftersom han vet vem hon är från 
tidigare utredning, och han fick då reda på vad som hade hänt, och han berättade om sina 
iakttagelser. Kim säger att eftersom han jobbar nere på Räddningstjänsten, så fick han ganska tidigt 
reda på vad som hade hänt av vad han hörde från ambulansförare och räddningstjänstpersonal. Det 
var några av personalen som inte mådde riktigt bra, säger han, under morgontimmarna. Det var 
ganska otrevlig stämning efter vad som hade hänt. Kim säger vidare, att ambulanserna och 
räddningstjänstens personal finns under samma tak. 

Kim själv fixade bröd och mackor på morgonen till brandmännen och till ambulansförarna, för att 
de ville sätta sig ner och prata om det de hade varit med om. Vissa var väldigt illa berörda, och 
mådde inte bra, säger han. 

Med anledning av vad som hade hänt, så hade det kallats in extra folk, han tror att det var fyra 
personer som kom kl 09.00, eller något senare. 

Det kom under förmiddagen också in en tjej som hade någon form av krishantering för personalen 
på Räddningstjänsten. Kim fick inte prata med henne. Kim har förstått av vad han hört, att det inte 
var något fint att se på mordplatsen. 

Kim har ett tips till poliserna som utreder mordet, och det är att man skall prata med dem som 
delade ut gratistidningar på den här dagen. Han säger att det fanns många som höll på med 
utdelning av tidningarna. De stod utplacerade på strategiska ställen över staden. 

Kim berättar att han inte är ute särskilt mycket om nätterna nu för tiden. Han har för några år sedan 
varit med i någon grupp i Röda Korsets regi som heter Team City, och då mötte de ungdomar som 
hade problem. Och då på den tiden så lärde han känna några som hade problem, och det var Fredrik 
Allvar, Leo Rosén som vid den tiden hette Saul Rosén, samt Tina Malm. Dessa personer hade 
missbruksproblem. 

Kim berättar att han själv har bott på Klarbärsgatan tidigare, och då har han lärt känna en del 

Förhör med Strömfors, Kim; 2004-11-01 13:15   diarienr: 0500-K39890-04
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personer som har lite narkotikaproblem, och dem brukar han träffa ibland, men han kan inte tänka 
sig att någon av dem har med det här att göra. 

Kim berättar att han har haft kontakt med en psykolog som heter Mikael Larsson, och denne har 
hjälpt Kim igenom en svår kris i familjen. Kim vill inte berätta detaljer, men han blev ett svart får i 
familjen, orättvist. 

       

Förhör med Strömfors, Kim; 2004-11-01 13:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindén, Veine
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tillfågad ang. eventuell fest i fastigheten Karl Dahlgrensgatan 51, Linköping under vecka 43.
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

Lars-Gunnar Birgerson
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

L-GB

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Veine Lindén tillfrågas om det under vecka 43 förekommit någon fest i 
fastigheten där han bor. Han har ej uppfattat att någon fest förkommit. Det har 
varit tyst i huset.

Veine omtalar att han arbetar som brandman och att han på morgonen 2004-10-19 var en av 
de som passerade brottsplasten och hälsade genom att "heja" på sina ambulanskollegor på 
platsen. Han visse då ej vad som hänt men fick sedan kunskap under förmiddagen.

Veine vill nu också passa på tillfället att berätta att han varit ute och övningskört på 
torsdagskvällen 2004-11-04. Då han tillsammans med arbetskamraten Johan passerade på 
Djurgårdsgatan passade han på att visa i vilken riktning han bor. De kom då att prata om 
morden på Åsgatan.

Johan sa att han hade en lustig känsla "han hade en konstig känsla i kroppen att Kim hade 
något med detta att göra".

Kim är en kille som jobbar på räddningstjänsten på tisdagar och torsdagar. Han har hand om 
städningen i köket. Hans tjej har lämnat honom och han har varit "deppad" på senare tid. Kim 
är sedan länge psykiskt instabil. Veine vet ej hans efternamn.

Tillfrågad varför Johan sa så svarar Veine att Johan sagt att han sett Kim med barn i 8 –10 
årsåldern någonstans.  

Veine kommer även ihåg att han på tisdag kväll 2004-10-19 såg att Kim stod på 
brottsplatsen. Veine reagerade för att Kim fanns där "då ha inte hörde dit". Han tänkte på att 
pyromaner ofta återvänder till brottsplatsen.
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Veine delgav sin arbetskamrat brandmästaren Christer Fält senare under torsdagskvällen, då 
de jobbade natt och berättade om Johans och hans samtal. 

Christer talade om att Kim redan var hörd av polisen, då han självmant tagit kontakt. Han 
berättade att han hört skrik då han cyklade på väg till arbetet.

Veine reagerar på att detta ej kan stämma. Han vet att Kim bor i Eskadern och vet hur det ser 
ut där han själv bor. Kim borde inte höra något skrik om han är på väg en normal väg till 
jobbet. Det är minst 75 meter till brottsplatsen och hus emellan samt biltrafik runtomkring.

Veine har hört att Kim var på jobbet tisdagsmorgonen. Han vet ej om han kom till klockan 8.

Uppläst- godkänt.

Förhör med Lindén, Veine; 2004-11-08 15:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LStöld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wessman, Anne-Charlotte
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina ev. iakttagelser i samband med mord Åsgatan 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

Åke Sjöstrand
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

18:55
Förhör avslutat

19:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Wessman berättar att hon aktuell dag vid 08-tiden körde med sin bil Kaserngatan i riktning 
mot Djurgårdsgatan.

Första iakttagelsen gör Wessman i korsningen Malmslättsvägen – Kaserngatan. Vid 
blomsterbutiken står en mörk bil uppställd. Vad hon uppfattade som stod en äldre, runt man 
vid bilen och fotograferade.

Wessman fortsätter i riktning mot Djurgårdsgatan men får stanna vid Fritunagatan. 
Då hon stannar till vid övergångsstället så åker det över en kille med cykel. Hon beskriver 
denne i åldern 18-20 år samt ljushårig. Killen var iklädd en ljus jacka. Han var smal och inte 
överviktig. Wessman uppfattade killen som svensk.
Längden kan Wessman inte uppge enär killen satt på cykeln. Hon har heller ingen uppfattning 
om hur cykeln såg ut.

Killen försvinner bort på Fritunagatan.

Vad beträffar tidpunkten så säger Wessman att samtidigt med detta så kommer en ambulans 
och svänger in mot Karl-Dahlgrensgatan.
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Förhör
Åsgatan iakttagelser

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fagertoft, Jonas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Ej kontrollerad
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör angående Fagertofts iakttagelser ha gjorde på morgonen den 19 oktober när han gick till sin

skola utefter den plats där två mord skedde. 
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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

15:20
Förhörsplats

Barnhemsgatan 15 LINKÖPING
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fagertoft uppger att han pluggar på ITU vid Valla industriområde strax intill djursjukhuset. 

Idag började han sin första lektion klockan 08.15. Han lämnade sin bostad vid 07.55 -- 08.00 
och började gå till ITU. Han gick ensam hela vägen och kom fram till ITU 08.05 -- 08.10. 
Han gick Barnhemsgatan till vändplanen höga nummer, passerade Åsgatan och kom upp till 
rödljuset på Djurgårdsgatan. Där vek han av höger upp på en cykelväg, Tränggatan tror han, 
och passerade de nybyggda husen och sedan upp till T1 området. Han är osäker på vad gatorna 
heter men tror att de heter såsom han angett dem. Han tror att de nybyggda husen ligger på 
Erik Dalbergs gata.

Under promenaden så observerade han 30-40 stycken personer varav en fjärdedel av dessa var 
gående, resten cyklade.  Han tittade inte på dem så noga utan gick och smådrömde. Han lade 
inte märke till något udda. 

Fagertoft var själv iklädd en svart jacka med grå rand utefter armarna samt rakt över bröstet 
och märket är "Marwin". Han hade blå jeans och vita alt beigie gymnastiksskor med en mörk 
rand och mörk strjärna på. Han bar med sig en ryggsäck, modell normalstor som var trefärgad; 
grå/blå/ljusgrön. (AVFILMAD/FOTAD av undertecknad)

Det han kommer ihåg är en kvinna som var ute och rastade sin hund. Han såg kvinnan på 
Åsgatan och hunden var en Golden retriver. Han har sett kvinnan rasta sin hund i området 
förut under ungefär samma  tidpunkt som denna. Han tror att det var det som gjorde att han 
lade märke till henne. Han tror att kvinnan bor i närområdet eftersom han sett henne förut. 
Kvinna beskriver han såsom 28-29 år, brunhårig och med glasögon. Han upplever hennes 
längd till cirka 15 cm kortare än hans egen längd som är 186 cm. Han förtydligar på fråga att 
kvinnan kan vara 170 centimeter lång. 

På Djurgårdsgatan, på den sida som vetter mot Barnhemsgatan, det vill säga ICA-sidan såg 
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han/mötte han en kille komma gående i riktning mot Drottninggatan. Detta möte var i närheten 
av rödljuset på Djurgårdsgatan/ vändplanen Barnhemsgatan. Killen gick lungt fram och 
strosade och verkade inte ha bråttom. Han hade sina händer i jackfickorna. Det som gjorde att 
han kom ihåg killen var att denna var iklädd en jacka av märke Canadien Goose vilken han 
inte sett på flera år. 

Killen var i 25-årsåldern, svenskt utseende och brunhårig med ljusare slingor i.  Han var 
iklädd en Canadien Goose-jacka som var beigie till färgen med en pälskrage och kapuschong, 
blå jeans och gula alternativt ljusbruna mockaskor av kraftigare modell, dock ej kängor. 
Skorna hade hög snörning.

Det Fagertoft kan dra sig till minnes som är udda var en trimmad moped som körde fram och 
tillbaka på Barnhemsgatan vid 6-tiden på morgonen. Efter ett tag lämnade mopeden gatan och 
upp på cykelvägen upp mot T1-området.

I den trappuppgång han bor i har de boende haft problem ett flertal gånger med en man som 
brutit sig in i porten och även till vindsutrymmen. Någon gång har mannen haft ett basebollträ 
och varit hotfull. Mannen har en gång blivit tagen av polis när han brutit sig in i aktuell port.

Mannen är i 40-årsåldern, blond, 170-175 cm lång och han färdas ofta på olika mopeder. Han 
skiftar moped från gång till annan. 

Förhör med Fagertoft, Jonas; 2004-10-19 14:50   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Iakttagelser Djurgårdsg.-Barnhemsg.- Tränggatan

Signerat av

Raimo Strandgård
Signerat datum

2005-02-03 10:45
Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fagertoft, Jonas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Åsgatan 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

Raimo Strandgård
Förhörsdatum

2005-02-03
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

10:15
Förhörsplats

Polishuset, LINKÖPING
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fagertoft bor ensam i sin lägenhet på Barnhemsgatan 15. Han var ensam även på morgonen 
den 19 oktober.

Han skulle gå en kurs som började klockan 08,15 på Lärnia, på T1-området. Han  tror att 
adressen är Västmannagatan 23. Han gick hemifrån strax före klockan 08,00 och gick då 
Barnhemsgatans västra trottoar till Djurgårdsgatan och vidare in på Tränggatan. Där 
gångbana och cykelbana går parallellt med vägbanan på Djurgårdsgatan är det två krökar. 
Vid en av dessa mötte han en man som gick tätt intill honom. På Jonas högra sida finns en 
hög häck. Jonas gick med en minidiscospelare och lyssnade på musik. Han beskriver själv att 
han gick lite isolerad i sin egen värld. Han gick och tittade ner i marken och lyssnade på 
musik. Det som gjorde att han såg mannen han mötte var att han gick så nära honom. 
Närmare än vad som är brukligt på en tom gata. Jonas tittade hastigt upp på honom och 
beskriver honom enligt följande:

Man, ca 20 år.  Mannen såg ut att vara svensk. Han hade ljusbrunt hår och hade eventuellt 
slingor i håret. Håret var normallång och han var barhuvud. Mannen var ungefär jämnlång 
med Jonas, som är 186 cm lång. Han bar en beige jacka, som gick ner över rumpan. Det var 
en av fabrikatet Canadian Goose eller åtminstone en kopia. Han har inget minne av att han 
såg någon Canadian Goose logotyp på jackan. Han bar gula eller ljusbruna grova skor, en 
slags mellanting mellan kängor och skor. Det var ingen person som man normalt lägger 
märke till och hade han inte gått så nära Jonas hade han inte reagerat över honom. Han tror 
inte att han skulle känna igen honom om han fick se honom igen.

Efter mötet med mannen gick Jonas Tränggatan vidare uppåt, fortfarande i sin egen värld. 
Nästa person som han kommer ihåg från sin promenad är en kvinna som rastar sin hund i 
höjd med Tränggatan 16. Han har sett kvinnan tidigare ungefär vid samma tidpunkt vid 
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tidigare tillfällen då hon rastat hunden, som är en golden retriver. 

Förhöret genomläst och godkänt.

Han har inte sett eller hört något då han passerade korsningen med Åsgatan. Han gick som 
sagt var i sin egen värld, lyssnade på musik och gick och tittade ner i marken.

Jonas kom tillbaka till bostaden vid 13.00-tiden och slog då på Text-TV och fick då vetskap 
om att det varit ett mord i Linköping. Han hade inte gått samma väg hem utan kom från city, 
via Drottninggatan. Han hade sett helikoptrar och poliser och förstod att mordet hade varit i 
närheten.

En stund senare kom en polis och ringde på dörren. Han höll ett förhör med Jonas. Vid det 
första förhörstillfället filmades han med den klädsel som han hade på sig då han gick till 
Lärnia.

Om det skulle bli aktuellt med förhör under hypnos ställer sig Jonas Fagertoft sig positiv till 
detta.

Förhör med Fagertoft, Jonas; 2005-02-03 09:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Solveig
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 19710-04
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:15
Förhör avslutat

08:25
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Andersson cyklar till sitt arbete varje dag kommer då Fritunagatan och cyklar mot och korsar 
Kaserngatan för vidare färd Kaserngatan – Tränggatan.

När hon kom till korsningen mellan Kaserngatan – Fritunagatan var kl 0740 –45, då hade det 
kommit en cyklist från motsatta hållet och korsat Kaserngatan i hög fart.
Ynglingen hade kommit från Kanberget och fortsatte på Fritunagatan väster ut.

Hon beskriver ynglingen; ljus i hyn, ev. glasögon, ljus jacka , något mörkt på huvudet.Han 
åkte på en "gammal cykel".

Andersson finns på telefon 013-224819 eller 0142-12725
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Förhör
Dörrknackning Tränggatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Barbro
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt brott 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

2004-10-24
Förhör påbörjat

13:40
Förhör avslutat

13:58
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Barbro Johansson bor på Tränggatan 14, hon har fått en lapp i sin brevlåda att 
höra av sig till polisen. 

Barbro uppger att hon bruka stiga up vid 07.30-tiden. Hon gjorde nog så i tisdags också. Hon 
satte sig och åt frukost, hon brukar då titta ut mot Tränggatan det går alltid barn till skolan vid 
den här tiden. Barbro bor ensam.  Hon satt och åt frukost mellan ca kl 07.40 – 07.50.

Hon såg " ett par barn " gå på  Tränggatans vänstra sida när man går upp mot Kaserngatan.  
De var 10 – 12 år, vet inte om det var flickor eller pojkar. De gick mot Kaserngatan.

En person springer på andra sidan Tränggatan vid nr 15. Personen, troligtvis en man, springer 
i riktning mot Kaserngatan.  Barbro uppger att från den plats där hon sitter kan hon se från 
ungefär mitten av Tränggatan 15 och uppåt.  Hon vet inte hur långt nerifrån Tränggatan som 
"yoggaren" kommer, han kan även ha kommit från  Stengatan.  Hon kan endast se den här 
personen under ca 4 – 5 meter. 

Barbro uppfattar personen som en man " då han var större ", okänd ålder men efter " 
yoggingen " att döma så var det  inte någon äldre person. Han var ej smal, ej fet men kraftig.  
Sprang inte  "luffsigt" men ej heller så lätt.  Barbro tänkte att det är en som är försenad. 
Barbro ser lite illa varför hon inte kan säga något om personens ålder. Hon kan inte heller 
säga något om det var en person med nordiskt utseende eller sydländskt utseende.  Barbro 
kan ej heller uttala sig om personens längd. 

Var iförd  en mörk stickad mössa som satt ända fram i pannan till hårfästet. En rund stickad 
mössa som sitter intill huvudet.
Ljus jacka, som kan ha sett ut som en mockajacka, ej midjelång, var längre men Barbro kan 
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inte säga hur lång den var.  Tror inte att det var någon huva på jackan då Barbro såg mössan. 

Byxor  samt skor är okänt, har inget minne av  dem. 

Barbro uppger att hon satt och åt frukost när hon såg " yoggaren ". Tog ett bloss under 
fläkten, rökte en halv cigarett.  Gick på toaletten tog sedan tidningen och gick och lade sig på 
sängen i sovrummet. I det skedet hörde hon sirenerna från ambulanserna, tyckte att de 
tystnade i närheten. 

Avslutningsvis uppger Barbro att hon brukar anpassa tiden så att hon lägger sig med  
tidningen när nyheterna börjar. Kan inte säga hur det var med den saken i tisdags. 

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänts av Barbro  Johansson

Förhör med Johansson, Barbro; 2004-10-24 13:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Telefontips, Djurgårdsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Thorn, Hans
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående mord 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

Åsa Lindell
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

19:55
Förhör avslutat

20:02
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Uppgiftslämnaren kom med bussen från Rimforsa och klev av vid Barnhemsgatan. Klockan 
var då 07.45-07.50. Han korsade Barnhemsgatan ner mot Elsa Brändströmsgata och vidare 
över Djurgårdsgatan in i valvet mot Trädgårdsföreningen. Då såg han en man komma 
uppifrån Djurgårdsgatan, han gick inte rakt över gatan utan gick emellan bilarna vilket 
uppgiftslämnaren tyckte var konstigt samt att tiden verkar stämma. När han kom in till 
Trädgårdsföreningens blommor hörde han ambulansen.
Signalementet är en ungdomsklädd yngre person som verkade ha bråttom.
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Förhör
G 483.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Thorn, Hans
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i rubricerat ärende rörande mord i Linköping 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

Anders Sundenius
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hans Thorn har tidigare berättat i förhör, att han kom med buss nr 39 från Rimforsa, och klev av 
vid Barnhemsgatan i Linköping. Klockan var då ca 07.45 – 07.50. Han korsade Barnhemsgatan, 
och gick ner mot Elsa Brändströms gata, och vidare över Djurgårdsgatan, in i valvet mot 
Trädgårdsföreningen. Då såg han en man komma uppifrån Djurgårdsgatan. Mannen gick inte rakt 
över gatan, utan gick emellan bilarna, vilket Thorn tyckte var konstigt. 

Thorn gjorde observationen av mannen på ett avstånd av tio meter. Han såg tvärs över 
Djurgårdsgatan, och det passerade bilar under det att han gjorde observationen. Mannen gick lätt 
framåtböjd. Han gick ganska snabbt, som om han hade bråttom, och han uppskattar mannens ålder 
till ca 20 år, eller något däröver. 

 SIGNALEMENT.

Enligt Thorns minnesbild, så bar manen mörk väst, eller möjlig väst, och under denna såg Thorn att 
mannen hade avvikande ljusa ärmar, men Thorn vill betona att han är mycket osäker på klädseln. 
Mannen var barhuvad. Han hade möjligen cendréfärgat hår. Thorn är dock säker på, att mannen ej 
var svarthårig, och ej långhårig. Mannen var enligt Thorns uppgift av normallängd, d v s ca 175 – 
180 cm lång. 

Thorn uppger att han möjligen skulle kunna känna igen mannen igen, han är dock något tveksam 
till detta. 

Observationen av mannen gjorde Thorn nedanför Ica affären, Djurgårdsgatan, och ca 50 meter från 
korsningen Djurgårdsgatan – Drottninggatan. 

Thorn uppger att han sedan händelsen den 19 oktober gått den aktuella sträckan från 
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busshållplatsen ett antal gånger sedan dess, och han är ganska säker på, att han har gått i samma 
promenadtakt varje gång, och han menar att aktuella observationer av mannen borde ha skett 
någonstans mellan 07.54 och 07.56 aktuell morgon. 

Avslutningsvis uppger Thorn, att mannen gick med sina händer nerstoppade i jackfickor som fanns 
på den möjliga västen som mannen bar. Thorn uppger tillfrågad därom, att han inte såg var mannen 
tog vägen efter sin observation av honom, och själv så gick Thorn in i valvet mot 
Trädgårdsföreningen, och när han kom in till Trädgårdsföreningens blommor, så hörde han 
ambulansen. 

Förhöret uppläst i konceptform och sedan intalat på band.
Förhöret slut 15.00.

Linköping som ovan

Anders Sundenius         

Förhör med Thorn, Hans; 2004-11-02 14:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Mord Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wermelin, Karin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. iaktagelser gjorda i samband med dubbelmordet på Åsgatan 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

Roger Nordqvist
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

10:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Torsdagen den 21 oktober klockan 09.25 ringer Karin Wermelin och vill lämna tips ang. 
dubbelmordet som inträffade på Åsgatan i Linköping. Karin saknar telefon.

Karin berättar att hon var på väg från bostaden på Danmarksgatan till Universitetssjukhuset. 
Vid 07.55-tiden kommer hon in på Gröngatan och ser då en man som befinner sig strax 
innan Borggården. Karin ser mannen bakifrån och kan bara beskriva han klädsel som är: 
mörkblå stickad eller virkad mössa utan tofs, lite bulsig ¾ lång vinterjacka mörkblå eller svart.

Under tiden Karin närmar sig mannen kommer en polisbil körande från centrum och 
Storgatan i västlig riktning med sirenerna påslagna. Karin ser hur mannen reagerar genom att 
han som hon säger " hoppar till ". 

Mannen forsätter sedan mot centrum och Karin tar av mot Barnhemsgatan för vidare färd mot 
Universitetssjukhuset.

Förhöret uppläst och godkänt. 
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Förhör
***

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Magdalena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upphittad fläckig handduk vid porten till Barnhemsgatan 6 B
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

Bengt Sjöberg
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

18:05
Förhör avslutat

18:20
Förhörsplats

Barnhemsgatan 6 B
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Eriksson, Jan-Olov

Berättelse

Magdalena bor i huset Barnhemsgatan 6 B. På morgonen tisdagen den 19 
oktober lämnade hon sin lägenhet klockan 07.51. Hon gick ut genom 
entrédörren och ner mot Barnhemsgatan. Hon tänkte inte på om det fanns 
något liggande på trappan till entrédörren.
När hon kom ner på Barnhemsgatan som ligger cirka 25 meter från porten så 
kom det en man cyklande från Drottninggatan. Mannen cyklade i riktning 
mot Lasarettsgatan och vändplatsen på Barnhemsgatan. Mannen är cirka 
28-30 år och var klädd i en röd sportjacka. Han cyklade på en mountainbike. 
Några fler personer syntes inte till på Barnhemsgatan. Magdalena gick själv 
vidare nerför Elsa Brändströms gata mot Djurgårdsgatan efter att ha korsat 
Barnhemsgatan. Hon gick sedan vidare mot sin arbetsplats på 
Stadsmissionens kontaktcenter.
Magdalena är sedan på arbetsplatsen fram till klockan 15.50 då hon går 
hemåt. Klockan 16.00 är hon framme vid porten Barnhemsgatan 6 B och ser 
då en fläckig handduk ligga på trappan till vänster om porten. Hon reagerar 
på att handduken ligger där eftersom det normalt inte ligger skräp runt 
fastigheten. Duken ligger ovanpå en rosa reklamtidning från Siba. 
Reklamtidningen hade Magdalena sett ungefär en vecka på samma plats. 
Handduken har dock kommit till platsen under dagen.

Förhöret slut klockan 18.20
Uppläst och godkänt i koncept.

Tillägg: Telefonnummer till Johansson 070-686 25 24,  arb. 013- 26 38 82. 
arbetar på Stadsmissionens kontaktcenter Linköping.
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Förhör
0500-K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Magdalena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Morden/ Åsgatan
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

Görgen Söderbäck
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:15
Förhörsplats

Stadmissionen, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

GS

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Magdalena bor på adress Barnhemsgatan 6B. 

Kl 07.51 ,morddagen  går hon ut från sin hemadress på väg till jobbet. Hon hör då att en 
människa rör sig till hö om entrèn (Barnhemsgatan 6B) uppe i dungen/skogen ca 100 m från 
mordplatsen. Tyvärr tittar hon inte åt höger då hon är stressad och har bråttom till jobbet men 
hon är absolut säker på att hon hörde att någon rörde sig i dungen intill cykelbanan/gångbanan. 

Hon är också helt säker på att tidpunkten var 07.51 då hon tittade på sin mobiltelefon precis 
när hon kommit ut från entrèn till sin hemadress.
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Förhör
Kompletterande förhör (uppslag F 234)

Signerat av

Lars Palmgren
Signerat datum

2004-11-02 17:53
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Magdalena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör (uppslag F 234)
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

Lars Palmgren
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Tj.bil / Barnhemsgatan 6
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Magdalena Johansson är hörd två gånger tidigare i utredningen, dels den 19 okt 
kl 18.05, dels den 21 okt kl 10.05. 

Dagens förhör är i första hand en komplettering gällande de uppgifter som 
Magdalena lämnat i förhör den 21 okt. Dagens förhör påbörjas i tjänstebil, 
utanför adressen Barnhemsgatan 6, för att senare genomföras på den plats 
varifrån Magdalena hört konstiga ljud på morgonen den 19 okt.

Magdalena ombeds att berätta vad som hände på morgonen den 19 okt när hon 
var på väg till sitt arbete. 

Magdalena berättar att hon kom ut från sin port, Barnhemsgatan 6 B, klockan 
var då 07.51. Detta vet hon med säkerhet eftersom hon var "sent ute" för att 
hinna i tid till sitt arbete. När Magdalena kom ut från porten noterade hon ett 
ljud som kom från grönområdet som ligger omedelbart till höger om porten. 
Eftersom Magdalena var stressad hade hon inte tid att se efter vad det var för 
något som hon hörde i buskarna, istället tittade hon på sin mobiltelefon för att se 
hur mycket klockan var. Det var då hon konstaterade att klockan var 07.51. 

Att klockan verkligen var 07.51 fick Magdalena bekräftat i samband med det 
förhör som hölls med henne den 21 okt. Den polisman som höll förhöret med 
Magdalena stämde vid förhörstillfället av tiden på Magdalenas mobiltelefon, 
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varvid polismannen hade kontrollerat tiden med sitt eget ur och sagt att klockan 
på Magdalenas mobil gick rätt.

Efter Magdalena hade tittat på klockan på mobiltelefonen rusade hon vidare mot 
sitt arbete. Det här finns beskrivet i det förhör som hölls med Magdalena den 19 
okt klockan 18.05. Magdalena har i det förhöret berättat om en man på cykel 
som var iklädd en röd sportjacka. Magdalena uppger att hon efter förhöret den 
19 okt kommit på fler detaljer, vilka hon nu vill upplysa polisen om. Förutom 
mannen i den röda sportjackan på cykeln, såg Magdalen två unga flickor i 
17-18 års åldern på andra sidan av Djurgårdsgatan. Flickorna gick i riktning in 
mot centrala Linköping och de var på väg att passera korsningen 
Djurgårdsgatan / Drottninggatan. Flickorna beskrives som "moderiktigt klädda". 
Båda flickorna hade "tajta jeans och korta jackor". Ev kan en av flickorna haft 
en halsduk. Magdalena kan inte ange några färger i flickornas klädsel. Båda 
flickorna hade långt hår, en kan ha varit ljus, den andra mörk. Magdalena tyckte 
att det såg ut som att båda flickorna gick och frös. Magdalena minns att hon 
reagerat på att flickornas modemedvetna klädsel inte hade stämt in på det kyliga 
vädret. 

Ungefär samtidigt som hon såg de två unga flickorna på Djurgårdsgatan, såg 
hon även en man – en yngre kille – som stod och tittade in i ett skyltfönster. 
Magdalena hade reagerat på att killen bara stod där och stirrade in i 
skyltfönstret, men Magdalena förstod inte riktigt varför. Det skyltfönster som 
killen stirrade in i tillhör en fotoatelje som ligger på Drottninggatan, strax 
nedanför korsningen med Djurgårdsgatan. 

Magdalena beskriver killen som ca 20-25 år, ej över 25, ca 180-185 cm lång. 
Magdalena minns att killen hade "mörka ögonbryn" och att han såg ut att ha 
"runda kinder". Han hade inte några glasögon. Han såg svensk ut, någon 
närmare beskrivning än så vill Magdalena inte göra. Killen hade haft en 
"hopsjunken" ställning när han stod och tittade in i skyltfönstret och han "höll 
sig om händerna som om han frös". 

Killen hade vänt sig om och tittat efter de två unga flickorna som passerade 
förbi. Magdalena noterade att killen inte hade någon jacka på sig. Han var 
iklädd någon typ av collagetröja utan huva. Tröjan var troligen ljus i färgen. 
Magdalena fick uppfattningen att killen stod och frös och att han av den 
anledningen kröp ihop så att det såg ut som han var "hopsjunken".

Magdalena uppskattar att klockan var ca 07.53-07.55 när hon den 19 okt gjorde 
iakttagelsen av ovanstående ungdomar på Djurgårdsgatan / Drottninggatan.

 Angående brottsplatsen / brottsoffer / rykten m.m.

Magdalena kan från sitt lägenhetsfönster se bort mot brottsplatsen. Nu när löven 

Förhör med Johansson, Magdalena; 2004-11-02 13:00   diarienr: 0500-K39890-04
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fallit av träden kan hon se ljusmarschaller som lyser om kvällarna. Magdalena 
besökte brottsplatsen tillsammans med sin bror Markus Johansson (tel 
013-318666) lördagen den 30 okt. Magdalena har efter händelsen känt sig 
orolig och ville därför ha sällskap med sin bror för att besöka brottsplatsen. F.ö. 
har Magdalena inte rört sig i närheten av själva brottsplatsen. 

Magdalena är inte bekant med någon av brottsoffren eller med någon i deras 
familjer. 

Magdalena arbetar som behandlingsassistent vid Stadsmissionen i Linköping. 
På fråga uppger hon att hon inte har hört några rykten – varken bland personal 
eller bland besökare till Stadsmissionen – angående en eventuell gärningsman. 
Från sin yngsta bror – Max Johansson tel 0735-259088 – har hon hört ett rykte 
som Max i sin tur hört "ute i krogsvängen". Ryktet som Max hört ska eventuellt 
komma från en kusin till den mördade pojken. Ryktet går ut på att den mördade 
pojkens far ska ha stora skulder som han dragit på sig med anledning av en 
databutik som han har i staden. Ryktet går ut på att "någon i den undre världen" 
har försökt att få tillbaka dessa pengar från pojkens pappa och att det i sin tur 
har något med pojkens död att göra.

 Forts förhör utomhus på den plats där Magdalena tyckte sig höra konstiga 
ljud på morgonen den 19 okt 

Vid förhörstillfället upprättas två skisser utvisande var det aktuella grönområdet 
ligger där Magdalena på morgonen den 19 oktober hörde konstiga ljud.  Båda 
skisserna bifogas förhöret.

Grönområdet avgränsas av ett ca 1 m högt stängsel. Magdalena tror att ljudet 
som hon hörde kom från grönområdet som ligger mellan gång/cykelvägen och 
stängslet som vetter mot fastigheten Barnhemsgatan 6 B. Platsen har markerats 
på skissen.

Magdalena kan inte beskriva ljudet i detalj, men säger att hon tyckte att det lät 
som att någon gick omkring i högt gräs / löv och precis när Magdalena klev ut 
ur porten så "stannade ljudet". Magdalena tittade aldrig åt det håll varifrån hon 
hörde detta ljud, hon tittade bara på klockan och konstaterade att hon var sen. 
Hon skyndade därefter i riktning mot arbetsplatsen. Magdalenas uppfattning är 
dock att ljudet som hon hörde inte kom från någon som gick på 
gång/cykelvägen som ligger lite längre in i grönområdet (se skiss). Magdalenas 
bedömning är att ljudet som hon hörde var närmare stängslet, d.v.s. närmare 
porten till Barnhemsgatan 6 B.

I anslutning till förhöret passerade vi den plats varifrån Magdalena tycker sig ha 
hört ljud/steg från en person. Magdalena vill ha platsen till att ligga strax 
utanför en tillbommad grind, som finns i själva stängslet mot fastigheten 
Barnhemsgatan 6B. Marken består av torrt högt gräs och på marken ligger ett 
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tjockt lager av nedfallna löv. En tillplattad ölburk var det enda föremål som gick 
att urskilja. Magdalena tillfrågades om hon känner till ifall polisen gjort 
hundsök i det aktuella området, men det är ingenting som hon känner till.

BILAGOR: 2 st bifogas förhöret (en karta över bostadsområdet, en detaljskiss 
över aktuellt grönområde)

Konceptanteckningar relaterade och godkända  

Förhöret slut klockan 13.45

Linköping som ovan

Lars Palmgren, krinsp RKP

Förhör med Johansson, Magdalena; 2004-11-02 13:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kompletterande förhör i uppslag F 234

Signerat av

Lars Palmgren
Signerat datum

2004-11-03 15:40
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Magdalena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i uppslag F 234
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

Lars Palmgren
Förhörsdatum

2004-11-03
Förhör påbörjat

09:45
Förhör avslutat

10:10
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Dagens förhör avser komplettering av det signalement som Magdalena lämnat 
på en mansperson, som hon på morgonen den 19 okt, mellan klockan 
07.53-07.55, såg stå och stirra in i ett skyltfönster till en fotoateljé på 
Drottninggatan, strax nedanför korsningen med Djurgårdsgatan  (se tidigare 
förhör med Magdalena Johansson 2004-11-02).

Beträffande mannens ålder vidhåller Magdalena att han ska vara ca 20-25 år, 
han är i vart fall inte över 25. Magdalena säger att "han såg ung ut", men han 
var förmodligen något äldre än de två unga flickor som passerade platsen 
ungefär samtidigt  (se tidigare förhör). Mannen hade följt de två unga flickorna 
med blicken när de passerade förbi.

Beträffande mannens kroppsbyggnad, säger Magdalena, att han inte är kraftig, 
men inte heller normal. Magdalena säger att han är "lite mer än normal". 
Magdalena fick inte uppfattningen att mannen skulle vara vältränad, men ändå 
"lite större än normalt".

Mannens längd uppskattar Magdalena till ca 180-185 cm, men tillägger att han 
stod "hopsjunken", sannolikt p.g.a. att han frös. Mannen kan p.g.a. att han stått 
"hopsjunken" vara något längre än 180-185, men han är inte onormalt lång. 
Magdalena säger att mannen kan vara "något längre än medellängd".

När Magdalena passerade förbi mannen på ca 3 meters avstånd fick hon en 
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skymt av mannens ansikte. Det hela gick mycket fort, men Magdalena hann att 
se hans ögon en kort sekund innan han vände bort ansiktet in mot skyltfönstret. 
Magdalena såg mannens ansikte snett från sidan. Hennes minnesbild är att 
mannens ögonfärg "går åt det gråa hållet". Magdalena tyckte sig se att det fanns 
"en rädsla i hans ögon" och hon tyckte också att det verkade som mannen 
"scannade av" omgivningen. Mannen hade bl.a. följt de två unga flickorna med 
blicken. 

Magdalena noterade att mannens ögonbryn var "breda och raka på något vis". 
Ögonbrynen hade samma färg som håret, som var mörkt – "råttfärgat". Ombedd 
att beskriva mannens frisyr, säger Magdalena, att det var "typiskt vanligt kort 
hår", ingen direkt frisyr, men aningen rufsigt. Med "kort hår" menar Magdalena 
att mannen inte var snaggad, han hade kanske 4-5 cm där håret var som längst. 
Magdalena tillägger att det inte sett ut som om mannen hade kammat sig på 
morgonen. Mannens hår hade inte varit långt i nacken .

På en rak fråga om mannen haft någon mössa eller liknande svarar Magdalena 
nej. Han hade heller inga glasögon eller smycken.

I förhöret den 2 nov uppgav Magdalena att hon uppfattat det som att mannen 
hade "runda kinder". Ombedd att utveckla detta, säger Magdalena, att mannens 
kinder varit "påsiga på något vis". Möjligen kan han ha varit lite rundare nertill 
om kinderna, runt själva munnen.

Mannen var f.ö. enligt Magdalena inte någon "fotomodell-Svensson". Mannen 
såg snarare lite "misslyckad ut". Magdalena fick intrycket att mannen inte såg ut 
att ha något självförtroende.

Magdalena såg aldrig mannens händer, men hon såg att han stod och höll om 
sina händer, nära kroppen, ungefär på det sätt som man gör när man fryser. 
Intrycket som Magdalena fick var att mannen stod och frös.

När det gäller mannens klädsel är Magdalena osäker. Magdalena tror inte att 
mannen hade någon jacka, men hon är inte säker på den uppgiften. Hennes 
minnesbild är att mannen hade någon typ av collagetröja i en ljusare nyans. 
Magdalena är osäker på om mannen kan ha haft något utanpå denna tröja eller 
om tröjan i själva verket kan ha varit en jacka, för den "såg mjuk ut". Tröjan – 
eller om det nu var en jacka – hade gått till midjan, den gick inte ner över baken.

När det gäller mannens byxor och skor så har Magdalena ingen minnesbild av 
dessa.

Konceptanteckningar relaterade och godkända

Förhöret slut klockan 10.10

Förhör med Johansson, Magdalena; 2004-11-03 09:45   diarienr: 0500-K39890-04

 316HEMLIG



Linköping som ovan

Lars Palmgren. Krinsp RKP

Förhör med Johansson, Magdalena; 2004-11-03 09:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Ankn P 234

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Magdalena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang. iakttagelser den 2 mars 2007.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-03-14
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

15:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

I anledning av Magdalenas iakttagelse den 2 mars 2007 vid ca kl. 14.20 då hon tror sig ha sett 
samma yngling igen som hon såg utanför fotoateljén i korsningen, Djurgårdsgatan- 
Drottninggatan vid kl. 07.53-07.55 den 19 oktober 2004 så hörs hon återigen om sina 
iakttagelser.

Magdalena flyttade från Barnhemsgatan i Linköping till Tanneforsområdet i Linköping någon 
månad efter morden. Under hösten 2006 flyttade hon till Malmö. Av denna anledning så har 
hon inte rört sig i mordområdet eller intilliggande områden sedan hon avflyttade från 
Barnhemsgatan.

Den 2 mars 2007 var hon på tillfälligt besök i Linköping. Vid ca kl. 14.20 så skulle hon gå 
över Drottninggatan mot Eddan i korsningen med Djurgårdsgatan. "Bara 10 meter från den 
plats jag såg ynglingen vid fotoaffären på mordmorgonen".

"Jag är 80-90 procent säker på att det var samma yngling. Jag såg honom i profil när vi stod 
axel mot axel på mittrefugen och väntade på att gå över Drottninggatan". 

Magdalena tycke sig direkt känna igen utseendet men fick tänka till några sekunder innan hon 
insåg att det sannolikt var samma yngling som hon såg på morddagens morgon vid 
fotoaffären. 

Nu tyckte hon att han såg smalare ut än när hon såg honom senast. Han var ni iklädd en 
grå/grön jacka med ett stort tygtryck på ryggen. Trycket var i samma färg som jackan. Han 
bar en svart munkjacka under och hade luvan på huvudet. Av den anledningen så såg hon 
ingenting av håret på honom.
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Eftersom Magdalena tidigare jobbade på stadsmissionen i Linköping så ställdes frågan om 
ynglingen var av den sorten som kanske besöket stadsmissionen. Magdalena svarade nej på 
frågan och menade att hennes bedömning är att det verkade vara en "datakille". Och med 
datakille avsåg hon att han såg glåmig ut och verkade sitt mycket inomhus. Han har också en 
framåtlutad gång.

Förhöret slut kl. 15.45

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare

Förhör med Johansson, Magdalena; 2007-03-14 15:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Ankn P 234

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Magdalena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

iakttagelse av man den 2 mars 2007
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-03-02
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Strax före kl. 14.30 så ringer Magdalenas far, Klas Johansson och ber att hans dotter, 
Magdalena ska bli uppringd omedelbart eftersom hon iakttagit en man som hon tidigare tipsat 
om i dubbelmordsutredningen.

Magdalena rings upp och hon svarar i sin mobiltelefon någonstans på stan i Linköping att hon 
ca 10 minuter innan, alltså vid ca kl. 14.20, sammanträffat med en man som hon tidigare 
tipsat om i dubbelmordsutredningen. Hon träffade på mannen på övergångsstället i 
korsningen, Djurgårdsgatan- Drottninggatan. Mannen kom från Djurgårdsgatan och gick 
över Drottninggatan mot Eddan.

Hon beskriver mannen som 25-30 år. Han var iklädd grå/grön jacka med svart luvjacka 
under. Han hade luvan över håret. Han var denna gång iklädd glasögon, vilket han inte var 
vid förra tillfället, morgonen den 19 oktober 2004.

Fhl slår fram Magdalena i Fu-registreringen och ser att hon på morgonen tipsat om en 
cyklande man i röd jacka.

Förhöret slut kl. 14.40.

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare

TILLÄGG:
Efter förhöret så visade sig att Magdalena gjort flera olika iakttagelser kring kl. 07.50-08.00 
den 19 oktober 2004. Bl.a. är hon identisk med det vittnet som gjorde iakttagelsen av den 
yngling som stod iklädd en ljus collegetröja  och tittade in i fotoateljén i hörnet, 
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Drottninggatan - Djurgårdsgatan vid ca kl. 07.53-07.55.

Försök gjordes att nå Magdalena igen för att komplettera vissa uppgifter men hon gick inte att 
nå.
/Hen

Förhör med Johansson, Magdalena; 2007-03-02 14:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Ankn  234

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Magdalena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komletterande förhör i anledning av hennes iakttagelser den 19 oktober 2004 samt 2 mars 2007 i

korsningen, Djurgårdsgatan-Drottninggatan.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-04-02
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Magdalena hörs kompletterande för att kunna utröna om det är samma person hon såg vid 
fotoateljén på Drottninggatan på morgonen den 19 oktober 2004 som hon såg på 
Drottninggatan, ungefär på samma ställe, den 2 mars 2007.

Magdalena uppger att när hon gick till sitt jobb på morgonen den 19 oktober 2004 så såg hon 
en yngre man, ca 25 år, stå vid fotoateljén på Drottninggatan vid korsningen med 
Djurgårdsgatan. Mannen höll sig om händerna, precis som han frös. Det var ganska kyligt 
den här morgonen, enligt Magdalena.  Mannen tittade först in i fotoateljéns fönster sedan ut 
mot Drottninggatan. Magdalena uppfattade det som att han följde två yngre tjejer med 
ögonen som gick över gatan. Det var då hon såg mannens ansikte. 

Hon beskriver mannen som ha "smårunt blekt ansikte. Kinderna var dock pluffsiga och röda 
som om han var kall om ansiktet. Hon uppskattar hans längd till 18-185 cm. Hans ögon hade 
en obestämd färg åt det grå/blå/gröna hållet. Dock hade han någon form av uttryck i sina 
ögon som hon reagerade på.  Hon har dock ingen helt klar bild av honom så här lång tid 
efteråt.

När hon den 2 mars 2007 åter såg en man i samma område så fick hon känslan av att det var 
samma man som hon såg den 19 oktober 2004. Hon såg då honom först bakifrån. Sedan i 
profil. Hon såg dock hans ögon  och tyckte han verkade så bekant att hon borde hälsa på 
honom innan hon kom på att det sannolikt var samma man hon sett på morgonen den 19 
oktober 2004. Nu var han dock lite smalare samt glasögonprydd. Glasögonen hade tunna 
silvriga metallbågar med fyrkantiga glas.

På fråga om skulle kunna hjälpa till att konstruera en s.k. fantombild på den person som hon 
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sett den 19 oktober 2004 så uppger hon att minnet nu har bleknat en del. Hon är dock villig 
att hjälpa till med detta om det anses meningsfullt. Hon kan dock inte garantera att resultatet 
blir helt korrekt.

Förhöret slut kl. 13.45

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare

Förhör med Johansson, Magdalena; 2007-04-02 13:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Drottninggatan. Klasson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Klasson, Mats
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser på Drottninggatan 041119
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

2004-10-21
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Klasson berättar att han på morgonen den 19 oktober åkte från bostade till sitt arbete på 
Universitetet i Linköping. Han åkte genom innerstaden för att släppa av sin son vid Gränden. 
Han stannade och släppte av sonen på Drottninggatan vid baksidan av Gränden. Därefter 
fortsatte han Drottninggatan söderut. Ungefär i höjd med Trädgårdsföreningen fick han rött 
ljus vid korsningen Drottninggatan-Apotekaregatan. 

Han såg då en man som gick på gångvägen på den motsatta sidan, alltså den sida som är 
närmast Trädgårdsföreningen.
Klasson lade märke till mannen eftersom han tyckte att mannen  såg lite konstig ut.
Klasson bedömer att klockan var någon minut över åtta när han först såg mannen.

Han beskriver mannen som någonstans mellan 18-25 år gammal. Han tror att mannen var ca. 
180-185 cm lång. Klasson jämför med sin son som är 183 cm lång och han säger att den nu 
aktuella mannen inte var kortare. Mannen hade långt, ljust, stripigt hår med en lugg som 
hängde framför ögonen vilket gjorde att mannen tittade under lugg. Håret var långt men inte så 
långt att det hängde ner på axlarna. Han hade normal kroppsbyggnad. Han gick "hopsäckad" 
med en lite kutig kroppshållning.

Mannen var klädd i mörka byxor och en ljus jacka som gick ner en bit på låren men inte ner 
till knät. Jackan var inte vit men ganska ljus. Klasson fick intrycket att jackan kunde vara i 
mocka eller något liknande material. Mannen hade ingen mössa på sig. Han bar heller ingen 
väska eller rygsäck.
Klasson säger att mannen verkade skygg och tittade snett under lugg. Mannen fortsatte 
Drottninggatan ner och gidk inte in i Trädgårdsföreningen.

Klasson fortsatte in på Djurgårdsgatan-Elsa Brändströms gata där han åkte upp till 
Barnhemsgatan där han vände bilen och åkte tillbaka Elsa Brändströms gata där han stannade 
för att handla på cafeet. Han åkte själv i en beige Volvo 745.
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Han säger att det vid den aktuella tidpunkten var ljust ute så han såg mannen tydligt. Han 
brukar åka samma väg till arbetet varje morgon vid samma tid men har inte sett den aktuella 
mannen tidigare.Han såg i övrigt ingenting som avvek från det normala.

Förhör med Klasson, Mats; 2004-10-21 11:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
H105

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Klasson, Mats
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande misstanke om mord på två personer den 19 oktober 2004 på Åsgatan 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats

Arbetsplats, Universitetsområdet Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Klasson uppger att han är ganska säker på att han lämnade sonen ca. 08.00 på Drottninggatan 
i baksidan av Gränden. Sin iakttagelse längre upp på Drottninggatan bör därför Klasson ha 
gjort vid ca. 08.02 –tiden.

På framtagen karta bedes Klasson rita ut sin färdväg och var han gjort sin iakttagelse.

Klasson uppger att han släpper av sin son på Snickaregatan i höjd med Kullagatan varefter 
han sedan åker Linnégatan mot Repslagaregatan och Repslagaregatan mot Drottninggatan 
och sedan upp mot Trädgårdsföreningen. På kartan är det kryss 1 där Klasson lämnar av sin 
och kryss 2 där Klasson gör sin iakttagelse. Klasson uppger att den personen gick på 
trottoaren och då Drottninggatan österut. Mannen gick normalpromenadhastighet.

Efter att Klasson gjort sin iakttagelse så fortsätter han Drottninggatan västerut för att svänga 
vänster Djurgårdsgatan och sedan direkt höger upp på Elsa Brändströms gata. Klasson åker 
upp och vänder i korsningen Elsa Brändströms gata – Barnhemsgatan varefter han åker Elsa 
Brändströms gata österut och stannar till vid Radiocafét där Klasson köper bröd.

Klasson bedömer att han är på Radiocafét ca. 08.06.

När Klasson åker Elsa Brändströms gata upp och vänder vi Barnhemsgatan så gör Klasson 
inga iakttagelser på personer som på något vis är avvikande. Ej heller inne på Radiocafét kan 
Klasson ha något minne av att det finns någon person som väcker hans uppmärksamhet.

Efter att Klasson handlat så fortsätter han sedan Djurgårdsgatan söderut. Klasson har sitt 
arbete på Universitetsområdet.
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Frågan ställs till Klasson om han ser händerna på den man som Klasson har beskrivit men 
Klasson uppger att han kan ha haft händerna i jackfickan eller att han hade händerna liksom 
framför sig och Klasson såg (ohörbart) sidan.

Klasson uppger att på Radiocafét handlade han av ägaren Bosse.

Klasson uppger att han ej sett aktuell man varken före eller efter aktuell händelse.

Förhöret efterhand avlyssnat och godkänt och Klasson önskar ej få det återupprepat.

Förhöret slut klockan 11.00.

Förhör med Klasson, Mats; 2004-11-01 10:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

041019, vid 09-tiden har personen sett en man vid "Elsas hus"
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

Per Samefors
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:00
Förhör avslutat

16:17
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

En dam ringde till tipstelefonen och ville lämna en iakttagelse.
Hon ville absolut inte lämna personuppgifter, men gick med på att jag skrev upp hennes 
telefonnummer: 013-274755.

Tisdag 041019 vid 09-tiden cyklade damen  från sin bostad på T1 ner för hela 
Djurgårdsgatan mot centrum. Hon var på sitt arbete i centrum några minuter efter kl 09.
Damen bor ner mot Statoil.

Vid korsningen  där Elsas hus- ungdomsteatern finns  såg hon en "obehaglig människa".
Han "utstrålade kallsinnighet"
Det var en  svartklädd man i 20-års åldern.
Han var lång, ganska bredaxlad och  var "punksminkad".
Damen visste då inte om att knivdådet hade hänt.

Damen var vid tillfället klädd i en rosa anorak. Hon hade en lila cykel med två cykelkorgar på 
vardera sidan där bak. 

Konceptanteckningarna upplästa och godkända.
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Förhör
Iakttagelser anmälan K 39890-04.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Grahn, Kurt
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser 2004-10-19 ca kl. 07.50 P-plats mitt emot Ekoxen, 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

Kurt Eldh
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

17:35
Förhör avslutat

17:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Grahn uppger, att 2004-10-19 ca kl. 07.50 kommer han till parkeringen mitt för Ekoxen
där han ställer bilen och går till parkeringsautomaten där han möter en man som han nästan 
stöter ihop med. Mannen ca 30-35 år, lång, barhuvad, mellanblont hår. Iklädd brunt svep och 
hade höger hand instoppad i svepet.
Mannen såg helvild ut verkade inte vara frisk.

Lämnade uppgifter fortlöpande upplästa och vidkända. 
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Förhör
H 368  Kurt Grahn 2.a förhöret

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Grahn, Kurt
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

höres om sina iakttagelser vid 08.00 tiden den 19 oktober St Larsgatan - Torkelbergs gatan 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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2005-04-27
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats

Polisstationen Motala
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Sundenius, Anders

Berättelse

Kurt Grahn kommer i förhöret kallas Grahn

Grahn berättade att han är pensionär och bosatt i Motala. Den 19 oktober 2004 hade Grahn en 
inbokad tid kl 08.00 hos folktandvården i Linköping. Folktandvården  ligger på 
Torkelbergsgatan strax öster om korsningen med St Larsgatan.

Grahn sade att han anlände till p-platsen mittemot folktandvården ca 10 minuter i åtta ( 
07.50), då han körde in på p-platsen och ställde sig på en av p-rutorna med bilen. Grahn sade 
att hans bil är en BMW som är silvergrå till färgen.
Grahn satt kvar inne i bilen och väntade in tiden något innan han gick bort till 
parkeringsautomaten för att avlägga avgiften. På fråga uppskattade Grahn att klockan måste 
ha varit mellan 07.55 - 07.58 då han gick bort till p-automaten och betalade p-avgift.  Grahn 
förklarade att det tog honom knappt två minuter från p-platsen upp till folktandvårdens 
väntrum. Grahn sade att så fort han hade hängt av sig sin jacka i väntrummet kom tandläkaren 
ut och hämtade in honom. Grahn hade då tittat på sin klocka som då visat vara exakt klockan 
08.00. Grahn hade även kommenterat detta till tandläkaren , att " det inte var så vanligt nu för 
tiden att man kom in på den exakta avsatta tiden, då det annars var mer regel än undantag att 
man alltid fick vänta ".
Varför Grahn hade väntat kvar i sin bil på p-platsen innan han erlade p-avgift var, som han 
kallade " en ren ekonomisk taktik ". Grahn sade att han där kunde tjäna in lite pengar på 
p-avgift, varför han väntat in i det längsta med att betala.

Grahn sade att det inte var speciellt många bilar på p-platsen då han anlände. Han 
uppskattade att det var maximalt tio talet bilar som stod spridda på p-rutorna. Han såg heller 
inga personer eller bilar i rörelse då han körde in på p-platsen.
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Grahn hade parkerat ca tio meter från p-automaten,  i ganska så rak östlig riktning från 
denna, med fronten vänd ut mot Torkelbergsgatan.

När Grahn gått ur och är på väg bort mot automaten för att betala, såg han i ögonvrån en 
person som kom i väldig rask takt från södra delen av p-platsen från hållet Lasarettsgatan/St 
Larsgatan.
Person kom i hög rask fart rakt i den riktning mot Grahn där han då befann sig. 
Grahn tittade upp mot personen och såg att det var en man i dryga trettio års åldern. Mannen 
hade en vad Grahn uppfattade vara ett vansinnigt ansiktsuttryck i blicken. Mannen hade sina 
ögon helt uppspärrade och riktade bort mot St Larsgatans norra regioner.
Grahn sade att han först blev rädd av den plötsligt från ingenstans uppdykande figuren som 
kom hastigt mot honom. Grahn blev också rädd av mannens ansiktsuttryck då han tyckte 
mannen verkade vara otäck - av dennes blick att döma.

Grahn stannade till och backade bakåt då han först fick känslan av att mannen varit ute efter 
att attackera honom.
När så mannen istället hastigt passerade Grahn såg Grahn att mannen var svettig i ansiktet 
och såg även väldigt andfådd och ansträngd ut " som om han just hade sprungit ett 2 km lopp 
på tid " sade Grahn.
Grahn fick även uppfattningen att mannen aldrig i sin tillsynes stressade situation hade 
iakttagit Grahn överhuvudtaget. Grahn trodde med bestämdhet att de båda skulle ha kolliderat 
eller stött samman om inte Grahn hade backat undan några steg.

Då mannen passerat Grahn såg Grahn att mannen därefter sneddade över korsningen 
Torkelbergsgatan - St Larsgatan och försvann vidare norrut
längs St Larsgatan.
Grahn släppte därefter sin uppmärksamhet på mannen i fråga och betalade p-avgiften som 
han lade in i sin bil och fortsatte sedan direkt upp till tandläkarmottagningen.

Först senare samma dag, då Grahn fick kännedom om att det skett ett dubbelmord i 
Linköping, fick han en känsla av att morden och mannen han sett på p-platsen kunde ha ett 
sammanhang.
Grahn menade att det mycket väl kunde varit gärningsmannen han sett.
Grahn sade att han ringde till polisen samma dag eller någon dag senare och berättade om sin 
iakttagelse. Grahn hade fått den uppfattningen av den polis som han talade med vid det 
tillfället, att denne inte var speciellt familjär med Linköpings centrala delar, då polismannen 
ombett Grahn beskriva mer i detalj var p-platsen utanför folktandvården låg någonstans.

 Grahn ombads att lämna ett signalement på mannen han såg på p-platsen.
Grahn beskrev mannen enligt följande:
man, ca 30 - 35 år, ca 180 cm lång ( Grahn uppgav att han själv mäter 175 cm ), normalt 
byggd,  ovalt ansikte med smalare kinder som verkade något insjunkna, en rak ganska lång 
näsa. Ögonfärgen osäker, men tror att de var bruna. Grahn sade att ögonen  vid tillfället var 
helt uppspärrade
i en blick som såg vansinnig ut. Grahn lade märke till att ögonvitorna var rödsprängda, som 
de ser ut efter en ansträngning. Grahn fick intrycket av att mannen just hade sprungit en 
längre sträcka - dels baserad med tanke på att mannen fortfarande då var i ett tillsynes 
stressat tillstånd.
Han var även svettig i ansiktet, sade Grahn.
Mannens hårfärg var i en nyans mellan mellanblod och mörkblond. Frisyren var varken 
vårdad eller ovårdad. "Den såg tillplattad ut som om han just slängt av sig en keps eller hatt" 

Förhör med Grahn, Kurt; 2005-04-27 09:30   diarienr: 0500-K39890-04
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sade Grahn. Hårets längd beskrev Grahn som lite halvlångt, ca 5-6 cm långt, med blottade 
öron, lite längre hår i nacken. Grahn tyckte att håret var stripigt, ej tjockt. "Han såg ut att ha 
en mittbena," sade Grahn. Men om den var kammad så eller tillrufsad, kunde han inte säga 
bestämt.
Mannen var klädd i ett mellanbrunt svep eller rock med knappar. Svepet/rocken räckte 
mannen till knäna.
Grahn hade även iakttagit att mannen alltjämt haft sin högra hand instucken innanför rocken 
mellan de översta knapparna snett ovanför hjärtat.
"som om han haft något i den handen eller enbart skylde den " sade Grahn.
Något mer om mannens klädsel hade Grahn ej noterat  
Spontant sade Grahn att han fick intrycket av att mannen inte var nordbo utan såg ut mer som 
en ryss, polack eller balt.
Tillfrågas om vad han baserade detta på, svaras att mannens ansikte såg ut som en typisk ryss, 
eller baltstatsmänniska. " det var ögonen och ansiktsdragen" sade Grahn.

Grahn tillfrågas om han skulle känna igen mannen om han såg honom åter, svaras jakande 
med en reservation att han dock inte var säker på hur mannen skulle se ut i ett lugnt tillstånd.

Grahn fick i samband med förhöret titta på fotografier upprättade i den här aktuella 
utredningen.
Grahn sade efter att ha sett samtliga fotografier att mannen ej fanns med bland dessa. 
Däremot sade Grahn att vissa drag av mannen återfanns hos personerna på nedan numrerade 
fotografier, vilka lämnas med Grahns spontana reflektioner:

nr  28  -  " Håret är exakt den längd som mannen hade. Frisyren påminner något 
som den  mannen hade. kinderna är dock för tjocka jämfört med  mannens"

nr 104  -  "Ansiktsuttrycket påminner något med mannens. Kan inte säga vad 
det är som påminner med mannens.."

nr 129  -  "Även den här personen har liknande ansiktsdrag med mannens" 

nr 177  - "Hårlängden stämmer även på den här och här är ansiktsformen mer 
lik som den mannen hade"

nr 182  - "Han har samma smala kinder "

nr 211  - "Ungefär överensstämmande ansiktsform"

nr 222  - "Han verkar ha samma ögon, men den man jag såg hade betydligt mer 
rödsprängda ögon"

nr 290 -  "Han har ganska så exakt samma hårfärg"

nr 302  -  "Ansiktsdragen vid munnen påminner om mannens"

nr 336  -   " Ögonen, näsan och håret är ungefär som mannens "

Förhör med Grahn, Kurt; 2005-04-27 09:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Grahn sade även spontant att han tyckte samtliga ovan personer på fotografierna ha, vad han 
ansåg vara, ett typiskt öststatsutseende. 

Grahn tillfrågades åter om varifrån mannen kommit då han just fick syn på honom i 
ögonvrån. Grahn sade att han var helt till hundra procent säker på att mannen aldrig kommit 
från någon bil på p-platsen. "Det skulle jag i så fall tidigare märkt av eller sett. Det kom 
heller aldrig in någon mer bil efter mig in på p-platsen de få minuter jag satt och väntade i 
bilen innan jag gick till p-automaten" sade han.
Grahn sade att mannen i fråga måste ha kommit från lasarettsvägen eller Tinnerbäcksområdet 
innan han anlänt själva p-platsområdet vid p-automaten.

Förhöret avslutat kl 11.00
Torgny Ehrieder
Krinsp 

Förhör med Grahn, Kurt; 2005-04-27 09:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Iakttagelser anmälan K 39890-04.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gautam, Chamilly
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser 2004-10-18 eller 19 ca kl. 08-tiden korsningen Barnhemsgatan-Djurgårdsgatan,

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

Kurt Eldh
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

18:20
Förhör avslutat

18:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Chamilly kommer på morgonen antingen måndagen 2004-10-18 eller tisdagen 2004-10-19 
vid ca kl. 08-tiden cyklande Barnhemsgatan mot rödljusen i anslutning till Djurgårdsgatan i 
Linköping. Vid hörnet av "Gula huset" vid buskarna möter hon en man i  ganska lång ljus 
jacka.
Mannen sydländskt utseende  lång och smal, mörkt halvlångt lockigt hår.
Mannen försvann Djurgårdsgatan ner mot stan.

Lämnade uppgifter fortlöpande uppläst och vidkända.
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gautam, Chamilly
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

08:10
Förhör avslutat

08:17
Förhörsplats

Barnhemsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Gautam sade att hon på morgonen den 19 oktober vid 08.15-tiden cyklade Barnhemsgatan 
via Drottninggatan / Storgatan och vidare Lasarettsgatan till hennes arbetsplats på 
sjukhusapoteket.

Gautam sade att hon kom ihåg att hon fick rött ljus i korsningen Djurgårdsgatan / 
Lasarettsgatan och att hon såg två andra tjejer som cyklade i korsningen. Gautam kunde inte 
påminna sig om hon sett några gående alls.

Gautam var klädd i grå jacka med kapuschong samt ljusblåa jeans vid tillfället den 19 oktober.

Uppläst och godkänt via konceptanteckningar.
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Förhör
ICA Djurgg kontr

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nilsson, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iaktagelser på morgonen 2004-10-19 med anledning av morden.
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

2004-10-28
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

Förhörsplats

Utanför ICA Djurgårdsgatan i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Eva Nilsson uppgav som följer:

Jag var ganska sen den här morgonen precis som jag var idag.

Tror att det var tisdagsmorgonen tisdagen den 19. Jag är dock inte helt säker det kan ha varit 
någon annan morgon.

Just den morgonen cyklade jag Djurgårdsgatan ner mot City. 

Väl nere på Platensgatan observerar jag en ung kille som springer på Platensgatan i riktning 
mot Vasavägen.

Min tanke var då att han hade bråttom till Ljungsbrobussen.

Han hade på sig en beige färgad jacka. I övrigt kan jag inte säga hur han var klädd. Såg inte 
om han hade på sig någon mössa eller ej.

Jag hann ifatt killen vid Platensgatan- Vasavägen. Sedan vet jag inte vart han tog vägen.

Varför jag reagerade över killen var att han sprang iväg i panik precis som han skulle med 
bussen.

Kan inte säga hur lång han var eller hur han i övrigt såg ut. Det har jag ingen minnesbild av.

Insp S Svedlund
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Förhör
0500-K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Adolfsson, Kurt
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om iakttagelser i närheten av mordplatsen och vid aktuell tid.
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

Klas Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

12:05
Förhör avslutat

12:15
Förhörsplats

Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kurt Adolfsson uppgav att han skjutsat sin fru till hennes arbetsplats i närheten av 
parkeringsplatsen Eddan. Han uppskattade att han lämnade av sin fru klockan 07.58, det var 
precis att hon hann i tid till arbetet som började klockan 08.00.

Adolfsson uppgav att han åkte hem och såg flera polisbilar och ambulans vid korsningen 
Lasarettsgatan/Djurgårdsgatan, det tog en stund innan det gick att ta sig förbi. Adolfsson 
uppgav vidare att hans fru ringde hem ca en timma efter att han kommit hem och berättade 
om det hemska som inträffat.

Adolfsson uppgav att han läst i tidningar och sett på tv och kom då att tänka på att han sett en 
"ruffsig" man när han stod vid rött ljus korsningen Drottninggatan/Djurgårdsgatan.  
Adolfsson uppgav att klockan kan ha varit ca 08.01 när han såg mannen korsa Drottninggatan 
i riktning mot kommunhuset. Adolfsson uppgav att han såg att mannen inte gick in i 
kommunhuset utan svängde runt utmed Djurgårdsgatan och gick i riktning mot Linkopia som 
ligger nästan vid Nygatan.

Adolfsson uppgav att mannen var : Ung, lång och  "var ruffsig". Han hade inte någon mössa 
på sig när Adolfsson såg mannen övriga kläder kunde han inte säga.

Förhöret slut.

Relaterat och vidkänt.
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Förhör
H 1198  Skogstad, Inga-Lill Catrine

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Skogstad, Inga-lill Catrine
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser den 19 oktober baserat på uppgifter av inkommet PM
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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-12-13
Förhör påbörjat

11:05
Förhör avslutat

11:36
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ingalill Skogstad kommer i förhöret kallas Ingalill.

Ingalill berättade att hon den 19 oktober under morgonen mellan klockan  08.50 
- 09.15 åkte med sin bil från bostaden i Skäggetorp till vattengymnastiken på 
hotell Ekoxen. Ingalill uppgav att hon skulle vara på plats ombytt och klar på 
Ekoxen vid 09.30 tiden, men brukar i regel vara ute i god tid innan ca 15 
minuter före utsatt tid, liksom hon var även denna morgon.

Då Ingalill körde Drottninggatan så stannade hon som första bil för rött ljus vid 
övergångsstället som leder mellan Trädgårdsföreningen och Nygatan.
Hon lade märke till en man som tillsynes stod och hängde eller lutade sig mot 
stolpen till övergångsstället. Mannen stod ensam. Han stod på 
Trädgårdsföreningssidan.
Ingalills första tanke var att mannen verkade vara påverkad av något.
Hon följde mannen med blicken när denne började passera övergångsstället. 
Mannen gick med en vinglig gång och armarna i slängande rörelser. Han hade 
nedböjt huvud och tittade i gatan. Från motsatta sidan passerade en dam med 
barnvagn, vilken hastigt fick väja undan för mannen som kom "ångandes" över 
övergångsstället. Ingalill fick den uppfattningen att mannen verkat vara helt 
frånvarande och inte noterat att han mött kvinnan med barnvagnen på 
övergångsstället.
Mannen gick sedan i riktning mot Nygatan och försvann sedan ur Ingalills 
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synfält.

Det var först när Ingalill åter igen var hemma i bostaden vid 12.30 tiden, som 
hon i radion hörde nyhetsutsändningen om dubbelmorden. Dessförinnan hade 
hon ej haft någon vetskap om detta. Hennes första tanke och reflektion gick då 
till mannen hon tidigare sett passerat övergångsstället. Med tanke på mannens 
märkliga beteende funderade Ingalill på om denne kunde haft med morden att 
göra. "Det var därför jag ringde och tipsade om min iakttagelse" sade hon.
Tillfrågad sade Ingalill att hon nu i efterhand via media vet att morden skulle ha 
ägt rum omkring klockan 07.15, men den 19 oktober kände hon ej till 
tidpunkten då dåden skedde.

 Ingalill beskrev mannen enligt följande:
Man, svenskt utseende, ca 30 år, ca 175 - 180 cm lång,  ordinär kroppsform, 
barhuvad och hade en kortklippt frisyr och mellanblond hårfärg.
Klädseln uppfattade Ingalill som att den varit beige/grå både byxor och jacka. 
Jackan var av halvlång modell som räckte över halva låren. Skorna erinrar hon 
sig var grå eller smutsvita gymnastikskor.
Ingalill uppfattade att mannen såg sjaskig ut till klädseln. 

Tillfrågad sade Ingalill att hon aldrig tidigare eller senare sett mannen.
På fråga tror Ingalill att hon skulle komma att känna igen mannen om hon såg 
denne åter.

Beträffande mannens beteende sade Ingalill att denne ej haft ett "typiskt fyllo 
beteende" utan istället verkat mer som om han varit påverkad av droger eller 
tabletter. "Han gick och rörde sig som om han var omtöcknad " sade hon.

På fråga uppskattade Ingalill att klockan måste ha varit runt 09.00 plus minus 
fem minuter, då hon såg mannen vid övergångsstället.

Förhöret avslutat.   

Förhör med Skogstad, Inga-lill Catrine; 2004-12-13 11:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips Övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Björkman, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord 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

2004-10-26
Förhör påbörjat

18:45
Förhör avslutat

19:00
Förhörsplats

Våldsroteln, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eva ringer till polisen och vill tala om att hennes mamma Valborg Björkman, 80 år, boende S:t 
Larsgatan 25 B, Linköping, med tfn 013-10 56 49,
den 19 oktober 2004 klockan 07.57 såg från sitt fönster på motsatt sida gatan en springande 
mörkklädd man i 20-årsåldern. Mannen sprang i riktning mot Centralstationen. Valborg hade 
tänkt för sig själv att "nu hinner du inte med tåget". Därför är hon säker på tidpunkten.

Eva har tfn 013-27 40 36, 0703-32 40 36. Arbetear på Akuten, US, Linköping. 
Enligt Eva hör mamma Valborg lite dåligt. Tfn-förhör olämpligt. 
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Förhör
Mord K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Björkman, Valborg
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord  Åsgatan Linköping 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

Per Vadeby
Förhörsdatum

2004-10-27
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

S:t Larsgatan 25 B, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PV574

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Larsson, Magnus

Berättelse

Björkman berättade att hon putsade fönster i vardagsrummet på morgonen den 19/10-04. Vid 
detta tillfälle putsade hon fönstret som vetter ut mot Göran Dyks gata. Från detta fönster ser 
man även ut mot S:t Larsgatan och bort mot Trädgårdstorget.

Då Björkman stod där och putsade fönstret, såg hon att en man kom springande på andra 
sidan S:t Larsgatan, på trottoaren. Hon upptäckte mannen  då han var i höjd med butiken 
Music Store. Mannen sprang så intensivt, i riktning ner mot Vasavägen (norrut). Han sprang 
för fullt, även med händer/armar, han joggade inte. Mannen bar inte på något, han var 
tomhänt.

Björkman flyttade sig och gick till fönstret som vetter ut mot S:t Larsgatan. Det var inte 
mycket personer i rörelse i övrigt ner på gatan. Men det var några stycken. Det var inga 
bussar, lastbilar eller bilar nere på gatan (inget som skymde sikten).  Björkman såg att 
mannen sprang hela tiden, han stannade aldrig. Han sprang på andra sidan gatan, på trottoaren 
hela tiden. Hon kunde se honom bort till Lindholms (möbelaffär) i korsningen med Ågatan.  

Björkman såg ingen annan person nere på gatan som verkade reagera på den springande 
mannen.

Då Björkman såg den springande mannen, tittade hon på klockan som sitter på fasaden S:t 
Larsgatan 32 A. Klockan visade tiden 07.56-07.57. (Vid kontroll med fröken ur, visade det 
sig att denna klocka går 1 ½ minut efter riktig tid). Björkman tänkte då att mannen inte skulle 
hinna med tåget (som ev. går kl 08.00). Hon tänkte även att mannen kanske försökte att 
springa ifatt någon. Det såg ut som om han hade bråttom. 

Björkman såg den springande mannen från hennes lägenhet på 1 våningen. (Det är 
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uppskattningsvis 15-20 meter till trottoaren på andra sidan vägen).

Mannen var klädd i mörka kläder. Mörk jacka och mörka byxor. Han hade "mellanmörkt" 
kort hår (inte svart och inte ljust). Han var uppskattningsvis 25-30 år (inte ungdom och inte 
gammal). Han hade svenskt utseende. Var ca 170 cm lång. Han sprang utan hinder. Var inte 
halt och hade inte någon speciell springstil. 

Björkman berättade att hon fick höra vad som hänt då hennes dottern Eva ringde henne vid 
11.10-tiden 041019. 

Förhöret slut kl 11.10 041027.       

Förhör med Björkman, Valborg; 2004-10-27 10:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Marie Hedberg - kompletterande.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hedberg, Marie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterat vittnesförhör i ärende K 39890-04.
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

Lennart Johansson
Förhörsdatum

2004-10-27
Förhör påbörjat

17:45
Förhör avslutat

18:30
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Marie Hedberg har tidigare blivit förhör i ärende K 39890-04 ang mord i Linköping den 19 oktober 
2004. Detta är ett kompletterande förhör i samma ärende. 

Marie berättar att hon har bott i lägenheten på Överstegatan sedan den 15 juli 2004. Sedan tre 
veckor tillbaka arbetar Marie på Drottninggatan 16 i Linköping. Maries arbetstider är från kl 08.15 
– 17.00. 

På fråga säger Marie, att hon f n bor ensam i lägenheten på Överstegatan. Tidigare var det så, att 
Maries pojkvän vistades väldigt mycket hos Marie i hennes lägenhet på Överstegatan. Sedan den 
20 oktober är Maries fästman på resa i Indien. Maries pojkvän heter Martin Vestlund. 

Marie tillfrågas hur hon tar sig från sin bostad till arbetsplatsen, och vice versa. Marie säger, att hon 
cyklar till arbetet. Vid förhöret tar förhörsledarna fram en karta över det här området där Marie bor, 
och Marie ombeds att på denna karta rita in den väg som hon cyklar till sitt arbete. Av det som 
Marie ritar in på kartan framgår, att Marie från sin bostad cyklar ut till en cykel- och gångväg, som 
löper längs med Kaserngatan, och hon cyklar på denna cykelbana fram till korsningen Kaserngatan 
– Fridtunagatan. Vid korsningen Kaserngatan och Fridtunagatan finns ett övergångsställe. Vid detta 
övergångsställe passerar Marie över Kaserngatan, och Marie säger att hon brukar leda cykeln över 
detta övergångsställe. Sedan fortsätter Marie att cykla Kaserngatan bort till Drottninggatan, där hon 
svänger höger, och cyklar på Drottninggatan till sin arbetsplats. Marie säger, att hon vill ha sagt, att 
hon brukar leda cykeln över Kaserngatan på övergångsstället. Anledningen till detta är, att det 
brukar vara mycket trafik på Kaserngatan vid den tidpunkt, då hon åker till sitt arbete.

Marie tillfrågas vid vilken tidpunkt hon brukar åka iväg till arbetet. Marie säger att hon brukar 
lämna sin bostad och cykla iväg till arbetet ett par eller några minuter efter 08.00. Marie säger, att 
hon precis hinner till sin arbetsplats, och börja arbetet som börjar kl 08.15. 
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Marie tillfrågas ang den observation som hon säger sig ha gjort den 19 oktober, då hon cyklade till 
sitt arbete. Marie ombeds berätta vad det då var för observation som hon gjorde. Marie säger att 
hon hade cyklat iväg till arbetet på morgonen den 19 oktober, och kommit fram till korsningen 
Fridtunagatan – Kaserngatan, och skulle passera över övergångsstället på Kaserngatan, gick hon till 
höger på övergångsstället, när hon skulle passera Kaserngatan. När Marie var på väg över 
övergångsstället, ledande sin cykel, mötte hon en man på övergångsstället. Den man som nu Marie 
mötte på övergångsstället, säger Marie, gick lite framåtlutad. Hon säger: "Han såg lite inåtvänd ut." 
Mannen hade en grå eller brun jacka på sig. Jackan nådde över rumpan på mannen. Marie säger att 
materialet på mannens jacka var av något vindtätt material. Marie tillägger och säger, att ev var 
jackan lite för stor för mannen. Huruvida jackan var knäppt eller öppen, säger Marie att hon inte 
hade reagerat på, och sett. Marie tillfrågas om mannen hade någon huvudbonad. Marie säger, att 
hon inte är säker på detta, men hon tror att mannen kan ha haft något på huvudet. Om det var så, att 
mannen hade någonting på huvudet, säger Marie att det var en vanlig mössa, och med detta menar 
Marie, att det var en toppluva utan någon tofs. Marie säger sig inte veta vad det för färg på mössan, 
men det var inte någon stark färg, om det var så att mannen bar en mössa på huvudet. Marie säger 
på fråga, att hon inte hade lagt märke till vad mannen hade för byxor på sig. Hon har ej heller lagt 
märke till vad mannen hade för någonting på fötterna. 

Marie tillfrågas på vilket avstånd hon hade mött mannen på övergångsstället. Marie måttar lite, och 
säger att det var på kanske två meters avstånd de hade mötts. 

Marie ombeds beskriva mannen. Marie säger, att mannen inte var kraftig, och säger att han var 
snarare gänglig. Marie uppskattar att mannens längd var mellan 185 – 190 cm. Marie säger att hon 
inte hade haft ögonkontakt med mannen. Marie säger dock, att det var en svensk man, med vit hy. 
På fråga om Marie kan beskriva mannens ansikte, så säger Marie att det var smalt, och att det inte 
var brett. På fråga om Marie kan uppskatta mannens ålder, så säger hon att det kan vara allt från 17 
år, till 35 år. 

Marie har tidigare under förhöret sagt att hon uppfattade att mannen såg lite inåtvänd ut. Marie 
ombeds beskriva vad hon menar med det. Marie säger, att normalt är det ju så när man möter folk 
på ett övergångsställe, brukar man få ögonkontakt med dem, och de tittar upp. Den här mannen 
hade dock tittat ner i marken, och gått ganska raskt över övergångsstället. Marie säger att hon hade 
mött mannen, då hon nästan hade börjat gå över gatan på övergångsstället, och mannen var då 
nästan över, och hade kommit från andra hållet på Kaserngatan. 

Marie säger på fråga, att hon har fått reda på på sin arbetsplats på förmiddagen den 19 oktober, att 
det skett ett mord på Åsgatan i Linköping. Marie säger att hon inte vet vad klockan var när hon fick 
reda på detta, men det var någon gång under förmiddagen. Marie säger att hon inte vet vem det var 
som berättade detta för henne, men hon tror att det var någon av hennes arbetskamrater. Vem det 
var av arbetskamraterna som berättade detta för henne, säger sig Marie inte veta. Marie hade sedan 
under dagen inhämtat information om vad hade skett på Åsgatan genom att studera datorn. Under 
tisdagseftermiddagen hade Marie via datorn fått reda på signalement vad det gäller den som skulle 
ha utfört mordet på Åsgatan. När Marie läste ang signalementet på mannen, började hon och 
hennes arbetskamrater att tänka på om de hade gjort några observationer som kunde sättas i 
samband med dådet. Det var i samband med detta som Marie kom att tänka på, att hon hade sett en 
man i brun eller grå jacka. Marie hade då kommit att tänka på den man som hon hade mött på 
övergångsstället på Kaserngatan, då hon cyklade till sitt arbete på tisdagsförmiddagen den 19 
oktober. 

Senare på tisdagskvällen när Marie hade kommit hem från jobbet, hade hon ringt till polisen, och 
delgivit polisen sina iakttagelser. 
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Marie tillfrågas om det befann sig fler personer på övergångsstället i samband med att hon mötte 
mannen. Marie säger att det inte hade befunnit sig några fler personer just i anslutning till Marie 
och mannen, då de två möttes, men hon säger också att det kan ha befunnit sig personer alldeles i 
anslutning till dem bakom dem. På fråga säger Marie att övergångsstället som de passerar på 
Kaserngatan, inte är ljusreglerat, och av den anledningen hade det fått stanna bilar och släppa över 
dem när de passerade övergångsstället. 

Det påtalas för Marie, att i föregående förhör som hölls med henne sade hon, att det var en man på 
20 – 30 år som hon hade mött på övergångsstället. Marie säger med anledning av det, att hon vid 
detta tillfälle kanske var påverkad av det hon hade läst och hört om händelsen. Nu i efterhand säger 
Marie att hon har tänkt efter, och att åldern betr mannen i stället kan ha varit någonstans mellan 17 
– 35 år. 

Marie tillfrågas hur hon själv var klädd den här morgonen, d v s den 19 oktober då hon cyklade till 
arbetet. Marie säger att hon hade svarta byxor, och svarta stövlar på sig. Hon hade dessutom en 
svart täckjacka på sig, och en grön halsduk. Marie hade inte haft någon huvudbonad. Hon säger 
vidare att hon hade haft grå Lovikavantar på händerna. Betr den cykel som Marie cyklade på till 
arbetet säger hon, att det var en gammal grön damcykel. Hon tror att den är av märket Monark. På 
fråga hur lång Marie är, säger hon att hon 168,5 cm. Hon väger ca 56 kg. Marie har lockigt brunt 
hår, och hon säger att hon har en s k "tut" i nacken. Med "tut" menar Marie att hon gör en svans, 
och sedan viker hon in denna svans. Hon säger, att med anledning av det blir det som en ögla av 
håret där bak. 

Marie tillfrågas om det var några andra iakttagelser som hon gjorde denna morgon, som kan sättas i 
samband med dådet som inträffade i Linköping den 19 oktober. Marie säger att hon inte kan 
påminna sig att gjorde detta. Vidare säger Marie, att hon var lite skärrad denna dag, eftersom 
hennes fästman skulle resa till Indien påföljande dag. På morgonen den 19 oktober hade Marie sagt: 
"Hej då" till sin pojkvän, eftersom det var sista gången de sågs, innan fästmannen gav sig iväg på 
sin resa till Indien. 

Marie tillfrågas om hon vet vart mannen som hon hade mött på övergångsstället, tagit vägen då han 
hade passerat övergångsstället. Marie säger att hon inte hade lagt märke till vart mannen hade tagit 
vägen. Efter det att de hade mötts på övergångsstället, cyklade Marie iväg mot sitt arbete. Marie 
hade inte vänt sig om och tittat vart mannen hade tagit vägen. 

Marie tillfrågas om hon gjort några tidigare observationer på något som har varit ovanligt, då hon 
har cyklat till sitt arbete. Marie säger att hon inte gjort detta. 

Marie tillfrågas om hon har några kamrater som bor i området, där hon själv bor, och som gjort 
några observationer den 19 oktober. Marie säger att hon har en arbetskamrat som bor bredvid den 
dödade pojken och dennes föräldrar. Och Marie vet, att denna arbetskamrat som är en kvinna, har 
blivit förhörd av polisen. Denna arbetskamrat heter Ebba Larman. Vidare har Marie en 
arbetskamrat som heter Erik Axelsson, som bor antingen på Drabantgatan eller Furirgatan. Hon 
tillägger och säger, att hon tror att det är på någon av dessa gator han bor. Erik har inte berättat för 
Marie att han skulle ha gjort några observationer på morgonen den 19 oktober. Erik har inte blivit 
förhörd av polis. I alla fall har han sagt så till Marie.

Marie tillfrågas om hon under tid som hon bott på Överstegatan, sett några märkliga eller konstiga 
personer i området. Marie säger sig inte ha gjort några sådana observationer på märkliga eller 
konstiga personer. 

Marie Hedberg har hört när förhöret direktintalats på band, och godkänner det i befintligt skick. 
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Förhöret slut kl 18.30.  

                          

Förhör med Hedberg, Marie; 2004-10-27 17:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Uhlin, JAN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord 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

Bertil Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

09:20
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jan Uhlin berättade att han på morgonen 2004-10-19 skjutsade sin son till Hospitalstorget. 
Han körde Storgatan/Malmslättsvägen ner till korsningen med Djurgårdsgatan. Där svängde 
han vänster och sedan till höger in på Nygatan och vidare ner mot Hospitalstorget. 

Där Nygatan korsar Apotekaregatan så såg Uhlin en man som stod på den sidan av Nygatan 
som vetter mot Trädgårdsföreningen. Klockan var ca 07.50. Uhlin lade märke till mannen för 
han uppträdde oroligt. Han några steg fram och tillbaka och han tittade sig om. 

Uhlin tippar att han var mellan 25 och 40 år. Hav var "förmodligen" inte svensk, kanske tjeck 
eller något sådant. Han var inte helt ljus. Han var klädd i mörka kläder "både uppe och nere".
Uhlin såg inte om mannen bar på något.

När Uhlin hade släppt av sin son på Hospitalstorget och körde tillbaka samma väg så var 
mannen borta.

Bertil Eriksson, inspektör
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Förhör
H 467

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Uhlin, JAN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt våldsbrott 041019 på Åsgatan 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-11-05
Förhör påbörjat

11:45
Förhör avslutat

12:00
Förhörsplats

Bostad Aftongatan 63 i Linköpng
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Uhlin uppger att den tidpunkt som man pratar om, alltså tisdag 041019 cirka 
07:50, är Urban Uhlin ganska säker på. Han vet att han hämtade sin son nere i 
Tornby 07:40 och sonen börjar sitt arbete 07:55 på Hospitalstorget.

Uhlin ombedes att på karta rita ut sin färdväg och var han gör sin observation. 

Uhlin färdades ifrån Tornby, Västra vägen fram mot Drottniggatan och sedan 
åkte han Drottninggatan österut och svängde in  Djurgårdsgatan norrut. När 
Uhlin precis skall passera förbi korsningen Nygatan/Apotekaregatan, på kartan 
utmärkt med kryss och en 1, så gör Uhlin sin observation. Tidpunkten måste då 
vara ganska exakt 07: 53 eftersom Uhlin lämnar av sin son på Hospitalstorget 
07:55.

Anledningen till att Uhlin uppmärksammade aktuell person var att han verkade 
inte veta vart han skulle, han hade liksom inget mål utan bara stod på trottoaren 
och tittade sig omkring. Uhlin visste inte om han skulle gå ut och korsa gatan 
eller ej. 

Uhlin såg ej vart mannen sedan gick. 

Uhlin kan ej vidareutveckla mera signalement på mannen utan han vidhåller vad 
han sagt i tidigare förhör och vill inte säga någonting mera. 
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Efter cirka 2 – 3 minuter när Uhlin lämnat av sin son på Hospitalstorget så åker 
Uhlin samma väg tillbaka fast nu Nygatan västerut och sedan Djurgårdsgatan 
söderut. Det har nu endast förflutit 2 – 3 minuter ifrån den första observationen 
som Uhlin gjorde och nu när U/hlin åker tillbaka så finns ej mannen kvar på 
platsen. 

När Uhlin för sitt fordon, en metallicröd Saab 95 av –98 års modell, på 
Djurgårdsgatan så uppger Uhlin att det är ganska gles trafik. Det är först när han 
kommer upp till Lasarettsgatan vid ljussignalen som det blir mera trafik. 

Uhlin gör inga observationer på Djurgårdsgatan under sin färd. Ingenting som 
Uhlin lagt på minnet som skulle ha hänt där.

När Uhlin gör sina iakttagelser så har han ej kännedom om händelsen utan det 
fick han reda på senare på förmiddagen.

Det var först efter ett antal dagar som Uhlin tog kontakt med polisen för att 
berätta om denna händelse och det var då efter att signalementet på eventuell 
gärningsman funnits i media. 

Konceptanteckningar upplästa och godkända. 

Förhör med Uhlin, JAN; 2004-11-05 11:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
H 517.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Åström, Margareta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhrö i ärende K 39890-04 ang grovt våldsbrott som inträffade i Linköping 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

Lennart Johansson
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

14:02
Förhör avslutat

14:38
Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Margareta Åström har tidigare blivit förhörd i detta ärende, och detta är ett kompletterande förhör.

Margareta berättar att hon är boende med sin familj i Vikingstad. Margareta arbetar som rektor på 
Hagbyskolan i Linköping. Margareta säger på fråga, att då hon åker till sin arbetsplats på 
Hagbyskolan, passerar hon i regel alltid genom Linköpings centrala delar.

Margareta säger, att då hon åker till sitt arbete, brukar hon åka till Linköping tillsammans med sin 
man, och de samåker då till arbetena. Den väg som Margareta brukar åka då hon åker till sitt arbete 
är, att hon kommer in i Linköping via Vallarondellen, och sedan åker Malmslättsvägen in mot 
Linköping. Vid korsningen ohörbart och Drottninggatan, brukar Margareta släppa av sin make, och 
sedan fortsätta mot sitt arbete. Efter det att Margareta släppt av sin make, fortsätter hon 
Drottninggatan, och åker bort till Linnégatan, och svänger där höger, och fortsätter på Linnégatan, 
och sedan Hamngatan mot sin arbetsplats. 

Margareta tillfrågas vid vilken tid hon brukar åka till sitt arbete. Margareta säger att hon och maken 
brukar åka från Vikingstad ca 20 – 15 minuter innan 08.00 på morgonen. Margareta säger på fråga 
att det tar ca tio minuter drygt, att åka från Vikingstad till Linköping, och detta är beroende av hur 
mycket trafik det är på morgnarna. 

Den 19 oktober 2004 hade Margareta och hennes make åkt gemensamt från bostaden till 
Linköping. På fråga när Margareta och hennes make åkte till arbetet tisdagen den 19 oktober, säger 
Margareta att hon är osäker på detta. Det Margareta vet om är, att 08.00-nyheterna hade börjat på 
radio, då hon hade släppt av sin make, och var på väg ut till sin arbetsplats. 

Margareta tillfrågas vad det är för bil som hon färdas i, då hon åker till sitt arbete. Margareta säger 

HEMLIG



att hon åker i en Saab 95, som är silverfärgad. Reg nr på denna pb är GGZ 672. 

Margareta säger, att Malmslättsvägen övergår, och heter Drottninggatan, antingen i korsningen med 
Storgatan, eller i korsningen med Djurgårdsgatan. Margareta säger sig vara något osäker på när 
Malmslättsvägen övergår och heter Drottninggatan. 

På morgonen den 19 oktober kom Margareta och hennes make körande på Malmslättsvägen alt 
Drottninggatan, där den korsas med Djurgårdsgatan. När de kom fram till korsningen med 
Djurgårdsgatan, var det rött ljus, så Margareta fick stanna. Margareta säger, att meningen var, att då 
hon fick grönt ljus skulle passera korsningen med Djurgårdsgatan, och sedan stanna på en 
parkering som ligger på andra sidan korsningen, och där släppa av sin make. Sedan skulle 
Margareta fortsätta Drottninggatan bort till korsningen med Linnégatan – Hamngatan, och sedan 
köra ut mot sin arbetsplats. När nu Margareta hade fått rött ljus vid korsningen med 
Djurgårdsgatan, blev det så att hennes make hoppade av vid detta rödljus. 

Margareta tillfrågas om hon stod först i korsningen med Djurgårdsgatan. Margareta säger, att 
hennes minnesbild är, att hon stod först framme vid rödljuset, men det kan ha varit så, att det har 
svängt någon bil innan Margareta kom fram till korsningen. Då Margareta sedan fick grönt ljus, såg 
hon att det kom en cyklist på Djurgårdsgatans östra sida. Cyklisten kom åkande på Djurgårdsgatan 
söder ifrån, fram mot korsningen Djurgårdsgatan – Drottninggatan. Anledningen nu till att 
Margareta lade märke till denna cyklist var, att det verkade som om cyklisten skulle hinna före 
Margareta, innan Margareta passerade över korsningen. Eftersom det är nerförsbacke på platsen, 
säger Margareta att cyklisten hade kommit med "lite fart" fram mot korsningen. Då Margareta var 
på väg över korsningen, förvissade sig Margareta om, att cyklisten inte skulle passera framför 
henne. Av den anledningen körde Margareta försiktigt, då hon passerade över korsningen. När 
cyklisten är framme vid korsningen, viker cyklisten höger in på Drottninggatan. Margareta kom 
därför att åka parallellt en liten, liten bit med cyklisten. Därefter hade Margareta passerat förbi 
cyklisten, och fortsatt Drottninggatan bortåt. Margareta säger sig inte veta vart cyklisten tog vägen, 
då hon själv hade passerat cyklisten, och fortsatte Drottninggatan bort mot Linnégatan – 
Hamngatan. 

Margareta tillfrågas vad det var som gjorde, att hon fäste iakttagelse på just denna cyklist. 
Margareta säger att anledningen till detta var, att hon var rädd för att kollidera med cyklisten som 
kom på Djurgårdsgatan söder ifrån, då hon själv skulle passera över korsningen med 
Djurgårdsgatan. 

Margareta ombeds beskriva cyklisten. Margareta säger att hon själv har söner som är 21 och 25 år, 
och Margareta fick den uppfattningen att den här cyklisten, som var en man, var i 20-årsåldern. 
Mannen hade ljust eller mellanblont hår, och Margareta säger att hon inte har någon minnesbild av 
att mannens hår var långt. Hon tror inte att mannen hade någon huvudbonad. Om mannen skulle 
haft någon huvudbonad, var den i så fall beige till färgen. Det minne som Margareta har, är att 
mannen hade haft en midjelång jacka på sig. Denna jacka var mörk, svart till färgen, eller mörkt 
grå. Margareta säger vidare att det fanns något beige intryckt på jackan. Om beige intryck berodde 
på, att mannens kläder under jackan skymtade fram, eller att det var en halsduk som fanns under 
jackan, uppger sig Margareta vara något osäker på. Margareta hade fått intrycket av att mannen 
hade haft väldigt bråttom när han nu kom cyklande fram mot korsningen med Djurgårdsgatan – 
Drottninggatan, och detta intryck hade hon fått, antingen att det berodde på att jackan var öppen, 
eller att det fanns en halsduk som flaxade. När det gäller mannens byxor, så säger Margareta att hon 
tror att de var mörka. Hon säger vidare, att hon skulle ha reagerat på, om mannen hade haft ljusa 
byxor, eftersom hon inte tyckte att det var väder för att bära ljusa byxor. På fråga om mannen hade 
någon väska eller liknande, säger Margareta, att hon hade fått intryck av att mannen var student, 
och att det kan ha funnits någon ryggsäck med. Margareta säger sig inte vara säker på, att mannen i 
verkligheten hade haft en ryggsäck med sig.

Förhör med Åström, Margareta; 2004-10-28 14:02   diarienr: 0500-K39890-04
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Margareta säger, att hennes första intryck av den här cyklisten var, att det var en student, som på 
morgonen hade bråttom till skolan. 

Margareta tillfrågas om mannens kroppsbyggnad. Margareta säger att det inte var någon stor och 
kraftig person, utan att det var en mer ordinär yngling. Vad det gäller mannens längd, säger 
Margareta att det är lite svårt att avgöra, eftersom mannen satt på en cykel, men hon tippar att det 
var en ordinär längd på mannen, och att den var ca 180 cm. Margareta tillfrågas om hon kommer 
ihåg mannens ansikte. Margareta säger, att hon inte har någon minnesbild av mannens ansikte. 
Margareta säger, att det hon mest hade tittat var, vart mannen hade tagit vägen, då han nu kom 
cyklande mot korsningen. 

Margareta tillfrågas om hon lade märke till mannens cykel, och om hon kan beskriva den. 
Margareta säger att hon uppfattade att det var en vanlig cykel, och att det inte var en cykel av 
modell mountainbike. På fråga om Margareta lade märke till färgen, säger Margareta att det inte var 
någon skrikig färg på cykeln, men hon kan inte säga vilken färg det var på cykeln. 

Margareta tillfrågas om hon har sett den här mannen vid något tidigare tillfälle. Margareta säger att 
hon inte tror det. I och med att Margareta säger sig ha en så vag bild av mannen, så tror Margareta 
inte att hon skulle känna igen mannen, om hon fick se mannen igen. 

Margareta tillfrågas när och hur hon fick reda på om det dåd, som inträffade i Linköping den 19 
oktober. Hon säger att när hon var på väg mot skolan, hade åttanyheterna gått igång. Strax innan 
det hade det kommit ett meddelande på radion om, att ett knivdåd hade inträffat i Linköping. Det 
var på bilradion som Margareta hörde detta. Det hade inte berättats några närmare detaljer om 
knivdådet, då Margareta nu hörde om det på radion. Av den anledningen hade Margareta inte lagt 
det närmare på minnet. Under tisdagsförmiddagen var Margareta i Brokind vid en förskola på olika 
träffar. Efter dessa träffar hade Margareta gått till en dator. På denna dator kunde Margareta läsa av 
ett mail från ohörbart chefen om att en åttaårig skolpojke hade knivdödats på morgonen. Det var på 
detta vis som Margareta hade fått reda på om händelsen som inträffade i Linköping på 
tisdagsmorgonen. Därefter säger sig Margareta ha åkt tillbaka till Hagbyskolan, och därefter agerat.

Margareta säger att det hade dröjt några dagar, innan hon hörde av sig till polisen ang sin 
iakttagelse vid korsningen Djurgårdsgatan – Drottninggatan. Anledningen till detta var, att 
Margareta själv läst i tidningen om att man skulle höra av sig till polisen om man hade gjort några 
observationer denna morgon. Margareta hade då tänkt efter, och då kommit att minnas den här 
cyklisten. Det var av den anledningen som hon senare då hörde av sig till polisen om sin 
iakttagelse. 

Margareta Åström har hört när förhöret direktintalats på band och godkänner det i befintligt skick. 

Förhöret slut kl 14.38.    

  

Förhör med Åström, Margareta; 2004-10-28 14:02   diarienr: 0500-K39890-04

 352HEMLIG



353

Förhör
Eventuella iakttagelser i närområdet för morden.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Netin, CAMILLA
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis hörd om eventuellt gjorda iakttagelser i samband med morden på Åsgatan 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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

11:10
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Rekrytgatan 63, LINKÖPING
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Netin uppger att hon arbetar på socialkontoret i Linköping som handläggare på 
Barn/familj. Socialkontoret ligger på Barnhemsgatan 2 och Netin bor på 
T1-området, cirka 1 kilometer bort. Hennes man, Anders, arbetar också på 
socialkontoret på mottagningen. De två brukar ibland promenera tillsammans 
till arbetet. En anledning till at de går tillsammans är att hon är hotad i sitt 
arbete, speciellt av en klient. 

De går inte alltid samma sträcka till arbetet utan växlar till och från. En väg de 
ibland brukar gå är Kaserngatan - Djurgårdsgatan - Barnhemsgatan.

Tisdagen den 19 oktober gick hon och Anders tillsammans till arbetet, hon tror 
att de lämnade bostaden vid cirka 07.40. De passerade troligen Barnhemsgatans 
vändplan vid cirka 07.50 och de kom fram till arbetet cirka 07.50 - 07.55. 
Vägen de gick var över Rekrytgatan - Tomaskyrkan - Lägerhyddan – 
korsningen Kaserngatan/Djurgårdsgatan - Barnhemsgatan och in till Sociala 
Förvaltningen.

Hon var iklädd en svart mockajacka med knappar, svarta byxor, svarta korta 
stövlar i konstskinn. Hon bar på en svart kort paraply, modell som far ut och 
fäller upp sig själv (Netin fotograferad av förhörsled). 
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Hon kommer inte ihåg hur hennes man Anders var klädd. Han gick emellertid 
med en cykel vid sidan om. Hon kommer inte ihåg vilken modell eller färg hade 
men vet att han har två cyklar. Hon hänvisar till Anders, han vet bäst om vilken 
cykel han hade med sig.

Under sin promenad mötte de en man på Barnhemsgatan södra sida, det vill 
säga samma sida av Barnhemsgatan som socialen ligger på. Netin får peka på 
en kartbild och pekar på huset som ligger mitt emot nr 15. Vid efterkontroll 
visar det sig att det är nummer 14. När hon såg mannen först var han på ett 
avstånd av cirka 10 meter och han gick i rask takt.

Hon tyckte han var underlig och hon reagerade över mannens sätt. Mannen 
stirrade bara rakt fram utan att ge en minsta blick åt henne och Anders. Han 
verkade var avskärmad eller spänd på något sätt. Han stirrade bara stelt rakt 
fram i fjärran utan någon som helst reaktion på att han mötte henne och Anders. 
De passerade mannen på en meters avstånd. Hon vände sig inte om och såg vart 
mannen tog vägen och hon tänkte inte mer på honom efter det att han passerade 
henne. Hon tror inte att hon sett mannen förut. 

Mannen var en ung kille, ungefär 20 år. Hon tror att han var 185-190 
centimeter lång. Han var inte tjock men hon kan i övrigt inte säga om han var 
smal eller atletiskt byggd då han hade en jacka på sig. Han hade ett 
nordeuropeiskt utseende. 

Han var iklädd en marinblå jacka med huva. Materialet liknande vattenavisande 
alternativt vindtygsjacka. Hon ändrar sig senare och säger att jackan var mörk, 
troligen marinblå. Huvan var i samma färg som jackan och han hade den 
uppdragen över huvudet. Huvan hade ingen kant i annat material/färg. När hon 
tänker tillbaka så tror hon att han hade mörkt hår men är väldigt osäker på det. 
Detta eftersom mannen hade huvan uppdragen. Har hon sett något så måste det 
ha varit en liten del av luggen som stuckit fram.

Under promenaden från bostaden till arbetet var det inte så mycket folk i 
rörelse. Hon såg cirka 5 personer men kan inte ange var hon såg dem. Hennes 
iakttagande av folk var i hennes omedelbara närhet, inte de som befann sig runt 
omkring. Hon noterade dock att det var mycket rörelse runt omkring henne. 
Hade det varit folktomt när hon gick skulle hon noterat om det dykt upp någon 
människa i närheten.

Hon kommer inte ihåg att hon såg några flanörer i korsningen 
Djurgårdsgatan/Lasarettsbacken/Tränggatan. Det var ingen händelse eller 
person där som hon reflekterade över. Hon har heller inte hört något skrik eller 
annat hörselintryck.

Hon kommer inte ihåg att hon sett några cyklister men det behöver inte betyda 
att det inte fanns några, det kan ha funnits cyklister men att hon ej reflekterat 

Förhör med Netin, CAMILLA; 2004-10-29 11:10   diarienr: 0500-K39890-04
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över dem.

På Kaserngatan och Djurgårdsgatan var det mycket biltrafik. 

Framåt 9-tiden tror hon att hon fick reda på att en pojke blivit dödad eller 
knivskuren någonstans i närheten. Hon fick reda på det genom en arbetskamrat 
vars man ringt och berättat. Hon drog sig då till minnes att hon sett en man 
under sin promenad till arbetet som hon nu så här i efterhand kan tänkas höra 
ihop med dubbelmorden. Hon ringde därför upp polisen den 29 oktober då hon 
hört att polisen ville ha uppgifter av personer som sett eller hört något.

Receptionen på hennes arbetsplats öppnar 09.00 men personalen börjar 08.00. 
Det händer att någon klient kan stå utanför och vänta när personal kommer till 
arbetsplatsen men det är inte så vanligt. Oftast handlar det om klienter som 
behöver prata om något, behöver pengar eller är missbelåten med något. Hon 
känner ingen av dessa personer och har svårt att se eller peka ut att någon av 
dessa skulle kunna vara en potentiell gärningsman.

Hon är hotad i sitt arbete så hon tycker att hon har extra koll på människor hon 
möter och ser ute på gatorna.

En av hennes döttrar, Amelia känner och umgicks med den döde pojkens 
storasyster Eman.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Netin, CAMILLA; 2004-10-29 11:10   diarienr: 0500-K39890-04

 355HEMLIG



356

Förhör
Eventuella iakttagelser på Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Netin, Anders
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis hörd om eventellt gjorda iakttagelser på morgonen den 19 oktober i samband med

promenad till jobbet på Barnhemsgatan 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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

14:15
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Barnhemsgatan 2 LINKÖPING
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Netin uppger att han bor ihop med Camilla på T1-området. Han arbetar liksom 
Camilla på Sociala förvaltningen. Han arbetar med mottagning av klienter som 
kommer på besök.

Han brukar oftast gå till arbetet med Camilla då hon blivit hotad i sin 
yrkesutövning. Han brukar ta med sig sin cykel på dessa promenader eftersom 
de ibland har olika sluttider.

Tisdagen den 19 oktober kommer han väl ihåg eftersom hans son denna dag 
fyllde 20 år. De firade sonen lite lätt på morgonen innan han och Camilla 
tillsammans gick till arbetet.

Han tog sin cykel och gick med Camilla till arbetet. Klockan var 07.40 – 07.45 
men han tror mer på 07.45. De gick vägen över Tomaskyrkan – Djurgårdsgatan 
– Barnhemsgatan och han är tämligen säker på att de kom fram till arbetet 
klockan 07.55. Han grundar det med att senast klockan 08.00 hann han med att 
slå på den trådlösa arbetstelefonen för att kunna ta emot samtal och det hann 
han nämligen med.

Han var klädd i en svart tygjacka, svarta eller blå jeans, troligen svarta skor 
annars blå skor med vit sula. Han gick med en svart damcykel av märket DBS. 
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Cykeln ledde han på sin högra sida. Cykeln hade en korg fram där han lagt i sin 
svarta ryggsäck av märket Champion. Netin fotograferad av förhörsled, se 
foton. 

Han kommer inte ihåg att han ska ha oserverat något under promenaden. Han 
har inga minnesbilder alls eller över något annat avvikande. Han vet att det var 
vanlig trafikrytm på Djurgårdsgatan men han lade inte märke till några gående 
eller cyklister. Det kan mycket väl vara så att han sett men inte reflekterat över 
gående och cyklister.

Han hade under denna morgonpromenad mycket annat att tänka på. Han skulle 
dagen efter köpa ny bil så just denna dag skulle han göra bankbesök, fixa 
postväxel med mera så det "surrade runt" i huvudet på honom.

Han fick själv reda på händelsen strax innan klockan 9 då hans gruppchef 
ringde och berättade. Han gick själv in på Correns hemsida och läste att en 
pojke hade blivit dödad. Han är med i en grupp som kallas för förstärkt 
socialjour som ska aktiveras vid såna här händelser. Han började ringa runt och 
aktivera/ringa in de personer som var med i den gruppen.

Han har inte heller under tidigare promenader sett eller noterat något som kan 
ha samband med dubbelmordet. Han har aldrig sett någon klient från socialen 
under sina promenader.

Han kommer inte ihåg att de skulle ha mött någon man på Barnhemsgatan som 
skulle ha stirrat rakt fram. Camilla sade inget om detta under själva promenaden 
men när de fick vetskap om morden berättade hon samma dag om mötet med 
mannen. Han puschade på henne att hon skulle ta kontakt med polisen om 
hennes iakttagelse. Hon ringde till TV3 programmet Efterlyst men polisen 
hörde inte av sig. Hon ringde några dagar senare direkt till polisen och anmälde 
vad hon sett och efter det tyckte hon att hon gjort sitt. Om polisen var 
intresserad skulle polisen höra av sig.

Hans dotter brukade umgås med storasystern till den döde pojken. Hon heter 
Eman och hon brukade ibland vara hemma hos dem. Någon gång ringde han till 
Emans familj och då brukade det handla om mattider eller liknande för barnen. 
Han kände eller umgicks inte med familjen. Hans uppfattning om familjen är att 
de är normala och att pappan arbetar på en datafirma i stan som någon i dennes 
släkt äger.

Han har hört av rektorn för Atlasskolan, Karin Lång, att det under hösten varit 
en man på skolan och strukit omkring. Mannen har frågat eleverna om han 
kunnat få elevernas hemnycklar. Han vet inte hur många gånger mannen varit 
på skolan.  

I korsningen Tränggatan/ Barnhemsgatan ligger ett illgult hus där han tycker det 

Förhör med Netin, Anders; 2004-10-29 14:15   diarienr: 0500-K39890-04
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bor en underlig figur, om denne nu kan ha något med mordet att göra och om 
denne bor kvar.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Netin, Anders; 2004-10-29 14:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Heedman, Inez
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser av en "mystisk" man i närheten av mordplatsen.
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

Anders Sydbom
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:21
Förhörsplats

Kontorsrum, polisen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E507

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Inez ringer och berättar att hon är boende i seniorhuset på Djurgårdsgatan 12, Linköping. Hon 
bor där med sin man Ingemar Heedman. De har varit bortresta men har läst en lapp i brevlådan 
att de ska kontakta polisen.

Den 19/10 skulle paret åka till U.S för ett besök. De skulle vara där 09.00. Ca klockan 08.35 är 
de vid sitt garage. Garaget ligger i en fastighet intill bostaden, mellan Barnhemsgatan och 
Djurgårdsgatan. Vid garaget finns en trappa ner från Barnhemsgatan som sedan gör att man 
kan gå vidare ut på Djurgårdsgatan.

När paret står vid garageporten ser de hur en man kommer gåendes nerför aktuell trappa. 
Avståndet är då som kortast ca 2-3 meter när han passerar. Mannen tittar "jättekonstigt" på 
paret. Inez säger, -" han stirrade och hade liksom ett avvaktande intryck". Mannen fortsätter 
neråt Djurgårdsgatan och paret går in i garaget. Paret blev berörda av mannen och Inez tittade 
på sin man och sa, -" näe vad konstigt han tittade på oss, usch vad obehagligt det kändes". 
Hennes man höll med och hade fått exakt samma känsla. Paret visste då ingenting om att 
morden ägt rum.

De fortsatte sedan i bil Djurgårdsgatan uppåt och ser att Kaserngatan är avspärrad. De tittar på 
varandra och undrar vad som hänt. Efter besöket  åker de åter till hemadressen. Då först får de 
veta vad som hänt av en vaktmästare i området.

De drog sig då direkt till minnes mannen då såg. Vart mannen gick efter att ha passerad dem 
vet inte Inez.

SIGNALEMENT på mannen: ca 20-25 år, ca 180 cm lång och normalt byggd. Hade vid 
tillfället en mörk mössa på huvudet som troligtvis var blå. Bar en knälång jacka som var ljus 
till färgen och byxor som var mörkare än jackan och ljusare gymnastikskor. Inez la märke till 
att han inte gick som en ungdom gör i den åldern. Inez såg bara hans vänsterarm men den 
liksom hängde rakt ner. Den pendlade inte som vid normal gång.
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PLATSEN: mannen gick från Barnhemsgatan ner mot Djurgårdsgatan (norra sidan av 
fastigheten som Ica ligger i).

Paret Heedman kan nås på följande telefonnummer, 013-12 47 64 (hem), 013-420 28 
(landet), 070-3404059 (mobil).

Uppläst och godkänt.   

Förhör med Heedman, Inez; 2004-10-29 10:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G 708

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Heedman, Inez
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående iakttagelser av mystisk man mellan Djurgårdsgatan och

Barnhemsgatan.
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

2005-11-29
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

13:35
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Heedman berättade att hon inte har något ytterligare att berätta utöver vad hon redan sagt. 
Heedman bekräftar de uppgifter hon lämnat i tidigare förhör. Tillfrågad om hon sett den 
aktuella mannen efter tillfället den 19 oktober 2004. Heedman sade att några dagar efter 
morden då hon själv och hennes man var på väg Lasarettsgatan mot Us observerade hon en 
man på övergångsstället mellan Magistratshagen och Trädgårdsföreningen i riktning mot 
Trädgårdsföreningen. Heedman sade att hon fick samma obehagliga blick från denne man, 
Heedman kunde dock inte säga att det var samma man hon sett vid garagen. Heedman 
noterade ej hans signalement men kom ihåg att han var i sällskap med någon tjej. Heedman 
trodde att det var samma man, med ledning av blicken, hon sett vid garagen men kunde inte 
vara säker på detta.

Uppläst och gdokänt i konceptform.
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Förhör
G 299

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Gull-Britt
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående Gull-Britts iakttagelser i korsningen Djurgårdsgatan - Lasarettsgatan

morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-11-03
Förhör påbörjat

08:30
Förhör avslutat

08:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Telefonförhör

Ljudbandsförhör  Förhörsvittne

Berättelse

Gull-Britt berättar att hon den aktuella morgonen blev hämtad i sin bostad i området 
Jakobsdal. Tillsammans med Roland Karlsson skulle de åka på tjänsteresa till Vadstena. 
Roland Karlsson körde en röd Toyota Corolla. Från början hade de överenskommit att 
Gull-Britt skulle bli hämtad klockan 07.35. Roland var någon minut sen och de var tvungna 
att flytta om några väskor i bilen. Därför kom de iväg något senare än tänkt ifrån Jakobsdal. 
På vägen ut från Linköping skulle de hämta ytterligare en arbetskamrat på Atterbomsgatan. 
Gull-Britt vill minnas att hon i Ryd tittade på klockan och att den då var ca. 08.00. Därför har 
Gull-Britt uppskattat tiden till 07.45-07.50 då de passerade korsningen Lasarettsgatan – 
Djurgårdsgatan. Gull-Britt berättar att Roland körde S:t Larsgatan, tog vänster Lasarettsgatan 
för att sedan komma ut vid korsningen Djurgårdsgatan – Lasarettsgatan. Där svängde Roland 
vänster. Framme vid nämnda korsning var det rött ljus och därför fick de stanna en mycket 
kort stund. Det var då som Gull-Britt gjorde sin iakttagelse på den mörka/mörkklädda 
mannen.

Mannen befann sig i korsningen fast på motsatta sida från Gull-Britts håll. Han fanns alltså 
någonstnas vid planteringen där Tränggatan kommer ut mot Djurgårdsgatan. Där fanns också 
en cyklist som inte hade kommit så långt fram i korsningen som mannen hade gjort.

På fråga svarar Gull-Britt att hon endast har en förnimmelse av att cyklisten var en man. 
Angående klädsel eller färg på cykeln har Gull-Britt inget minne av. 

Angående mannen som promenerade säger Gull-Britt att hon endast har minne av att han var 
mörkklädd. Uppskattningsvis var han någonstans mellan 20–40 år, smal kroppsbyggnad samt 
något över 180 cm lång. Om han var av svensk eller utländsk härkomst har inte Gull-Britt 
lagt märke till. På grund av att det fortfarande var gryning samt dåligt väder var sikten 
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nedsatt. Gull-Britt har inte heller något minne av om mannen var iklädd jacka eller rock. 
"Mitt enda minne är att mannen var mörkt klädd och mer kan jag inte säga", menar Gull-Britt.

Förhöret är avslutat och uppläst från förhörsanteckningar samt godkänts.

Förhör med Andersson, Gull-Britt; 2004-11-03 08:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
F 2384

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eliasson, Eric
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör rörande dubbelmord i Linköping 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

Anders Sundenius
Förhörsdatum

2004-12-07
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

13:50
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Hellqvist, Mats

Berättelse

Erik Eliasson uppgav att han bor på Torgnys gata 7 i Malmslätt och på morgonen den 19 
oktober så lämnade han bostaden vid 5-tiden på morgonen och han var sedan ute och gick. 
Anledningen till detta var att han hade värk i en axel och han brukar också gå ut och gå när 
han har värk. Anledningen till att han skulle gå ner på stan var att han hade pension och annat 
att hämta just den 19 oktober.

När Erik kom Malmslättsvägen och gick den norrut så övergår den sedan i Storgatan och 
kommen fram till korsningen Storgatan-Västra vägen som går in i Kanbergsområdet så 
kände han sig kissnödig och gick in på Västra vägen och fram till en stor gran i anslutning till 
en transformatorstation. Denna transformatorstation är belägen cirka 50 meter in på Västra 
vägen från Storgatan räknat.

Erik stod och uträttade sina behov med högersidan vänd åt Västra vägen. Han blev då 
uppringd i sin mobiltelefon av en person som ringde fel. Uppringaren var en kvinna och han 
såg att det var ett 011 nummer. Erik har också en tidsangivelse på sin display och han minns 
tydligt att det felringande mobilsamtalet inkom klockan 08.05. Erik är övertygad om att hans 
klocka i mobiltelefonen går rätt. 

När Erik hade avslutat samtalet kom det en man springande på Västra vägen i riktning mot 
Storgatan. Mannen hade kommit "inifrån Kanbergsområdet". Vid tillfället så "småduggade" 
det. 

Erik såg mannen från sidan dvs mannens vänstersida och han beskriver mannen enligt 
följande: Mannen var i 25-30 års åldern, han hade ljust/cendréfärgat hår, 3-4 cm långt. 
Mannen var barhuvad, han var cirka 180 cm lång. Erik såg mannen på ett avstånd av högst 25 
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meter. Mannen bar inte på någon väska och han hade inte någonting i händerna. Mannen var 
iklädd en gråbeige jacka som gick ner på låret – dvs en trekvarts lång jacka. Mannen var i 
övrigt iklädd mörka byxor och vilka skor mannen hade på sig vet inte Erik. 

Erik gjorde reflektionen att mannen småsprang hela tiden som han skulle med en buss men 
han har senare tänkt igenom händelsen och med tanke på att mannen inte hade något i 
händerna så är han mera osäker på om mannen verkligen skulle med bussen. Studenter och 
skolbarn brukar ha ryggsäckar och annat i händerna när han har sett dessa. 

Tillfrågad om Erik skulle känna igen mannen igen så är han tveksam till detta men han säger 
dock att mannen har en nordeuropeiskt utseende.

Efter den 19 oktober så åkte sedan Erik till övre Norrland den 22 oktober och via Skåne så 
var han hemma igen den 18 oktober. Erik uppger sig inte ha tagit del av några artiklar i 
lokaltidningarna och annat utan endast följt mordspaningen via text-tv. Han anser sig inte 
vara särskilt välinformerad rörande de pågående mordspaningarna.

Tillfrågad om vilket mobilnummer som Erik hade vid tillfället så uppger han att antingen var 
det mobilnumret 070-3185704 som han hade men mera troligt är det att det var ett gammalt 
Comviq kontantkort som han hade i sin telefon då han uppringdes klockan 08.05. Detta 
Comviq kontantkort har han kastat efter händelsen och han minns inte abonnentnumret. 

Tillfrågad om var mannen sedan sprang när han kom på Västra vägen i riktning mot 
Storgatan så uppger Erik att mannen sprang över Västra vägen och vid ett ventilationsrör 
stående vid Västra vägen – ett böjt grönt ventilationsrör så förlorade Erik mannen ur sikte. 
Han gjorde det i stort sett vid det södra hörnet mot Västra vägen vid parkeringshuset Akilles. 
Var mannen sedan tog vägen det vet inte Erik.

Förhöret slut klockan 13.50, förhöret uppläst i konceptform, godkänt och sedan intalat på 
band.

Linköping som ovan

Anders Sundenius 

Förhör med Eliasson, Eric; 2004-12-07 13:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Iakttagelser Djurgårdsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Dahl, GERD
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av grovt våldsbrott 041019 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-12-21
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Efter tidningsartikeln i Östgöta Correspondenten 041221 så ringde Dahl per 
telefon för att lämna uppgifter.

Dahl bor på Drottninggatan 49 i Linköping och denna adress är belägen i höjd 
med Ljusglimten som ligger i korsningen Drottniggatan/Storgatan. Aktuell dag, 
041019, så skulle Dahl besöka ögonmottagningen på Universitetssjukhuset och 
hon skulle vara där klockan 08:20.

Klockan 07:52 så uppger Dahl att hon tittar på köksklockan samtidigt som hon 
ska lämna sin bostad och meddelar till sin man som är hemma att hon nu går till 
sjukhuset. Klockslaget är exakt eftersom Dahl tittade på köksklockan vid 
tillfället. Dahl åker hissen ner, hon bor på tredje våningen, och hon bedömer att 
det tar ett par minuter innan hon kommer ut på Drottninggatan och att klockan 
då är cirka 07:54. Det regnar och småblåser ute så att så fort Dahl kommer ut på 
Drottninggatan så fäller hon upp sitt paraply.

Dahl går Drottninggatan österut ner mot Djurgårdsgatan där sedan Dahl går 
över Drottninggatan för att fortsätta Djurgårdsgatan söderut. Dahl fortsätter 
Djurgårdsgatan söderut och korsar Elsa Brändströms gata. Precis efter att Dahl 
korsat Elsa Brändströms gata så möter Dahl en kvinna som har någon parkas på 
sig med huvan uppdragen över huvudet. Dahl kan ej mera beskriva denna 
kvinna.

HEMLIG



När Dahl gått en liten bit till så möter hon en välklädd herre i 50 – årsåldern och 
även den herren har ett paraply uppfällt. Dahl kommer ihåg detta eftersom när 
de båda möttes var tvungna att vika undan paraplyerna för varandra för att ej slå 
emot med dessa. Dahl kan ej mera beskriva längd eller klädsel på denne man. 

Dahl fortsätter Djurgårdsgatan söderut och straxt innan hon kommer  fram till 
Ica-affären så möter hon en yngre kille i 20 – 25-årsåldern. Anledningen till att 
Dahl uppmärksammade denne kille var att hon tyckte att han var alldeles för 
lättklädd för att vara ute och gå på morgonen när det var så pass såligt väder.

På fråga till Dahl om hon närmare kan beskriva klädseln så uppger Dahl att hon 
ej kan göra detta men ändock hade hon uppfattningen att killen var lättklädd. 

Killen var ljushårig och håret var troligen blekt och korthårig. Killen var 
barhuvad. Killen var cirka 180 cm lång.  Dahl uppger att hon själv är 169 cm 
lång och hennes son är 179 cm lång och Dahl gör bedömningen att den här 
killen var ungefär lika lång som sonen. Även fast 
Dahl gjorde dessa observationer gällande utseende på mannen  så kan hon ej 
vidare säga vad han hade för kläder på sig.

Killen gick i ganska snabb takt och vad Dahl kan påminna sig så bar inte killen 
på någonting. Med utgångspunkt från tiden då Dahl lämnade sin bostad så 
bedömer hon att det hade tagit cirka fem minuter innan hon mötte den här killen 
och klockan bör då vara cirka 08:00 eller något före denna tidpunkt.

Strax efter att Dahl mött den här killen så börjar hon att höra utryckningsfordon. 
Dahl ser inga utryckningsfordon utan hon hör endast ljuden. 

Dahl fortsätter Djurgårdsgatan söderut och kommer fram till Barnhemsgatan. I 
höjd med Barnhemsgatan så hör Dahl att det är två män som lite högljutt pratar 
med varandra och att detta kommer uppifrån Barnhemsgatan någonstans. Dahl 
får uppfattningen att det är två män som utför något slags arbete och att de 
befinner sig på ett visst avstånd från varandra och därför så pratar de ganska 
högljutt för att kunna kommunicera med varandra. 

Dahl vänder sig om för att eventuellt se vem det är som pratar med varandra på 
Barnhemsgatan men Dahl ser inga personer utan hon hör endast rösterna. 

Det är med anledning av artikeln i Correspondenten där det framgår att man 
söker en kvinna som i något sammanhang vänt sig om och tittat efter någonting. 
Dahl fick uppfattningen att det kunde vara henne som polisen sökte och av den 
anledningen så ringde hon och lämnade denna information.

På fråga till Dahl så uppger hon att hon inte på något vis är stressad eller har 
bråttom för hon har planerat och har god tid till den aktuella tiden hon skulle 

Förhör med Dahl, GERD; 2004-12-21 12:30   diarienr: 0500-K39890-04
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vara på Universitetssjukhuset. Dahl fortsätter Djurgårdsgatan upp till 
trafikljusen Djurgårdsgatan/Lasarettsgatan/Tränggatan där Dahl går över 
Djurgårdsgatan och fortsätter Lasarettsgatan mot Universitetssjukhuset.

 Eget signalement
Dahl är 169  cm lång. Hon har cendréfärgat hår med ljusa slingor som är uppsatt 
i svans. Dahl har ej någonting på huvudet. 

Dahl har en svartgrå nästan knälång jacka och hon hade kragen uppfälld som 
skydd för blåst och regn. Dahl hade även paraplyet uppfällt. Dahl bar även 
svarta jeans.

Konceptanteckningar upplästa och godkända. 

Förhöret slut.

Förhör med Dahl, GERD; 2004-12-21 12:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Spaningsuppslag
Tips gymn..

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Bosson, Malin
Datum

2005-02-18
Tid

16:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

 
Inträffat mellan

2004-10-19 07:50

Sverige

och

2004-10-19 08:00

Platsbeskrivning

Vid övergångsstället nedanför Lasarettsbacken

Mottaget

Aulan, Folkungaskolan
Mottaget datum

2005-02-18
Tid

10:05
Sätt på vilket uppgift lämnats

Muntligt
Upprättad av

Emma Hedevik

Uppgiften avser

Tips rörande dubbelmorden i Linköping 19/10 2004
Uppgift

Efter föreläsningen rörande dubbelmorden i Linköping fick eleverna möjlighet att läman tips 
och iakttagelser. Följande togs emot av Emma Hedevik:

Malin cyklade aktuell morgon Lasarettsbacken ned något före åtta. Malin börjar skolan kl. 
08:10 och brukar komma till skolan 5-6 minuter efter åtta. Vid övergångsstället som ligger vid 
den lilla Livs-affären väntade hon på att få passera Djurgårdsgatan. På andra sidan 
Djurgårdsgatan stod det ett antal personer, bla studenter på cyklar. Men det var också en man 
som stod där helt lugnt. Mannen hade en mörkblå mössa och en mörk jacka, antingen marinblå 
eller svart. På frågan om hon minns om hon sett vad han hade på sig under jackan svarade hon 
att jackan var stängd så det gick inte att se. Malin hade ögonkontakt med mannen och minns 
att han hade mörka ögon. Hans hy var mycket ljus. Malin vet inte vart mannen tog vägen efter 
det att hon passerat honom. Själv cyklade hon Djurgårdsgatan ned på Ica sidan och svängde 
sedan upp vänster efter Ica och fortsatte till Folkungaskolan. Malin har inte sett eller hört 
ambulans eller polis på väg till skolan. 

Signalement:
Mörkblå mössa
Marinblå eller svart jacka
Välbygd
Mörka ögon
Ljus hy
ca 25-26 år, inte yngre
"Friluftsstil"
Inte direkt snygg
Såg hård ut
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Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Stigsson, Roger
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser av en man som gått över parkeringsplatsen Eddan, 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

Anders Sydbom
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

08:35
Förhör avslutat

08:50
Förhörsplats

Kontorsrum, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E507

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Roger ringer och berättar att han jobbar på kommunens kontor i hörnet av 
Drottninggatan/Djurgårdsgatan. Den 19/10 kör han in på p-platsen Eddan och ställer sin bil. 
Han går ur och bort till de två p-automaterna mitt på parkeringen. Han betalar och på 
biljetten står det 08.21.

Han ser också att en annan bil parkerar strax intill. Då ser han en person som kommer mot 
honom. Roger reagerar instinktivt och får känslan, "akta dig för honom". Roger uppfattar det 
som att mannen är påverkad, dock ej av alkohol. Mannen har en okoncentrerad och flackande 
blick. Mannen är väldigt lättklädd med tanke på väderleken. Roger tror då först att det är 
föraren till den bil som anlände samtidigt med tanke på klädseln. Mannen fortsätter dock i 
rask takt i riktning in mot centrum av Linköping utan att ha för avsikt att stanna vid 
automaterna.

Roger har endast sett att mannen kom från hållet med korsningen 
Drottninggatan/Djurgårdsgatan. Mannen var då en bit in på parkeringen. Efter att mannen 
passerat honom har inte Roger någon aning om vart han fortsatte.

Roger berättar att mannen gick utan ytterplagg men att han ändå var torr. Roger reagerade på 
det då det regnade vid tillfället. Mannen var klädd i något liknande skjorta med t-shirt under. 
Mannen var ca 25-27 år, ca 180 cm lång och normalt byggd. Roger fick uppfattningen om att 
han hade en tränad men numera sliten kropp. Roger tror att håret kan ha varit mellanblont. 
Han hade ingen ansiktsbehåring och Roger la inte märke till några tatueringar eller smycken i 
ansiktet.

Roger säger, -" jag reagerade för att intrycket på mannen inte stämde på en förväntad 
bilförare på den platsen.
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Roger kan nås på följande telefonnummer, 013-15 22 27(hem), 013-20 61 10(arb), 
070-6196110(mobil)

Uppläst och godkänt

Förhör med Stigsson, Roger; 2004-10-29 08:35   diarienr: 0500-K39890-04
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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
Springande andfådd man

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Malmqvist, Ann-sofi
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Observation av springande anfådd man på Tanneforsgatan
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

2005-10-12
Förhör påbörjat

09:15
Förhör avslutat

09:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ann-Sofie uppger att hon gått och klämt på en uppgift alltsedan morddagen.

Ann-Sofie var morddagens morgon på väg till sitt arbete. Hon hade kommit in till Linköping 
city med buss 240, vilken stannade vid Dennis Gatukök på St Larsgatan ca kl 08.00.
Hon promenerade Tannerforsgatan, gågatan mot Stora Torget. Då hon befann sig vid City 
Dammode såg hon en yngling vilken kom från "hållet Café Berget", Klostergatan söderifrån. 
Han småsprang i riktning mot Trädgårdstorget och han  var mycket andfådd. 
Han hade en svart anorack med luva med pälskrage uppfälld över huvudet. Iförd 
träningsbyxor samt vita skor. Jackan nådde nedanför stjärten.
 Mannen såg skärrad ut och liksom "bromsade upp" när han såg Ann-Sofie och hennes 
väninna Birgitta Wennberg. (arbetar Lkpg kommun) 
Ann-Sofie har senare frågat Birgitta om hon lagt märke till mannen,  men hon säger sig inte 
minnas honom.

Då de båda väninnorna  kommit upp  till Pressbyrån vid Stora torget passerade en ambulans 
förbi torget. Den fördes Storgatan  i västlig riktning, upp mot Barnhemsgatan.

Ann-Sofie såg inte mannens ansikte, men hennes uppfattning är att han inte var utländsk.
Uppskattningsvis 180 cm lång och troligen mer än 20 år gammal. (Ann-Sofie säger nu att 
hon i dessa avseenden kan ha blivit påverkad av dagens tidningsartikel)

Ann-Sofies minnesbild är att ingen annan person befann sig på gågatan samtidigt som hon 
mötte ynglingen.

Ann-Sofie tror sig ha sett samma yngling vid ett långt senare tillfälle. Det var på 
Drottninggatan vid plastmatteaffären.    
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Förhör
Springande andfådd man 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Malmqvist, Ann-sofi
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang. den man som hon mött på Tanerforsgatan
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

2005-10-13
Förhör påbörjat

17:51
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ann-Sofie uppger att den person som hon mötte på Tannerforsgatan morddagens morgon 
inte överensstämmer med den bild på en person som idag visas i tidningen expressen.

Den man som hon mötte var kraftigare och han hade definitivt inte den typ av jacka på sig 
som mannen på tidningsbilden.

/ Nils Ahlberg
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Niklasson, Britt Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Niklassons iakttagelser  runt Djurgårdsgatan - Lasarettsgatan 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

2005-10-14
Förhör påbörjat

09:40
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Niklasson berättade att hon ville höra av sig till polisen med anledning av de nya uppgifter 
som framkommit via media. Niklasson berättade att hon arbetar på sociala förvaltningen på 
Barnhemsgatan. Niklasson sade att hon själv bor i Berga och brukar promenera respektive 
cykla till sitt arbete, den aktuella morgonen promenerade hon. Den aktuella morgonen hade 
hon hand om morgonfikat på sitt arbete varför hon var något tidigare än normalt. Niklasson 
sade att hon har flextid och kan komma någon gång mellan 07.00-08.45. Niklasson trodde att 
klockan var straxt före 08.00 då hon gick på Lasarettsgatan och trodde att hon kom till arbetet 
08.05.

Niklasson sade att den aktuella morgonen kom hon gående genom Us området och då hon 
kom fram till Lasarettsgatan tog hon vänster mot Djurgårdsgatan. Niklasson sade att hon gick 
till vänster på gång och cykelbanan på pizzeriasidan. Niklasson berättade att då hon kommit 
en bit ned i backen och är i höjd med buskage och gräsytor såg hon en man som, sannolikt, 
precis passerat pizzerian på Lasarettsgatan i riktning mot Niklasson.

Niklasson sade att hon ej kunde bedöma sitt avstånd till mannen. Niklasson uppgav att hon 
reagerade på att mannen hade en mössa på huvudet och var väldigt blek i ansiktet. Niklasson 
sade att denna morgon såg hon ingen annan med mössa. Niklasson har för sig att det 
duggregnade aktuell morgon.

Niklasson sade att hon tittade på mannen och kom ihåg att han hade sin högra arm upp mot 
magen. Niklasson sade att hon inte reflekterade något speciellt på detta annat än att hon 
konstaterade detta. Niklasson uppgav att hon inte såg några detaljer och kom inte håg om hon 
såg handen eller inte. Niklasson uppgav vidare att mannen gick ganska fort, som om han hade 
bråttom. 
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Niklasson sade att då hon närmade sig övergångsstället på Lasarettsgatan hade hon för avsikt 
att passera över detta. Niklasson sade att innan hon sneddade över cykelbanan hon befann sig 
på vände hon sig om och tittade upp i backen så att ingen cykel kom. Hon passerade över 
cykelbanan och kom fram till övergångsstället där hon även tittade upp i backen för se om 
några bilar kom. Nästa gång hon tittade sig omkring såg hon ryggen på mannen på andra 
sidan Lasarettsgatan det vill säga på Trädgårdsföreningssidan. Niklasson sade att han måste 
gått över då hon själv kontrollerade eventuella bilar och cyklister. Niklasson sade att mannen 
var i höjd med övergångsstället men Niklasson kunde inte säga vart han var på väg. 
Niklasson själv gick över övergångsstället och vidare ner mot Djurgårdsgatan – 
Barnhemsgatan. Niklasson har ingen uppfattning om vart mannen gick men menade att han i 
vart fall inte gick åt samma håll som hon själv. Niklasson sade att då hon gick Lasarettsgatan 
på Trädgårdsföreningssidan hörde hon sirener från utryckningsfordon. Niklasson sade att hon 
först inte såg något fordon men vände sig om och kunde konstatera att det var en polisbil som 
kom Lasarettsgatan från Us-hållet. Niklasson sade att polisbilen körde fort och svängde 
vänster Djurgårdsgatan mot Kaserngatan. Tillfrågad om när hon vände sig om hon även såg 
mannen som hon tidigare sett. Niklasson sade att hon inte kunde svara på detta utan 
konstaterade bara polisbilen.

Niklasson ombads beskriva den aktuella mannen. Niklasson sade att det var en man som var 
klart längre än henne själv som är 163 cm. Mannen är normalbyggd och 20-25 år gammal. 
Han var klädd i mörk mössa samt mörk jacka. Niklasson uppfattade det som han hade jackan 
uppknäppt då hon såg något ljust vilket hon antog var en ljusare tröja. Niklasson sade att 
jackan gick ned till höfterna. Byxorna var mörka och Niklasson hade ingen uppfattning om 
hur mannens skodon såg ut. Niklasson sade att hon uppfattade att mannen var väldigt blek i 
ansiktet som var långsmalt. Tillfrågad om hon skulle känna igen mannen igen sade Niklasson 
att hon inte kunde svara på detta.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Niklasson, Britt Marie; 2005-10-14 09:40   diarienr: 0500-K39890-04
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377

Förhör
G856

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIMÄ. Mängdbrottssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Alm, Maria
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang mord på Åsgatan, 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

Ulf Andersson
Förhörsdatum

2010-03-22
Förhör påbörjat

11:02
Förhör avslutat

11:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Ua

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Om denna händelse finns noterad på HR och registrerat.

Marie berättar att hon hört av sig tidigare till polisen då hon tyckte att det hon sett på 
morgonen den 19 oktober på något vis hörde ihop med händelsen på Åsgatan.

Hon skulle göra ett veterinärbesök på morgonen den 19 oktober på Barnhemsgatan 16 där 
hon går med sin Jack Russell till veterinär, Peter Bergling. Marie säger att Peter är veterinär 
men har fortsatt sin verksamhet efter det.

Åkte till veterinären enl. följande väg.
Hon säger att hon kom och åkte från Garnisionsrondellen ner mot Djurgårdsgatan från sin 
bostad och sedan fortsatte ner mot Kaserngatan. Vid Kaserngatan såg hon hur en ambulans 
kom i hög hastighet och var uppe på refugen. Marie kommer ihåg att hon kände att här är det 
någon som inte mår bra. Hon fortsatte sin bilfärd mot veterinären och hon hade en bil framför 
sig som också fick stanna i korsningen Djurgårdsgatan-Kaserngatan. Marie tror inte att de 
stod för rött utan stannade för ambulansen. Hon svängde sedan in på Barnhemsgatan från 
Djurgårdsgatan och åkte upp till T-korset. Därifrån svängde hon vänster bort mot veterinären.

 När hon kom fram till Barnhemsgatan 16
Hon kommer ihåg att hon åkte förbi Barnhemsgatan där veterinären har sina lokaler och 
fortsatte bort till vändplatsen längst bort på Barnhemsgatan. Hon åkte runt i vändplatsen och 
skulle parkera på sidan med udda nummer. När hon kom fram till den platsen utanför 
nummer 17-19 någonstans stod där en sopbil och tömde sopor och hon fick vänta någon 
minut eller minuter. Hon uppskattar att hon var framme på platsen vid någon gång 
08.10-08.11. 
När sopbilen hade åkt därifrån gick hon ur bilen och tog med sig hunden och gick över gatan 
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till nr 16.

 Mansperson utanför nr 16
Marie har själv bott i fastigheten på Barnhemsgatan nr 16 och för övrigt är det en hyresvärd 
som heter Nisse Germundsson som ägde den då, och hon tror att det är han som är hyresvärd 
idag också. Marie säger att när hon är på väg in på gården står det en ung mansperson inne på 
gården. Denna person flinar till lite grand som Marie uppfattar som halvmysko. Marie kan 
inte tycka att han flinar åt henne då hon är 50 år nästan och han är för ung. Möjligen kan han 
flinat åt hunden. Marie tror att hon har hunden vid sidan av sig i koppel och inte bär hunden 
och det fanns ingen anledning att flina åt detta. Möjligen kan han garvat upp sig åt att hunden 
var gullig, men Marie uppfattar inte att det är ett sådant flin. Marie tycker det är märkligt att 
mannen stod där och stod helt still. Om han väntade på någon som skulle komma förbi och 
hämta honom skulle han nog gått ut på Barnhemsgatan tror hon. 

 Beskrivning
Hon uppskattar mannens ålder till ca 20 år, kanske något äldre. Hon har ingen uppfattning om 
kläder men hon tror hon hade sagt vid tillfället då hon ringde att han hade mörk jacka och 
något på huvudet. Av den anledningen har hon även sorterat bort den person som hon såg 
med anledning av att hon har fått uppfattningen att den som utförde dådet på Åsgatan var 
klädd i någon ljus/beige jacka. Hon kan inte idag säga något om hur hon uppfattade mannen, 
utan det som hon såg där är vad hon noterat. Hennes uppfattning är att hon tror att hon skulle 
kunna peka ut mannen bland exempelvis 100 foton eftersom bilden har etsat sig fast i hennes 
minne. Hon inser naturligtvis att det är svårt men det har på något vis satt sig i hennes 
minnesbank.
Marie säger att mannen var lite längre än vad hon är och hon är själv 170 cm lång. Mannen 
ska ha varit ljushårig.

 Hur hon fick reda på vad som inträffat
Hon säger att hennes sambo visste att hon skulle till veterinären på Barnhemsgatan den här 
morgonen och han hade vid 09.00-tiden, 09.30-tiden ringt henne och undrat om hon levde 
på skoj. Han berättade då för Marie vad som hade hänt på Åsgatan tidigare på morgonen när 
han ringde. Marie befann sig vid den tidpunkten sambon ringde på arbetsplatsen som är vid 
Gelbgjutaregatan.

 Barnhemsgatan 16
Marie säger att hon är väl bekant med platsen då hon bott i fastigheten tidigare. Det som är 
lite speciellt med den fastigheten är att entréporten är på baksidan sett utifrån Barnhemsgatan, 
inte ut mot Barnhemsgatan. På baksidan finns en trapp som leder upp till trädgården. Den 
trädgården är i nivå med trädgårdarna som är uppe på Åsgatan. Marie har vid något tillfälle 
slagits av att det kanske inte är så dumt att utföra gärningen och sedan gå in på Åsgatan och 
ner mot Barnhemsgatan 16. Det kanske var någon som satt och tryckte i någon trapp och 
sedan gick vidare. Hon säger också att hon skulle direkt efter händelsen haft foton på de 
boende på Barnhemsgatan 16 och tittat på dessa för att se om den hon såg på gården tillhörde 
fastigheten eller inte. Hon har hela tiden trott att polisen bygger ett pussel för att få fram vem 
som inte passade in eller vem som inte hört av sig eller så till polisen.

I fastigheten vet hon om att det är tre plan med två lägenheter på varje plan.

 Marie återvände till platsen dagen efter, 2004-10-20
Marie säger att hon gjorde om samma resa till veterinären förmiddagen efter händelsen. Hon 
säger att hon var tvungen att få klarhet i vad hon hade sett och kanske hade missat på vägen 
fram till veterinären. Hon säger att hon särskilt försökte lägga på minnet om hon såg någon 
annan person som verkade ha bråttom eller inte passade in men hon har inte kommit på något 

Förhör med Alm, Maria; 2010-03-22 11:02   diarienr: 0500-K39890-04
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sådant.

 Marie får i uppgift
Undertecknad ber Marie att hon ska titta på efterlyst som gick i vecka 11 på onsdagen den 
17:e mars och se om hon kan komma på något som hon reagerar på. Vi ska sedan höras igen.

Ulf Andersson
Polisinspektör 

 
 
    

          

Förhör med Alm, Maria; 2010-03-22 11:02   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Boberg, Åsa
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Åsa Boberg ang. den man hon såg utanför ICA butiken på Djurgårdsgatan

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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2011-08-02
Förhör påbörjat

15:10
Förhör avslutat

15:35
Förhörsplats

Munkhagsgatan 74
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Åsa Boberg berättade på fråga att hon cyklade från Westmansgatan den aktuella morgonen. 
Hon var på väg till sitt arbete som ligger vid ishallen, stångebrofältet. Cykelturen dit från 
Westmansgatan brukar ta bra precis 12-13 minuter. Åsa berättade att hon tidigare meddelat 
när hon stämplade in den aktuella morgonen 2004. Förhörsledaren uppgav att hon i tidigare 
förhör berättat att stämpelklockan stod på 08.16 den här morgonen 2004.

Åsa cyklade Westmansgatan tills hon kom till Konsum vid Djurgårdsgatan. Efter det cyklade 
hon Djurgårdsgatan ner mot korsningen Djurgårdsgatan – Drottninggatan. Hon cyklade på 
vänster sida sett i färdriktning. Hon cyklade på samma sida som blomsteraffären och Ica 
affären ligger på Djurgårdsgatan.

När Åsa närmade sig blomsteraffären en bit ned på Djurgårdsgatan såg hon att det gick " två 
feta kärringar i 30 årsåldern" och pratade med varandra på cykelbanan. Åsa berättade att hon 
ofta är förbannad på personer som inte kan gå på gångbanan utan måste gå även där cyklarna 
ska åka. Det är tydligt markerat vad som är cykelbana och vad som är till för gångare.
Åsa minns att hon plingade hårt med ringklockan på de båda damerna. Hon plingade så hårt 
att hennes ringklocka gick sönder. Damerna flyttade sig dock inte utan hon fick köra vid 
sidan av dem. Åsa cyklade irriterat vidare.

När Åsa närmade sig Ica affären såg hon en kille komma från affären. Åsas plötsliga tanke 
var att affären var öppen och att killen kom ut därifrån. Hon uttryckte " fan är affären öppen 
redan". Åsa såg hur killen helt utan att titta sig för gick ut i cykelbanan. Åsa blev än mer 
irriterad. Hon kunde dock inte plinga med cykelklockan på honom i och med att den just gått 
sönder. Killen skyndade sig över gatan och hade stort fokus på bilarna som körde längs 
Djurgårdsgatan. Han såg förmodligen aldrig Åsa. Hon hade först tänkt ropa på honom att 
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flytta sig, men i och med att han skyndade sig över cykelbanan så struntade hon i det. Killen 
hastade över gatan lite snett nedåt i riktning mot Drottninggatan.

På fråga hur killen såg ut som kom från Ica affären uppgav Åsa att hennes minnesbild svalnat 
sedan sist. Hon minns dock att det var en kille i hennes egen ålder. Åsa var 23 år vid det 
aktuella tillfället. Killen såg inte ut att vara någon kille som fixade till sitt hår utan han hade 
en allmänt menlös frisyr. " Han var ingen innekille" uttryckte Åsa. Killen hade mellanblont 
hår. Hon minns också att det var något med hans näsa. Exakt vad det var minns hon inte. 
Killen var varken smal eller tjock utan ganska normalt byggd för åldern. " Han var 
medelbyggd", uttryckte Åsa. Hon minns att han hade en ljus jacka som gick ned över höften. 
Hon tror att jackan var beige-grå till färgen. Killen såg svensk ut. Förhörsledaren påminde 
Åsa om att hon i det tidigare förhöret kallade killen för "jävla datakille". Åsa förklarade att 
med det menade hon att killen såg prydlig ut, men var ingen innekille". Han var snarare rätt 
alldaglig, gå och tråkig. Han var på intet sätt någon nergången kille utan han såg proper ut.
Åsa har ingen minnesbild av vilken typ av byxor eller skor kille bar. Hon tror inte att han bar 
på någonting utan armarna hängde längs med kroppen.

Åsa berättade att hon hört att Leif GW Persson uttryckt att gärningsmannen kanske bara var 
13 år gammal vid tiden för dåden. Om det är så, så är det inte min kille från Ica affären som 
är gärningsmannen, uttryckte Åsa.

Åsa uppgav sedan att hon ringde till tipsmottagningen och de skulle ringa upp henne om 
uppgifterna ovan. Det var dock ingen som ringde till henne, därför sökte hon senare upp 
polisen självmant.

Åsa berättade att hon omgående sökt efter den aktuella killen i sin gymnasiekatalog. Hon 
kunde dock inte finna att killen var på bild från någon gymnasieskola för 2004.

Åsa är bra på att komma ihåg saker. Hon är speciellt bra på att minnas siffror. Hon har dock 
svårare att komma ihåg namn på personer.

Förhöret avslutades kl 15.35

Förhör med Boberg, Åsa; 2011-08-02 15:10   diarienr: 0500-K39890-04

 381HEMLIG



382

Förhör
k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Rydfors, Frederic
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser med anledning av grovt brott, Åsgatan, Linköping, 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

Lars Andersson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:59
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik har inte gjort några iakttagelser tidigare angående omständigheter som 
kan sättas i samband med detta brott.

Fredrik befann sig i lägenheten tillsammans med sambon Maria och deras 2 
barn. 

Lägenheten köksfönster vetter mot Karl Dahlgrens gata – Åsgatan. Han stod 
och tittade på en sopbil tillsammans med sonen, som är mycket intresserad av 
bilar. Detta var uppskattningsvis ca 5 min innan första polisbilen kom till 
platsen.

Fredrik och sonen tittade ut ca 30 sek. Sopbilen kom från Karl Dahlgrens gata 
och parkerade i korsningen Karl Dahlgrens gata – Åsgatan och stod där ca 30 
sek. Bilen fortsatte sedan ner till korsningen Tränggatan – Åsgatan, då den syns 
längre.

Fredrik såg inte något speciellt. Förutom sopåkarna såg inte Fredrik några 
personer på platsen vid tidpunkten.

Han har inte hört några skrik eller liknade på morgonen.

Fredrik, Maria och barnen gick från lägenheten ca 08.25.
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Uppläst och godkänt.

Förhör med Rydfors, Frederic; 2004-10-19 14:59   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
F 309

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Rydfors, Frederic
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

2004-11-30
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Rydfors tillfrågas om han såg någonting mer när han tittade ut genom sitt fönster och såg 
soppbilen vid Karl Dahlgrensgatan. 

Rydfors uppger att han har tänkt och tänkt  men har sett soppbilen och två stycken sopåkare. 
Han är dock något osäker på om det var en eller två sopåkare han såg. Förutom detta kan inte 
Rydfors minnas att han gjorde någon annan iakttagelse. Han såg ej någon mer person på 
gatan. 

Rydfors har matrumsfönstret mot Åsgatan – Karl Dahlgrensgatan. Sonen var begeistrad i 
sopbilen. Rydfors tittade ut mot gatan, fortsatte sedan med att äta sin frukost. 

Rydfors har inte gjort några andra iakttagelser av någon misstänkt / avvikande man i området. 
Varken före eller efter morden, ej heller av någon som kan tänkas ha återvänt till platsen. 
Rydfors har rört sig ute i området både kvällstid och morgontid. Han skjutsar barnen till dagis 
och lämnar då bostaden ca kl 08.15.  Uppger att det tiden efter morden varit mycket folk uppe 
i området. 

Återgivet från anteckningar och godkänts av Rydfors. 
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PM
F 309

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Danielsson, Håkan
Datum

2004-12-09
Tid

12:35
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress Inträffat mellan

2004-10-19
och

Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Danielsson

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med att vi sökte Fredric Rydfors, i hans bostad, så kom vi i kontakt med Maria 
Borell.

Hon förklarade då att hon inte tittade ut genom fönstren när sonen och Fredric Rydfors såg 
sopbilen. Maria höll på med morgonbestyr i lägenheten.

Hon har inte reagerat på någon person varken före eller efter morden.

Håkan Danielsson
krinsp
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Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LStöld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kjell, Walter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina ev. iakttagelser i samband med mord Åsgatan 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

Åke Sjöstrand
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

19:10
Förhör avslutat

19:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kjell berättar att han aktuell dag vid 08-tiden cyklade från bostaden i Tannerfors för färd mot 
Linköpings Universitet.
Han åker Tränggatan i riktning mot Kaserngatan. Vid detta tillfälle ser och hör han en 
ambulans som svänger in på Trängatan.

En man som Kjell uppskattar i åldern mer 30 än 20 cyklar framför och verkar ha mycket 
bråttom. Mannen är iklädd gult och vitt regnställ.
Anledningen till att Kjell lade märke till just denne var att mannen hade betydligt mer 
bråttom om andra. Framme vid Kaserngatan så åker mannen över och mellan trafiken medan 
andra fortsätter till ett närbeläget övergångsställe.

Kjell ser mannen senare framme vid de nybyggda studentbostäderna i Valla.

Kjell var själv iklädd blå jacka med luva samt svarta regnbyxor.
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Förhör
Tips från Frida Roos

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Lungdom
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Roos, Frida
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord 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

Bertil Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

17:50
Förhör avslutat

18:00
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

be

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Frida Roos berättade att hon cyklade från bostaden på Mörnersgatan i riktning mot 
Universitetet där hon studerar. Hon cyklade genom Trädgårdsföreningen och sedan en kort 
bit på Lasarettsgatan mot Djurgårdsgatan. Hon cyklade sedan över Djurgårdsgatan och in på 
Tränggatan i riktning mot Kaserngatan.

Hon cyklade över Kaserngatan och svängde sedan mot Fridtunagatan och cyklade på gång 
och cykelvägen. 
Strax innan hon kom fram till Fridtunagatan så möter hon en kille av utländsk härkomst. Han 
är stor och ca 19-20 år.
Frida vet inte om har en svart mössa eller om det är håret hon ser. Han har ett runt ansikte och 
han var rosig om kinderna. Han gick släpigt och långsamt.

Han hade en beige , tjockare jacka och svarta lite glansiga byxor. Ungefär som träningsbyxor.
När Frida möter killen så är klockan 08.05 för hon tittar på son klocka i samband med att hon 
möter honom.

Bertil Eriksson, inspektör
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Härnbro, Simon
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

höres upplysningsvis ang anmälan om mord 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

Ann-Britt Gustavsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

19:35
Förhör avslutat

19:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Simon Härnbro var på väg till arbetsförmedlingen vid cirka 9-tiden.Han gick Tränggatan ner 
och in på Barnhemsgatan och då mötte han en kvinna komma gråtande.Kvinnan kom i början 
på Barnhemsgatan. Kvinnan hade en schal över huvudet och hon såg ut att vara av utländsk 
härkomst.Kvinnan hade även en svart kappa. 

När Simon gick vidare och i korsningen med Elsa Brändströmsgata kommer en kille i cirka 
20-årsåldern från ett hyreshus på Barnhemsgatan.Killen sprang från huset.Han hade en blå 
ryggsäck,blå toppluva.Han var allmänt mörkklädd. Simon säger att killen hade ingen jacka 
utan han var bara mörkklädd. Både kvinnan som gick hastigt och killen som  sprang gick i 
riktning Barnhemsgatan upp mot där Djurgårsgatan möts.

När Simon befinner sig mitt för fastigheten där killen kom springande ut  från så kom det en 
polisbil som kanske kom från Elsa Brändströms gata eller Storgatan. Polisenbilen stannar och 
en av polismännen pratar i telefon och den andra polisen frågar sin kollega" om det var 8 C 
"eller liknande. Simon hade varken hört på radio eller tv om det som inträffat på morgonen så 
han tänkte inte närmare på det som hände honom på Barnhemsgatan. 

Simon hörde inte några nyheter eller om mordet på hela dagen. När han kom hem vid 
16-tiden så berättade hans flickvän för honom att det hade hänt mord i närheten av där han 
bor. Simon vill nu lämna tips om vad han såg och hörde på morgonen på Barnhemsgatan.

Uppläst och vidkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Härnbro, Simon
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
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

Lars-Gunnar Birgerson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Simon Härnbro berättar att han gick till fots från sin bostad klockan 09.00. Han gick 
Karsengatan och vidare Tränggatan österut. Simon, som är 183 cm lång, hade sitt paraply 
uppfällt. Han var iklädd svart kavaj och mörkblå jeans.

Nere vid Djurgårdsgatan gick han till vänster in på Barnhemsgatan och denna gata norrut. 
Han gick på den västra gångbanan. Det var i då han kommit in på Barmhemsgatan som han 
mötte den gråtande kvinnan.

Han fortsatte fram mot korsningen med Elsa Brändströms gata och det var där i höjd med 
korsningen eller omedelbart före som killen sprang ut från någon av portarna i det vita huset, 
som ligger till vänster och längs med efter gatan på samma sida som Simon gick. Han kan 
inte säga från vilken av portarna som killen kom.

Simon är osäker på om polisen kommit till platsen då eller om de kom omedelbart efteråt. 
Simon säger att han tror att killen kom utspringade först och att polisen kom sen.

Simon säger att det är svårt att komma ihåg i vilken ordning allt hände, "då det hände så 
konstiga saker på gatan den morgonen".

Uppläst – godkänt. 
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Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nilsson, Robert
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mordet på åsgatan 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

Kerstin Sjöberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

17:28
Förhör avslutat

17:32
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Robert berättade att han arbetar som grävmaskinist vid parkeringsplatsen EDDAN,
Gamla gamla busscentralen.
Han hade hört nyheterna på radion på morgonen. Han visste vad som hänt den 19/10.

Strax efter frukost omkring 10.00-10.30 kommer det en lustig kille, han gick precis
som om han var iakttagen hela tiden.
Han vände sig om 5-6 gånger.
Han gick ner mot körskolan Fransson-Israelsson, sedan vidare mot stan.

Robert tycker att någon borde sett honom mer.

Robert kan inte beskriva honom, men han tror att han hade en långrock på sig.
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Förhör
K-39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ahlberg, Nils
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Morden i Linköping under 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

Laila Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

17:54
Förhör avslutat

18:04
Förhörsplats

Telefonsamtal
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Nils ringer till polisens tipstelefon med anledning av sin observation han gjorde under 
gårdagen.
Nils jobbar på lungmedicinavdelninge  på US i Linköping. Han förstod ganska omgående att 
det hade hänt något fruktansvärt med tanke på alla polisbilar som passerade. Han tittade då på 
Wiksnews och fick då vetskap om det inträffade.

Ca kl 0900 tittade han ut genom fönsret och såg en man som gick över  gården där bilar inte 
får köra. Mannen var i ca 25 års-åldern och var vid tillfället klädd i en kort beige jacka. Han 
hade kortare blonderat hår och såg ut att vara svensk. Han hade, enligt Nils som har jobbat 
inom sjukvården i 25 år, "psykögon". Han var ca 175 cm lång. Mannen kom i på lungmedicin 
och frågade om han kunde köpa cigg där. Nils förklarade att det var omöjligt. Mannen gick 
sedan vidare till huvudentren för att därifrån bli hänvisad till  Ekkällans livs.
Nils tror att han skulle känna igen mannen om han såg honom igen.

Nils har telefonnummer 013-82365
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Förhör
Mord

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, NMotala
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Öberg, Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelse från US med anledning av mord i 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

Michael Bentzer
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:08
Förhörsplats

Polisstation, Motala
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Öberg arbetar som professor på US i Liköping. Den 19 oktober hade hon ett flertal möten. 
Mellan kl. 10 - 15, det var mellan något av hennes flera möten, stod hon och tittade ut genom 
ett fönster. Från US tittar hon ut mot basketplan vid Stolplyckan. Hon kan inte lämna närmar 
tidsangivelse.

Hon ser en man 20-30 år som kommer nerifrån Stolplyckan och går upp mot US. Han var 
iklädd en lång beige rock. Han var mörkhårig, inte så långt hår. Öberg reagerar på att han hade 
stora svarta skor. Han gick i normal takt. Något framåtlutad. Han gav ett resligt intryck. Öberg 
stod ca 100-150 meter från basketplan, där mannen gick.      

HEMLIG



393

Förhör
Tips på telefon.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Pettersson Gustafsson, 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

11:25
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gustavsson bor i på Hagsalsgatan intill Stilla kyrkan i Trängområdet, söder om Tränggatan.

Gustavsson hade på morgonen den 19/10-04, kl 0740-45 varit på väg till sitt arbete och då 
gått förbi Stilla kyrkan och den trapp som leder ner till Djurgårdsgatan.
När hon kommer fram till Djurgårdsgatan står det där en yngling som hade knälång ljus jacka 
och stickad mössa. Ynglingen var ganska kraftig och lång.
Gustavsson gick Djurgårdsgatan mot Lasarettsgatan för att gå över ett övergångsställe vid 
Adventistkyrkan. Ynglingen hade gått efter henne på trottoaren och fortsatt mot 
Lasarettsgatan.
De hade gått på Djurgårdsgatans västra trottoar.  Gustavsson hade inte sett vart ynglingen tog 
vägen efter att hon gick över gatan.

Gustavsson finns på telefon 013-141231  0702-559519 
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Förhör
G107

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Pettersson Gustafsson, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande misstanke/förundersökning om mord på två personer 041019 på

Åsgatan 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

16:58
Förhör avslutat

17:28
Förhörsplats

Bostad, Hagdalsgatan 2, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Danielsson, Håkan

Berättelse

I det fortsatta förhöret omnämns den hörde med tilltalsnamnet Eva.

Eva beds på framtagen karta rita ut aktuell väg som Eva färdas. Eva är gående. Eva ritar att 
hon lämnar sin bostad på Hagdalsgatan 2 varefter hon går genom den mindre parken samt 
fortsätter Stengatan ner mot Djurgårdsgatan. Innan Djurgårdsgatan är det en mindre trappa 
där Eva passerar ner förbi.

Nere i korsningen Stengatan - Djurgårdsgatan stannar Eva på den västra sidan av 
Djurgårdsgatan. Frågan ställs till Eva om hon mer exakt kan säga vilken tidpunkt hon går på 
aktuell plats och då uppger hon att klockan 07.40 skulle en kamrat till henne hämta upp 
henne i anslutning till Djurgårdsgatan - Stengatan. Eva är ganska säker på att hon går runt 
klockan 07.37- 07.38 aktuell färdväg. 

När Eva kommer ner i korsningen Stengatan – Djurgårdsgatan så tittar hon höger och vänster 
efter trafik eftersom Eva skall passera rakt över Djurgårdsgatan. Eva uppger att normalt 
brukar hon inte alls reagera över olika personer och människor men i det här fallet reagerade 
hon över att det var något udda person. Personen befann sig då till höger om Eva på 
Djurgårdsgatan och denne var gående på väg på västra trottoaren i riktning mot Eva och 
personen befann sig på ca. 25 meters avstånd. Det Eva reagerade på var att hon fick liksom en 
uppfattning om att den här personen inte var på väg till något arbete eftersom han inte hade 
någonting att bära på och att han gick i lugn promenadtakt.

Eva uppger att personen är i vilket fall över 160 cm, Eva är själv 160, men för övrigt på den 
snabba blicken och på avståndet kan inte Eva säga närmare bestämt på längden. Personen var 
kraftigt byggd men inte fet. Personen var klädd i en ganska ljus jacka som gick ner strax 
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ovanför knäet. Eva kan inte närmare precisera vilken ljus nyans det var på jackan. Personen 
hade en luva på huvudet, Eva säger troligen röd, det kan hon inte vara exakt säker på. När 
Eva konstaterat att hon inte kan korsa Djurgårdsgatan på aktuell ställe så fortsätter hon ca. 
10-15 meter norrut på Djurgårdsgatan för att där gå över på övergångstället. När Eva nu 
återigen tittar efter trafik för att kunna gå över gatan så uppmärksammar hon att den person 
hon tidigare berättat om nu kommer och passerar precis bakom Eva. Personen går alltså 
Djurgårdsgatan norrut. Även om personen är betydligt närmare Eva i det här läget så gör Eva 
inte några ytterligare iakttagelser utan hon ser bara mannen liksom i ögonvrån när denne 
passerar bakom Eva.

När Eva passerat över Djurgårdsgatan så går hon upp den lilla gata/väg som går upp mot 
Stolplyckan och där kamraten skall hämta Eva. Eva har markerat sin färdväg på kartan och 
avslutar med att sätta ett kryss där hon hämtas av kamraten.

Den sista iakttagelsen Eva gör om mannen är när denne passerar precis bakom Eva när hon 
står på övergångstället vid Djurgårdsgatan.

Frågan ställs till Eva om hon tidigare eller efter det här tillfället använt samma färdväg som 
hon nu beskrivit. Eva uppger att hon både före och efter händelsen har använt samma färdväg 
och då vid samma tidpunkt men hon har inte vid något tillfälle gjort några iakttagelser om 
den här mannen/killen tidigare.

Vad det gäller signalementet så uppger Eva att personen var möjligtvis runt 25-30 år, Eva 
kan inte på något vis vara säker där men åldern kan vara runt detta. Såsom Eva påminner sig 
så såg hon inte heller eventuellt hår under mössan. 

På fråga till Eva så uppger hon att ifrån aktuell plats där hennes kamrat hämtar henne åker det 
en beige äldre Volvo och då Djurgårdsgatan ner mot Drottninggatan.

Eva gjorde inte några iakttagelser på mannen efter att Eva satt sig i bilen.

På fråga till Eva så uppger hon att skulle mannen komma eller ha samma kläder någon gång 
så skulle Eva troligtvis kunna känna igen mannen.

Förhöret efterhand avlyssnat och godkänt och Eva önskar ej få det återuppspelat.

Förhöret slut klockan 17.28.

    

Förhör med Pettersson Gustafsson, Eva; 2004-10-26 16:58   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lundin, Lars Gustaf Alexander
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om fruns arbetskamrats man som strax innan kl 08, den 19 okt, såg en yngling i svart munkjacka,

Lasarettsbacken nertill vid cykelbana.
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

Göran Karlsson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

17:52
Förhör avslutat

17:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gk

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

(Lars ringer för att se till att uppgiften registreras ifall mannen som själv gjort iakttagelsen ej 
hör av sig till polisen).

Strax innan kl 08, hade vittnet sett en yngling i svart munkjacka "skaka av sig något". 
Ynglingen ingav en obehaglig känsla. Platsen ska ha varit längst ned Lasarettsbacken vid 
cykelled under/vid bron.

Uppläst-vidkänt. Ej erinran.
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PM
K 39890-04

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Malmsten, Marika
Datum

2004-10-26
Tid

19:09
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget

Polishuset i Linköping.
Mottaget datum

2004-10-26
Tid

16:10
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Marika Malmsten

Uppgiften avser

Komplettering till förhör med Lundin, Lars i ärende K 39890-04
Uppgift

Med anledning av tidigare förhör, 04-10-20 kl 17.52 av Göran Karlsson, kontaktades Lundin 
per telefon.

Lundin kan inte ge fler uppgifter ang. mannen som setts i Lasarettsbacken eftersom det är 
uppgifter som han har fått höra i tredje eller fjärde hand. Lundin vet inte vem som gjort 
iakttagelserna.
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Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Lungdom
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ideström, Carl-fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord 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

Bertil Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Carl-Fredrik Ideström berättade att han hade varit på massage och kom tillbaka till sin bostad 
på Kapellplan 4 ungefär kl 10.20 på förmiddagen 2004-10-19. Han såg då en man som han 
tyckte för han hade inga regnkläder och det regnade kraftigt just då.

Mannen var ca 20 år, 180-190 cm lång och han hade ljust, stubbat hår. Han hade blåa kläder. 
Något mer kan inte Carl-Fredrik säga.

Bertil Eriksson, inspektör
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Förhör
Man,infarten till Ekoxens parkering,Sandbäcksgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Turesson, Ann
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter samt kontroll

i dataregister

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ej släkt eller bekant

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i anledning av tidigare tips om person.
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

Leif Ahlgren
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Från tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

la

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Detta förhör är relaterat till den tidigare regade handlingen med nr G 264.

Ann berättade att hon åkte från bostaden på Valkebogatan då klockan var c:a 
07.15 – 07.20 på tisdagsmorgonen 04-10-19 och strax bredvid bostaden, på 
Bjälbogatan, plockade hon upp sin väninna Monica Jonsson. De skulle till Feel 
Good som ligger i hotell Ekoxens anläggning för att träna. Det gör de 
regelbundet på tis- och torsdagsmornar.
Ann körde sin egen bil som är en röd VW Polo, -02, med reg nr TJP 294 och 
hon körde följande väg: Bjälbogatan – Malmslättsvägen – Kaserngatan – 
Djurgårdsgatan – Lasarettsgatan – Sandbäcksgatan där hon slutligen parkerade 
bilen på p-platsen som ligger a anslutning till gaveln till växthuset vid 
Trädgårdsföreningen.

Sedan gick hon och Monica in på anläggningen och tränade fram till c:a 08.20 – 
08.25. Monica stannade kvar och duschade medan Ann tog på sig ytterkläderna 
och gick mot bilen. Det regnade vid tillfället och hon blev lite irriterad på sig 
själv att hon inte tagit fram paraplyet som hon hade i botten på sin väska.
Då hon var nästan framme vid in-utfarten till parkeringsplatsen mötte hon en 
kille som kom springande mot henne i god fart. Killen sprang i riktning mot S:t 
Larsgatan.
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 Beskrivning:
Mellan 180 – 185 cm lång, välbyggd, rörde sig ledigt. Ann såg inte hans händer 
och hon minns inte hur han rörde armarna men tror att han hade dem fria och 
inte nedstoppade i fickorna "för då skulle han sprungit på ett annat sätt".
Hon såg  inte killens ansikte. På fråga om åldern på killen uppskattar hon den till 20 – 30 år.
Killen var klädd i en jacka av enkel modell som räckte ned till halva låren. Hon påpekar att 
hon tidigare sagt att jackan var enfärgad, beige, men det är fel. Jackan var i huvudsak beige 
men hon minns att den var försedd med ett sk. "ok" över axlarna och som sträckte sig c:a 20 
cm. ner mot bröstet. Ann mins att detta ok var av mörkare färg men hon är inte säker om det 
var svart eller mörkt brunt eller blått.
Hon minns inte vad killen hade för byxor eller skor.
På fråga om hon kan känna igen personen, klädd i samma jacka, svarade hon att det är hon 
ganska säker på.
Förhörsledaren frågade om hon sett personen före detta tillfälle men det har hon inte och på 
följdfrågan om hon sett honom efter 04-10-19 svarade hon nej men tillade att hon är 
observant eftersom hon besöker platsen med regelbundenhet.

Förhöret godkänt.

Förhör med Turesson, Ann; 2004-11-02 10:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K 39890-04, Dörrknackning Tränggatan 9, Linköping

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Carlbom, Carolina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser på morgonen 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

Lars Petersson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

16:58
Förhör avslutat

17:15
Förhörsplats

Tränggatan 9, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Carlonia säger att hon bor i lägenheten tillsammans med Max Karlsson. Lägenheten ligger i 
fastigheten Tränggatan 9, bottenvåning.

Carolina säger att hon aktuell dag steg upp vid 07.30 tiden. Därefter följde de vanliga 
morgonbestyren. 

Carolina blir varje arbetsdag hämtad i bil av en arbetskamrat vid namn Anna Larsson. Anna 
kommer varje gång och hämtar Carolina mellan 08.12 till 08.16. Just denna morgon sprang 
Carolina mellan toaletten och fönstret mot Tränggatan ett antal gånger för att titta om Anna 
kommit.

När sedan Anna anlänt så åkte Carolina och Anna Stenagatan, Karl Dalgrensgatan upp mot 
Kaserngatan för vidare färd mot Motala.

I samband med att Carolina gick ut till Annas bil på Tränggatan så uppmärksammade hon en 
MC-polis som körde på Stenagatan. För övrigt denna morgon såg Carolina ej något speciellt 
som hon reagerade över.

På fråga om Carolina märkt något ovanligt tidigare dagar så drar hon sig till minnes en 
händelse på fredagen 041015. Carolina var på cykel på väg hem vid 22.30 tiden. Hon cyklade 
på Tränggatan i riktning från Kaserngatan. I samband med att hon skulle svänga vänster in på 
fastighetens tomt passerade hon en man som gick på trottoaren. 
När Carolina såg mannen fick hon obehagliga känslor. Varför kan Carolina ej förklara. 
Mannen gjorde inget. Carolina säger att det bara for in i hennes huvud att mannen kanske 
skulle följa efter Carolina in på tomten. Samtidigt som hon fick känslan av att mannen iakttog 
henne.
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Carolina tror att hon och mannen tittade på varandra i samband med att Carolina svängde in 
på tomten. 

Carolina beskriver mannen som storväxt, troligen runt 185 cm. Carolina uppskattar mannens 
ålder mellan 25 till 30 år. Mannen gick "lufsigt" och ganska långsamt. Carolina vill även 
minnas att mannen bar stora glasögon. Mannen bar mörka säckiga kläder.
Carolina säger till sist att mannen kanske var full.

Förhör med Carlbom, Carolina; 2004-10-19 16:58   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Boende i området

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LSyd
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Oredsson, Gudrun
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordutredning
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

15:19
Förhör avslutat

Förhörsplats

Lsyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gudrun går varje dag vid 07.40 tiden  från bostaden på Tränggatan 20, vidare Åsgatan och 
sedan genom valvet och ut på Barnhemsgatan. Det jag såg och hörde var en sopbil som stod 
stilla i närheten  av Vestmanska huset säger Gudrun.   
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404

Förhör
P 214:2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Oredsson, Gudrun
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis ang. ev. iakttagelser på morgonen den 19 oktober.
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

Anders Selevik
Förhörsdatum

2004-12-13
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

10:48
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gudrun som hörts tidigare kontaktades samt hördes kompletterande enligt direktiv från 
spaningsledning.

Gudrun uppgav att hon ringde in till polisen den 21 oktober för att berätta om iakttagelsen av 
en sopbil. Detta efter att hon hade diskuterat med sina arbetskamrater samt polisen gått ut 
med att man önskade information rörande iakttagelser.

Gudrun tillfrågades vad hon kom ihåg rörande den aktuella morgonen, tisdagen den 19 
oktober, och uppgav hon minns hon lämnade bostaden runt 07.30-tiden. Gudrun skulle denna 
förmiddag gå en utbildning på gamla Tingsrätten.
Gudrun tillfrågades om hon kom ihåg hur hon var klädd denna morgon och uppgav att hon 
troligen var iklädd en beige täckjacksväst samt blå jeans. Hon minns att det regnade och hon 
hade sitt paraply uppfällt. Det var ett svart paraply av fabrikat Stadium med detta ord på. 
Bokstäverna var vita. Detta paraply fick hon i övrigt stulet senare.

Gudrun uppgav angående sin gångväg att hon gick ut från bostaden på Tränggatan. Hon gick 
vänster in på Stensgatan ned mot Karl Dahlgrens gata. Gudrun förklarar sedan under förhöret 
att hon sedan gick rakt fram (inte gick själva gatan fram) in på någon slags upptrampad 
gångstig och kom att passera ovanför mordplatsen för att sedan gå gräsmattan ned mot 
trappan och valvet som vetter ned till Barnhemsgatan.

Gudrun reagerade inte på någon person utöver den sopbil som hon ringt in och berättat om. 
Hon minns att sopåkarna höll på i området och tömde sopor. Beträffande sopbilen så fanns 
den på kullen i närheten av Westmanska huset. Gudrun förklarar detta med det s.k. 
"ockupanthuset".
Gudrun minns inte att hon reagerade på någonting övrigt. Gudrun menar dock att det kan ha 

HEMLIG



funnits folk ute men hon hade som vanligt bråttom och gick med sitt paraply uppfällt varför 
hon inte lade märke till något. Hon uppgav att det i vart fall inte var någon som uppträdde 
avvikande som hon lade märke till.

Hon var kvar på gamla Tingsrätten och sin utbildning till kl. 12.00 då hon återvände till sin 
arbetsplats. Gudrun jobbar på omsorg Åleryd, ett äldreboende. Hon fick vetskap om morden 
först då hon återkom till arbetet. Hon blev sedan uppringd från skolan och hämtade dottern 
Emma då hon slutade skolan.

Fortlöpande nedtecknat och återrelaterat.

Förhör med Oredsson, Gudrun; 2004-12-13 10:35   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Monica Olhed Hansson
Signerat datum

2005-03-21 14:11
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Oredsson, Gudrun
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Oredsson hörs upplysningsvis ang. sina iakttagelser på morgonen 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

Monica Olhed Hansson
Förhörsdatum

2005-03-17
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gudrun är tidigare hörd i ärendet och hon berättar nu att hennes väg från bostaden på 
morgonen var ut från bostaden på Tränggatan 20. Den här morgonen var det lite småregnigt 
väder och Gudrun gick med ett paraply uppfällt, ett svart paraply med texten Stadium med 
vita bokstäver. Det var ett ganska stort paraply och i och med att hon hade det uppfällt så ser 
hon inte så mycket runt omkring sig.

Hon berättar att hon går från Tränggatan 20. Hon går Tränggatan i ostlig riktning fram till 
Stengatan, där tar hon vänster, går norrut. Hon kommer fram till Karl Dahlgrensgatan, den 
sneddar hon över så att hon kommer in på en liten gångstig som går fram vid Westmanska 
BB. Då hon kommer fram vid Westmanska huset så står sopbilen parkerad precis intill det 
här soprummet och sopbilen har fronten ut mot Åsgatan. Hon ser inte dem som jobbar med 
sophanteringen men hon hör att det är folk inne i själva soprummet och väsnas med tunnor. 
Hon går förbi sopbilen på dess högra sida, det blir ganska smalt där, säger hon, för det är en 
smal väg där sopbilen står parkerad på och till höger är det cyklar och en bilparkering. Hon 
går förbi sopbilen och så går hon den lilla vägen fram till huset Åsgatan 1. Hon går förbi den 
södra gaveln och sen viker hon vänster så hon går förbi Åsgatan 3. Hon går förbi den här lilla 
vändzonen framför fastighet nummer 3 och går ut på gräsmattan, in på en liten gångstig som 
går förbi och emellan några träd. Hon kommer fram ungefär vid den här parkeringen norr om 
Åsgatan 5. Där viker hon höger och kommer att passera vändzonen på Åsgatan, alltså framför 
fastigheten Åsgatan 12. Där går hon sedan ner i trappan och fortsätter ner på Barnhemsgatan. 
På Barnhemsgatan tar hon vänster och går norrut, ända fram till trafikljusen i korsningen 
Storgatan – Drottninggatan. Hon korsar Storgatan – Drottninggatan och går mot 
Domkyrkoparken. På Borggården ser hon kyrkklockan på tornet och den visar 07.50. 
Därifrån går hon direkt bort till Tingsrätten där hon ska vara under dagen.

Hon hade paraplyet uppfällt under hela promenaden. Gudrun säger att hon har funderat 
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mycket i efterhand på den här promenaden och hon vet vem pojken som dödades är eftersom 
hennes dotter Emma är klasskamrat med pojkens storasyster som nog heter Iman. 

Gudrun säger att hon såg inte till den här pojken på morgonen. Gudrun funderar över vilka 
personer hon har träffat på eller sett på den här promenaden.
De första människor som hon överhuvudtaget registrerade är sopgubbarna, hon ser dem inte, 
hon hör dem och antar att det är sopgubbarna i soprummet.
Nästa iakttagelse hon gör är när hon kommer fram vid vändzonen på Åsgatan. Då vet hon att 
hon ser några stycken personer komma på den här gång- och cykelbanan som kommer 
nordväst ifrån och fram till Åsgatans vändzon framför fastighet nummer 12. Hon är osäker på 
antalet men tror att det kan vara två stycken och som hon minns det så gick de här personerna 
ganska lugnt, ner mot Åsgatan.
Hennes minnesbild är att detta var skolungdomar i tonåren. Hon kan inte säga om det var 
tjejer eller killar. De här ungdomarna var en bit upp på den här gång- och cykelbanan.

Gudrun säger att hon är ganska säker på att hon inte såg eller hörde andra människor på sin 
promenad, åtminstone inte tills hon kom fram till rödljusen på Barnhemsgatan. Det kan ha 
varit folk i rörelse i Domkyrkoparken men det är ingenting hon minns idag. Hon säger också 
att när hon gick med sitt paraply så hade hon det ganska långt nerdraget över huvudet och 
hon tittade inte så mycket åt sidorna utan hon tittade mest framåt där hon skulle gå.

Gudrun säger att hon jobbar på omsorgen Åleryd och den här vägen som hon nu har gått på 
morgonen brukar hon inte gå. Hon skulle på utbildning vid Tingsrätten. Det var anledningen 
till denna promenad. Hon har hund och brukar gå med hund i det här området vilket gör att 
hon känner till stigen och den här vägen. Hon tillägger att det handlar om gamla Tingsrätten 
där hon var.

Gudrun säger att när hon går där med hunden så är det inte precis ungdomar hon brukar se 
där utan det är mest vuxna människor som ibland kommer fram och pratar med henne och 
tittar på hunden. Det är en engelsk bullterrier.

Emma har som tidigare nämnts varit tillsammans med Mohammeds storasyster vid något 
tillfälle men Gudruns söner, Anton och Emil har inga kamrater i just de här områdena 
Åsgatan – Karl Dalgrensgatan eller omnejd.

Gudrun vet inte säkert vad klockan var när hon lämnade bostaden men hon säger att den kan 
ha varit 07.35 eller 07.40. Gudrun har i första förhöret nämnt 07.30-tiden men hon säger att 
det måste ha varit lite senare än 07.30 för hon gick ganska raskt och hon vet vad klockan var 
när hon kom fram till Borggården.

Förutom det svarta paraplyet så hade Gudrun en benvit fleecetröja, ovanpå den en täckväst, 
nougatfärgad. Troligen hade hon mellanblå jeans. Hon hade Adidas-gymnastikskor, vita med 
blåa inslag och en grafitgrå väska på ryggen med ett axelband. Hon kan också ha haft ett 
marinblått pannband och svarta fleecehandskar på sig. Gudrun är 161 cm lång.

Gudrun har lyssnat på neddikteringen och uppger att den är riktig.

Slut på förhöret klockan 10.50.

Förhör med Oredsson, Gudrun; 2005-03-17 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Strömberg, Peter Gunnar
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

10:25
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Polisstationen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Strömberg är busschaufför och arbetar på lokaltrafiken i Linköping.
Tisdagen den 19/10-04 körde han linje 211.  Klockan 1047 passerade han Regementsgatan 
och vid busshållplats där hade han stannat och tagit upp passagerare. Det var fyra flickor samt 
en yngling som gick på bussen sist.
Strömberg hade på morgonen hört det signalement på gärningsmannen som larmats ut och 
ynglingen som gick på vid Regementsgatan stämde väl överens med det.

Strömberg beskriver ynglingen;
Svensk, 20-års åldern, mörkt rakat hår mycket kort, 180- 185 cm lång, iklädd Beige 
mockajacka som gick ned över baken, blå slitna jeans som var uppvikta ned till,
Kraftiga skor ev stålhättekängor, jeansen hängde över skorna.
Ynglingen hade betalat med en "tjuga" och då hade Strömberg sett att han hade ovårdade 
händer.  Strömberg uppfattade ynglingen som "missbrukare eller psyksjuk" verkade orolig 
och hade "insjunkna ögon". 

Strömberg hade talat med ynglingen eftersom han frågat efter gratistidningen som fanns på 
bussen. Ynglingen verkade "andfådd"och när han hade satt sig på sättet i bussen hade han 
tagit med sina händer för ansiktet och "pusstat ut".
  
Efter Rekrytgatan hade Strömberg varit ensam i bussen med ynglingen som åkte med fram till 
sluthållplatsen som är belägen på Malmslättsvägen mitt för Cupolen. Där hade ynglingen gått 
av och Strömberg hade kört runt Vallarondelen och stannat på hållplatsen vid Gamla 
Linköping mitt för den hållplats där han släppte av ynglingen.
Ynglingen hade stått kvar under tiden som Strömberg var kvar på platsen.
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Strömberg hade kl 1058 meddelat till sin ledningscentral att han haft en misstänkt person på 
bussen samt att de skulle larma polisen.
Strömberg säger att det inte kom någon polispatrull medan han var kvar  på platsen, han 
lämnade platsen 1101.

Strömberg säger att han skulle känna igen ynglingen om han fick se honom igen.

Strömberg finns på telefon 013-104535

Ärendet draget för staben, Jan Staaf kl 1045.

Förhör med Strömberg, Peter Gunnar; 2004-10-21 10:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kapellplan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ideström, Carl-fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter samt kontroll

i dataregister.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ej släkt eller bekant.

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående tidigare iakttagelse av en man på Kapellplan i Linköping, tisdagen

2004-10-19, vid 10.20-tiden.
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

Leif Ahlgren
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

15:18
Förhör avslutat

15:32
Förhörsplats

Från tjänstrummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

la

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Detta förhör ska relateras till, den tidigare regade handlingen, med nr G 
288.

Carl-Fredric kommer i fortsättningen av förhöret att kallas för CF.

CF berättade att han var ledig denna dag och hade varit i Johannelund för 
massagebehandling. Han cyklade dit och hem och åkte på en f.d postcykel som 
numera är blå.
Det regnade ganska kraftigt och han var klädd i en gul regnjacka samt vita 
regnbyxor och på huvudet hade han en svart basebollkeps utan tryck.
Då han var på väg till bostaden och var nästan hemma så cyklade han på 
Kaserngatan och sedan svängde han in på Hagdahlsgatan och kom fram till 
Kapellplan där han svängde vänster och körde fram till nr 4 som är det rosa 
huset. Då han var nästan framme vid grinden såg han en kille som gick på 
Stengatan och i riktning mot Kaserngatan.
Killen "blängde lite" mot CF under tiden han gick.

 Beskrivning:
C:a 20 år gammal. Kanske något eller några år äldre. Mellan 180 – 190 cm lång. 
Kraftig och muskulös kropp men något överviktig. Mellanblont (råttfärgat) hår 
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som var klippt i en frisyr som var rättuppstående med en hårlängd av c:a 2,5 cm.
Killen var klädd i blå byxor, troligen jeans och hade en långärmad, blårutig skjorta. Han bar 
inte något i händerna.
CF har inte sett killen mer än vid detta tillfälle men han är nästan säker på att han skulle 
kunna känna igen honom om han får se honom igen.

Förhöret godkänt.

Förhör med Ideström, Carl-fredrik; 2004-11-01 15:18   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Szabó, Zoltán
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Div. frågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Skjutsat dotter till dagiset Elvan Överstegatan vid brottstidpunkten
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

Per Samefors
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

13:48
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Zoltan är gift med Märta Harangi. Förhör finns med Märta.

Tisdag 041019 skjutsade Zoltan och Märta sin dotter till dagiset Elvan på Överstegatan.
Zoltan körde sin Volvo XC, pärlemoröd, med regnummer STK194  från Lasarettsgatan 4, där 
de bor.
Det var lång bilkö vid Kaserngatan och flera cyklister. De svängde sedan vänster in på 
Överstegatan och stannade vid vändplanen. Frun var borta några minuter och lämnade 
dottern, medan Zoltan satt kvar i bilen. Klockan var då omkring 08.

Zoltan körde sedan tillbaka mot bostaden på Lasarettsgatan.  På Kaserngatan mötte de en 
ambulans, som svängde in på Tränggatan.
Zoltan såg sedan en ambulans i backspegeln och höll undan.
Zoltan fortsatte hem mot bostaden  och ställde in bilen i garaget. Klockan var då mellan 
08.10 –0815.

Fråga vad Zoltan såg vid bilfärden?
Han svarar att han är från Ungern och känner ej igen något folk i Linköping. 

Dottern är nu t.v. hemma från dagiset. 

Fortlöpande antecknat och uppläst.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Harangi, Márta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Div. frågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Befunnit sig i närheten av brottsplatsen vid tidpunkten för brottet.
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

Per Samefors
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

12:00
Förhör avslutat

12:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Tisdag 041019 var det regnigt och därför  körde hon och hennes man dottern till dagiset. 
Annars brukar Märta gå till dagiset och lämna dottern.

De körde från Lasarettsgatan till Överstegatan.
När de lämnade dottern ställde de sin Volvo XC, pärlemoröd med regnummer STK194, vid 
vändplanen på Överstegatan.
Märta lämnade dottern och mannen satt kvar i bilen under tiden. Detta var omkring kl 08.

När de sedan var på väg tillbaka mot bostaden såg de en ambulans svänga in på Tränggatan.
När de sedan skulle svänga av från Djurgårdsgatan mot Lasarettsgatan där de bor  kom det en 
ambulans bakifrån.

På fråga vad de såg på morgonen svarar Märta:
När de befann sig på vändplanen på Överstegatan, såg de att Per Karlstedt också lämnat sin 
dotter på dagiset. Han åkte i en mörkblå Saab. 

Märtas man heter Zoltän Szabö . Förhör finns med honom

041021, kl 16.50 ringde Märta och ville göra ett tillägg:
När de var på väg hem från dagiset körde de på Kaserngatan mot Djurgårdsgatan. Mannen 
stannade bilen vid övergångstället vid Tränggatan.
Märta såg då en cyklist som cyklade Kaserngatan i motsatt riktning mot kyrkogården.
Cyklisten var nära bilen och det brukar inte cykla någon där. Cyklisterna brukar vara innanför 
buskarna.

På det ögonblick som Märta såg cyklisten noterade hon att det var en lång man på en blå 
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cykel. Han hade en ljus jacka och blixtlåset var öppet.

Konceptanteckningarna upplästa och godkända. 

Förhör med Harangi, Márta; 2004-10-21 12:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Turesson, Ann
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

12:48
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Turesson uppger att hon på morgonen den 19/10, varit till Feel Good vid Ekoxen och tränat.
När hon skulle hämta sin bil som hon hade parkerad på Ekoxens parkering Sandbäcksgatan – 
Torkelbergsgatan- vid trädgårdsföreningens växthus, hade det kommit in yngling springande 
inifrån Trädgårdsföreningen ut i korsningen med Sanbäcksgatan och vidare Torkelbergsgatan 
mot St Larsgatan.
Ynglingen hade en ljus halvlång jacka med kapuschong uppfälld, han sprang med "lätta steg" 
och verkade ha mycket brottom.
Turesson uppskattar åldern till ca 20 år och var välbyggd. Hon hade ögonkontakt med 
ynglingen tills han var framme vid St Larsgatan.

Turesson finns på telefon 013-284416  
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Norén, Esko Johannes
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:15
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Noren bor på Fanjunkaregatan 36 och går över Kanberget ned till Storgatan varje dag, han 
lämnar bostaden 0730. När han kommer ned på Storgatan går han mot city och vid 
korsningen Drottninggatan – Storgatan går han genom den tunnel – trapp ned till Nygatan 
som finns intill en lampaffär. När han kommer nedanför trappan till Nygatan ser han en 
yngling i ljus jacka som står och "river" bland några cyklar som står i ett ställ där.
Ynglingen verkade bli besvärad av att Noren kom förbi , och verkade orolig i sitt uppträdande.

Noren finns på elefon 013-207653  eller 013-55453
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hörnsten, Marie
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

11:45
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hörnsten hade den 19/10-04 kl 0840 passerat Östgötagatan – Malmslättsvägen och där 
iakttagit  två män på trottoaren. Den ena var klädd i någon mörk jacka –rock och jeans samt 
något på huvudet. Den andra mannen verkade var "propert klädd" normal.

Hörnsten ser att den första mannen i mörk jacka tar tag i den andra mannens axlar och 
"rystar" om honom.
Hörnsten tyckte att det verkade konstigt beteende.

Törnsten finns på telefon 013-396266 
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Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LSyd
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ericsson, Maj-Lis
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordutredning
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

14:12
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats

Lsyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Maj-Lis ringer för en äldre vän som vill vara anonym.
Maj-Lis berättar att hennes vän den 19 okt vi 10.00 tiden gick igenom Trädgårdsföreningen. 
På en bänk satt en man 25-30 år, mörkklädd. Vid sidan på bänken hade han en spruta 
(knarkare)
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Förhör
Tipstelefonförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fors, Paul
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Karl Dahlgrensgatan
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 Thorsén
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

13:33
Förhör avslutat

13:49
Förhörsplats

Nattreception
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Paul Fors kör betongbil och körde den aktuella morgonen till bygget på Karl Dahlgrensgatan. 
Han hör av sig efter att via radio hört att polisen var intresserade av observationer av en 
sopbil.

Paul berättar att han fick vänta på en sopbil precis efter att han svängt in på Karl 
Dahlgrensgatan från Kaserngatan, sopbilen skulle backa upp mot en fastighet vid 
vattentornet. Det tog lite tid varför Paul lade händelsen på minnet. Klockan var 07.20 plus 
minus ett par minuter då han kom fram till bygget. Han lämnade bygget 09.00, under tiden 
mellan 0720 och 0900 arbetade han med betonglossning inne på bygget. Paul för bok över 
sina arbetstider för debiteringen och är därför säker på tiderna. Paul har inte sett något som 
han tror kan ha med mordet att göra annat än att han såg när polis och ambulans kom till 
platsen med blåljusen på Karl Dahlgrensgatan. Paul såg bara bilarna passera och inte vart de 
tog vägen.

Några som kan sett mer är jobbarna i och kring en grävmaskin på Karl Dahlgrensgatan, de 
höll på med stensättning vid en p-plats. De gick nedåt gatan efter att polisen och ambulansen 
hade passerat. Grävmaskinen tillhör Fäldts grävservice.

Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindahl, Johnny
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

08:25
Förhör avslutat

08:35
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jonny cyklar varje dag till sitt arbete. Han åker cykelvägen från Djurgårdsgatan  som korsar 
Lasarettsgatan vid Naturcentrum  för vidare färd genom trädgårdsföreningen.

De 19/10 kl 0605 kom Jonny på sin cykel vid Naturcentrum och där stod det då en man som 
betedde sig konstigt. Mannen var klädd i en lång svart regnkappa, och när Jonny kom vände 
sig mannen om så att han hade ryggen hela tiden mot Jonny. "snurrade runt".
Mannen hade varit ganska lång och kraftig.

Jonny finns på telefon 013-185434-
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Förhör
Tipstelefon iakttagen cykel

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Göransson, Lennart
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord
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

Claes Selerud
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:03
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Göransson lade märke till en röd olåst herrcykel som var lutad mot en lyktstolpe vid 
NATURUM, vid 10.00-tiden 2004-10-19. Cykeln hade framåtböjt styre och tycktes vara 
konstigt placerad. När Göransson kom tillbaka till platsen kl 11.30 var cykeln borta. 

Göransson bor på Djurgårdsgatan, Löinköping.
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Förhör
Mord

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, NMotala
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ettelman, Heléne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser med anledning av mord 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

Michael Bentzer
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

09:15
Förhör avslutat

09:20
Förhörsplats

Polisstation, Motala
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Heléne ringer och berättar att hon idag skjutsat en son till arbetsplatsen på ICA-Matbiten på 
Djurgårdsgatan i Linköping. Helénes man är innehavare av butiken.

Heléne reagerar när det står en otäck person utanför ICA. Tiden var strax före kl. 09.00. 
Signalement: Man, 30-årsåldern, halvlångt mörkt hår som är blekt. Mannen är drogad och står 
ofta utanför butiken enligt maken. 

LKC kontaktad 09.20. De skickar en patrull för att kontrollera mannen.
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Förhör
Trädröjare vid Västra vägen.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Åberg, Nils Erik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan 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

2004-10-22
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Åberg berättade att han tisdagen den 19 oktober arbetade med att fälla ett träd som stod vid 
bygget invid gamla infektionskliniken. Bygget är beläget på Västra Vägens förlängning. 
Åberg sade att vid 07.30-tiden anlände en mobilkran med korg till platsen som de skulle som 
hjälp vid fällning av trädet. 

Åberg sade att han hissades upp i korgen för att snärja stammarna med kedjor. Åberg uppgav 
att då han var uppe i korgen någon gång vid 08.00-tiden hörde han ett skrik. Åberg sade att 
skriket måste ha varit lite ovanligt eftersom han reagerade på det. Åberg sade att han inte tog 
någon större notis om det vid tillfället. Han uppgav att han hörde ett skrik vid ett tillfälle.

Åberg sade att efter trädet hade fällts började han att såga upp stammen i bitar med hjälp av 
motorsåg. Åberg uppgav att han hade hörselkåpor och arbetade med motorsåg vid tillfället. 
Åberg menade att han inte hörde eller så något annat vid tillfället än det han höll på med då 
han måste vara koncentrerad. Åberg sade att han kunde säga något om människor eller annat 
som passerat mellan 07.30-08.30.

Åberg sade att han i efterhand förstått att det måste vara något av offrens skrik han hört vid 
tillfället han var uppe i mobilkranens korg. Tillfrågad om han såg bort mot Åsgatan från 
korgens läge sade Åberg att han inte gjorde det för att det går uppför mot Åsgatan.

Uppläst och godkänt via konceptanteckningar.
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sturve, Anna Birgitta
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

11:45
Förhör avslutat

11:55
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sturve uppger att hon har sin väg till arbetet, Fritunagatan – Kaserngatan –Tränggatan 
–Lasarettsgatan.
Hon hade passerat Tränggatan  kl 0720, det regnade och var otrevligt väder  och det var 
nästan helt folktomt på platsen.
Det enda hon kan påminna sig var att hon gått ifatt en man som var klädd i svart jacka som 
gick ned över baken och en ljus keps.  Mannen verkade lite äldre och gick sakta.

Sturve finns på telefon 013-142277
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Förhör
Kartläggning - pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sturve, Anna Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komplettering till tidigare hållet förhör den 19 oktober.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

11:11
Förhör avslutat

11:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Birgitta berättar att hon bor på Wernersgatan i Valla och att hon går över Plommongatan och 
går sedan Fridtunagatan, viker av till höger in på Kaserngatan och sedan vänster in på 
Tränggatan. Normalt tar hennes promenad ca 25 minuter från hemmet och arbetsplatsen på 
US.

Hon ser en man gående framför sig, ganska långt bort minst två fastigheter, säger hon. Hon 
går sin vanliga takt och då hon svängt in på Tränggatan är hon nästan ifatt mannen som 
väsentligt har saktat ner sin gånghastighet. Hon är ifatt honom vid andra fastigheten på 
vänster hand. Hon fick en mycket egendomlig känsla att mannen nästan "flanerade" och 
tittade sig omkring. Det regnar riktigt mycket och hon har sitt blå paraply uppfällt. Mannen 
går där i regnet och det tycktes inte bekomma honom.

Birgitta vill spontant tycka att det var en yngre man som gick framför henne. Hennes son är 
27 år och hon vill nog ha den här mannen runt denna ålder. Han var lång, minst lika lång som 
hennes make som är 190 cm, mannen var bred över axlarna. Händerna hade han hängande 
utefter sidorna. Mannen hade en jacka som är mörk eventuellt t o m svart. Jackan gick ner 
över stjärten kanske in bit ner på låret. Han hade något ljusare byxor som såg urtvättade ut. 
Byxorna var för korta för honom, men inte så att något syntes av benen. Som hon känner 
reagerade hon inte alls för skorna utan skulle nog kunna tro att de var mörka. Inte några vita 
gymnastigskor som hon nu senare läst. Han bar en keps och på fråga om hon såg någon 
skärm på "kepsen" svarar hon att det gjorde hon inte utan hon har kallat huvudbonaden för 
keps eftersom hon lade märke till det lilla "hålet" som är på kepsar över spännet.  Kepsen var 
beige. Hon såg att det stack ut mörkt hår där. Hon tycker att det också syns spretigt hår i 
övrigt under kepsen. Han bar inte på någonting. Mannens gång är rak och målmedveten trots 
den minskade gånghastigheten, tycker Birgitta. Hon noterade "något med benen". Han var 
inte hjulbent "men ändå lite så kanske". "Jag vet inte varför jag studerade honom så men 
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intuitivt kände jag ett obehag. Inte så jag var rädd men ändå.."

Hon fick en mycket obehaglig känsla som hon inte kan förklara men känslan var så stark att 
hon inte ville gå på samma sida som honom utan gick över gatan. Detta är alltså inte en 
efterhandskonstruktion utan känslan hade hon vid tillfället. Hon hade annars inte gått över 
gatan eftersom hon gick på samma sida som det hus ligger där sonen bor. Nu gjorde hon sig 
istället "ärende" med blicken fäst mot sonens fönster i fastigheten Tränggatan nr 13. Hon 
tittade upp för att kunna se snett bakåt på mannen som forsatte på samma sida. När hon var i 
nivå till fastigheten tycker hon att han är med så långt att h an kan vara på väg över Stengatan 
men hon är inte helt säker på detta. Han kan ha gått upp Stengatan mot Åsgatan. Hon vänder 
sig inte om flera gånger  och då hon är framme vid trafikljusen på Djurgårdsgatan är han inte 
ifatt henne.

Det som förvånade henne var att det var så otroligt lite trafik den här morgonen. Hon mötte 
inte någon vilket hade känts bra om hon gjort, säger hon.. Vid trafikljusen brukar det var både 
gångare och cyklister som står men den här dagen var det helt folktomt "så pass att jag gick 
över mot rött ljus". Det kommer inte en bil trots att det säkert borde varit många som valt 
bilen den  här dagen.

Den här promenaden företogs mellan klockan 07.15-07.20.

Birgitta är något hörselskadad så om det skulle ha varit något särskilt ljud kanske hon inte 
noterat detta.

Birgitta tillfrågas om hon såg någon sopbil men det hade hon inte lagt märke till.

Birgitta själv var klädd i en svart skinnjacka, svarta byxor, ryggsäck och hade ett blått 
uppfällt paraply.

Birgitta fick veta vad som hänt först vid 09.15 tiden då en kollega hade varit ute på nätet och 
sett detta. Inte ens då satte hon samman sin egen iakttagelse med dagens händelse. Hon tyckte 
att det sagt T 1 och så det  här med den ljusa rocken gjorde att hon inte brydde sig. 
Kollegorna som hon berättat det för tyckte hon borde ringa men det blev ändå inte så.

Förhör med Sturve, Anna Birgitta; 2004-10-23 11:11   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Dörrknackning Djurgårdsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ryttmarker, Åsa
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord 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

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:14
Förhör avslutat

16:30
Förhörsplats

Djurgårdsgatan 21 C, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Åsa bor med sin familj på gårdshuset Djurgårdsgatan 21 C i Linköping.  De bor på nedre 
våningen med fönster åt alla håll.

Hon gick upp vid 06.30 på tisdagen den 19 oktober 2004, det var mörkt ute , hon såg ingenting.
Vid 07.40 tiden gick Åsa ut till deras parkerade bil på Djurgårdsgatan mitt utanför ICA 
Matbiten. Hon åkte sedan vänster in på Lasarettsgatan fortsatte fram till och svängde vänster 
in på  Sandbäcksgatan förbi Ekoxen och fram till Klostergatan där hon hämtade en pojke, 
August, som går i samma klass som sin son Karl. De samåker varje morgon och föräldrarna 
växlar med körningen. August och Karl går i en paralellklass till den mördade pojken 
Mohamad på Tunvallaskolan. 

När hon hämtat August åkte hon hem och lämnade över bilen till sin man Per, vid 
07.50-tiden, som tillsammans med sonen och August åkte till skolan. Enligt Åsa åkte maken 
Per swamma väg som alltid, Djurgårdsgatan-Kaserngatan-Drabantgatan fram till skolan på 
Fanjunkaregatan.
Åsa fick vetskap om den tragiska händelsen kl 08.30 när en privat väninna på 
socialförvaltningen ringde henne 

Efteråt har Per, 610722-1973,  sagt att han såg en polisbil på cykelvägen  utmed 
Djurgårdsgatan. Polisbilen körde fort.

Åsa berättar vidare att hon var på väg genom Trädgårdsföreningen vid 15.10-tiden för att 
besöka August mamma på Klostergatan och kunde då iaktta en man som gick intill lekparken i 
Trädgårdsföreningen och var på väg i riktning mot växthusen vid Ekoxen. Hon la märke till 
mannen för att han såg sjuk ut på ögonen. Typisk psykpatient tänkte hon.
Signalement på mannen: 25-28 år, 180-185 cm, bredaxlad, iklädd svart mössa som var lite 
hög mitt på skallen, beige dunjacka som var lite längre, beige byxa.

Hon känner sig inte påverkad av signalement som utgivits i massmedia utan säger sig lägga 
märke till "underliga personer". 
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lilje, Erik
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

12:40
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lilje bor på Karl Dahlgrensgatan 23. På morgonen den 19/10 hade han tagit ut sin cykel kl 
0730, för att cykla till arbetet. Först cyklar han på en cykelväg ned mot Åsgatan. När han 
kommer ut på Åsgatan möter han sopbilen som är på väg Åsgatan norr ut mot vändplanen.

Lilje fick ta upp cykeln på gräset när de möttes, han hade funderat över hur sopbilen kunde 
–skulle vända på den lilla vändplanen.
När han kom ned till Tränggatan hade det kommit ut en tjej från det gula huset med en 
soppåse som hon slängde i en tunna varefter hon cyklade iväg.
Lilje säger att han inte såg någon annan person i närheten. Han säger att han passerade 
sopbilen kl 0735 –40.

Lilje finns på telefon 013-63376 
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Förhör
F515

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lilje, Erik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande grovt våldsbrott den 19 oktober 2004 på Åsgatan 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

11:25
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Arbetsplats Kronofogdemyndigheten i Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Håkan Danielsson

Lilje uppger att innan han lämnar sin bostad så tittar han på klockan och den är ganska eller 
exakt 07.30. Lilje lämnar sedan bostaden och går emot sin arbetsplats på 
Kronofogdemyndigheten.

Lilje uppmanas att på karta rita ut från vilken plats han lämnar området och var han går. 
Nummer 1 visar bostadsadressen Karl Dahlgrensgatan 23, sedan går Lilje en parkväg ner 
emot Åsgatan. Lilje passerar förbi på sidan av Åsgatan 1. När Lilje kommer på sidan Åsgatan 
1 ser han till vänster och då ungefär i höjd med Åsgatan 3 att sopbilen finns på plats. Lilje 
uppger att han hör att det skramlar och därför lägger han märke till sopbilen.

Sopbilen åker Åsgatan ner mot JM:s byggarbetsplats och Lilje får funderingen på att 
sopbilen, hur den ska kunna vända nere på denna trånga plats.

När Lilje kommer ut på Åsgatan så går han denna gata ner mot Karl Dahlgrensgatan, vidare 
färd ner till Tränggatan. När Lilje passerar korsningen Åsgatan – Tränggatan så 
uppmärksammar han att en tjej kommer ut från det gula huset då på vänster sida i Liljes 
färdriktning sett. Denna tjej kastar en soppåse i soporna och sedan cyklar hon från platsen. 
Efter det att Lilje första gången sett sopbilen, han är på väg ner för att lämna Åsgatan så gör 
Lilje ej några mera observationer vad gäller sopbilen.

Lilje uppger att dagligen mellan 07.30-07.45 så går Lilje denna väg till sitt arbete.

Lilje uppger att den enda person som han såg på sin promenad Åsgatan ner mot Tränggatan 
var den tjej som kastade soppåsen. Lilje uppger även att någon gång på morgnarna så brukar 
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han se en äldre dam som är ute och rastar sin hund och då i höjd med Karl Dahlgrensgatan. 
Aktuell dam med hunden såg ej Lilje denna morgon.

Lilje är säker på att även på Åsgatan fanns det inga personer som rörde sig vid det här 
tillfället utan det var sopbilen som Lilje både hörde och såg.

Lilje förtydligar och säger att han kan givetvis inte se om det är någon person som har gömt 
sig eller något liknande men synligt på gatan såg ej Lilja någon.

Lilje uppger vidare att givetvis när han kommer längre ner och då i höjd med Tränggatan och 
Djurgårdsgatan så är det ju en hel del trafik, både cyklister, bilister och gående. Lilje gör 
däremot inga observationer på några avvikande beteenden.

Lilje är 57 år, 180 cm lång och han var barhuvad vid tillfället. Lilje bar en mörk halvlång 
rock, går nästan ner till knäet, bruna manchesterbyxor och sedan bar Lilje en gymnastikpåse.

Förhöret efterhand avlyssnat och godkänt och Lilje önskar ej få det återupprepat.

Förhöret slut klockan 11.50.

Förhör med Lilje, Erik; 2004-11-01 11:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Örner, Eleonor
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

2004-10-25
Förhör påbörjat

12:21
Förhör avslutat

12:29
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Örner bor på Djurgårdsgatan 32, och hade under morgonen den 19/10-04 cyklat 
från sin bostad kl 0735. Hon cyklade Djurgårdsgatan norr ut förbi korsningen 
med Tränggatan för vidare färd in på Barnhemsgatan.

När hon var mitt för "trappan" upp till Åsgatan hade det varit två ynglingar på gatan. De hade 
stått på var sin trottoar , den ynglingen som stod på den högra trottoaren, hade helt plötsligt 
stigit ut i körbanan framför Örner utan att se sig för, Örner fick bromsa in kraftigt för att 
undvika kollision.

Örner kan inte närmare beskriva ynglingarna mer än att de var mörkklädda och var ca 20 år.

Örner finns på telefon 013-50337
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Förhör
Tips på telefon.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hallberg, Bo
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

2004-10-25
Förhör påbörjat

19:34
Förhör avslutat

19:50
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bo Hallberg bor på Föreningsgatan 35 Linköping.

Tisdagen den 19/10-04, skulle han åka med ett tåg från centralstationen kl 0658.
Han hade cyklat till stationen och när han kom fram dit upptäckte han att han 
glömt biljetterna hemma. Han vände om och cyklade tillbaka mot bostaden 
genom Trädgårdsföreningen. Cykelbanan förbi Krogfallsstugan upp till 
Naturcentrum.
När han befinner sig i höjd med att det går en gångväg till vänster vid tre stora 
ekar är det två killar som går åt sidan och vänder ryggen till när han passerar 
dem.
Han beskriver ynglingarna – männen;

1. svensk  ca 190 cm lång, ljust lockigt hår, iklädd svart-vit halvlång jacka 
–rock som poplintyg men kraftigare, svart ribbstickad mössa med skärm – 
"brätte", 
ålder ca 25 – 27 år. Hårlockarna  räckt under mössan.

2. invandrare, ca 170 cm lång, mörkt hår, iklädd brun midjejacka av ev mocka, 
ålder ca 25 år.  
Hallberg säger att han sett invandrar killen i kiosken hörnet Djurgårdsgatan 
–Lasarettsgatan.
Hallberg säger att han uppskattar att han passerade killarna i 
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Trädgårdsföreningen  kl 0715.

Hallberg hade sedan cyklat hem och hämtade biljetterna  och cyklade sedan ut 
på Djurgårdsgatan vid utfarten från Föreningsgatan och svängde höger ned mot 
korsningen Lasarettsgatan –Djurgårdsgatan. Det var rött ljus och han fick sakta 
in och stanna. Då hade invandrarkillen som han tidigare sett i 
Trädgårdsföreningen kommit ut i valvet som finns i fastigheten i hörnet, och 
kom och sneddade över korsningen framför Hallberg.  Killen hade brottom och 
såg sig inte för , det var nästan att Hallberg  hade kört på honom.

Hallberg hade fort satt cykelbanan framåt för färd mot Drottninggatan, just som 
han hade kommit in på cykelbanan hade han fått se den långa ljushåriga killen 
komma ut från ett valv ca 50 meter framför sig , Den ljushåriga killen hade 
korsat Djurgårdsgatan .

Hallberg hade cyklat på en grön "minicykel" av fabrikat Mustang, han hade haft 
en svart jacka med huva uppfälld för regnet, samt blå jeans.

Hallber uppskattar att han passerade korsningen Lasarettsgatan –Djurgårdsgatan 
kl  0725 –27. 
Han hade kommit med ett tåg mot Stockholm kl 0755.

Hallberg finns på telefon  013-121126   eller 073-0602970

 

Förhör med Hallberg, Bo; 2004-10-25 19:34   diarienr: 0500-K39890-04
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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
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Cedergren, Jan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i närheten av brottsplatsen den 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

Tommy Johansson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

08:20
Förhör avslutat

08:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Cedergren cyklade från bostaden till sitt arbete. Han passerade Åsgatan-Tränggatan där 
sopbilen befann sig, vid 07.40-07.45 tiden. Den enda händelse, som avvek från det normala, 
som Cedergren kan påminna sig, var en bil som han tyckte accelererade onödigt mycket på 
Tränggatan.
Han vet att det var en man som körde och uppfattade att ytterligare en person satt i 
passagerarsätet intill, eventuellt kan det ha suttit någon i baksätet. Någonting säger Cedergren 
att det var en småbarnsfamilj som åkte i bilen, han vet dock inte varför han har den 
uppfattningen.
Bilen var en svart Audi kombi, nyare modell, diesel.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Cedergren, Jan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang sin färdväg, samt iakttagelser i närheten av brottsplatsen 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

Monica Olhed Hansson
Förhörsdatum

2005-04-28
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

15:45
Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Cedergren cyklade från Kaserngatan och svängde vänster in på Tränggatan. Han cyklade 
österut på Tränggatan ända fram till Djurgårdsgatan. Där cyklade han rakt över för att komma 
till sin arbetsplats på sjukhuset. 
När Cedergren passerar korsningen med Åsgatan står sopbilen där. Den hade fronten söderut 
och hade nog kommit ner från Åsgatan. Den stod nästan tvärs över Tränggatan och en 
sopkille höll på och tömde ett kärl alldeles utanför en butik som heter ArtConnection.

Cedergren lade inte märke till andra cyklister eller gångtrafikanter. Han cyklar oftast ganska 
fort och därför är det mest bilar han tittar efter.

Ungefär mitt på Tränggatan startar en bil ganska snabbt, och motorn på den bilen lät inte så 
bra. Det är en svart bil och Cedergren tror att det kan ha varit en barnstol i bilen eller något 
som gjorde att han kopplade bilen till en barnfamilj. Bilen körde Tränggatan västerut.

Cedergren var klädd i svart Nike regnställ och svart Nike regnhatt. Han cyklade på en svart 
herrcykel.

Cedergren uppger att hans yngsta dotter gick i samma klass som Muhammad, så därför har 
han verkligen funderat över denna morgon, och vad han såg. Han tror att klockan var ca 
07.40 – 07.45 när han passerade korsningen Åsgatan – Tränggatan.

Uppläst och godkänt
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Förhör
F 479

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Cedergren, Alexander
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående Alexanders iakttagelser på Åsgatan 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2005-01-12
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bö

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Alexander samt mamma Cathrine påpekar att de tidigare i denna utredning har 
blivit förhörda och att de nästan börjar att känna sig trakasserade av polisen. 
Förhörsledaren försöker förklara att nya uppgifter kommer in och att dessa 
måste kontrolleras.

På fråga berättar Alexander att han varje skoldag promenerar till och från 
Berzeliusskolan. Då går Alexander från bostaden Åsgatan i riktning mot Västra 
vägen. Han går över den parkeringsplats som byggarbetarna använder. 
Förhörsledaren läser upp delar från Joachim Karsbergers förhör daterat den 28 
december 2004. Om denna iakttagelse var på eftermiddag är det högst troligt att 
det var mig han såg, svarar Alexander. Signalementet stämmer överens med 
Alexander, som är 173 cm lång. Troligtvis hade Alexander på sig en svart 
dunväst och under den en tröja.   

På fråga till Alexander svarar han att Linus Bard är en kamrat sedan 
barndomsåren. Både Alexander och Linus mamma låg samtidigt på BB och 
sedan dess har pojkarna haft kontakt med varandra. Tyvärr menar Alexander att 
de senaste åren har de glidit ifrån varandra och senast de träffade varandra var 
hemma hos Alexanders flickvän i Ekolmen. Detta var under augusti 2004. 
Alexander förnekar att detta möte avslutades med en schism. Det var inget 
allvarligt vi hade bara kommit ifrån varandra, menar Alexander.
Då förhörsledaren påtalar att Linus har eller har haft kamrater inom den 
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nynazistiska rörelsen i Linköping, svarar Alexander, att han inte kände till detta. 
Alexander säger sig bli mycket besviken på sin kamrat om denne fortfarande 
har sympatier i den riktningen.
Avslutningsvis gällande Linus berättar Alexander att han fick telefonsamtal från 
Linus på nyårsafton och att de önskade varandra ett gott nytt år.

Gällande Karl Eneroth berättar Alexander att detta är en kamrat från den tiden 
som Alexander med familj bodde i Linghem. Vi är fortfarande kamrater och 
Karl går i samma klass som mig på Berzeliusskolan, säger Alexander. 
Alexander har vetskap om att polisen har förhört Karl gällande en butterflykniv. 
Karl har ett visst knivintresse, men han är absolut ingen våldsman, menar 
Alexander.

Angående vad Alexander gjorde natten mellan den 18 till den 19 oktober 2004 
vidhåller han  uppgifterna från förhöret den 9 november. Då Alexander hade 
prov i skolan tisdagen den 19 oktober lade han sig tidigt kvällen innan. När 
Alexander blev väckt av sin pappa hade morden redan hänt. Alexander menar 
att både hans mamma och pappa kom vidimera att han inte har varit ute på 
morgonen den 19 okt. 

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt          

Förhör med Cedergren, Alexander; 2005-01-12 15:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, NMotala
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Claes Göran
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang. grovt våldsbrott i Linköping 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

Roine Rosén
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

15:02
Förhör avslutat

14:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Andersson  cyklar dagligen Barnhemsgatan till sitt arbete. Han brukar passera Barnhemsgatan 
c:a 07.20.
I måndags eller tisdags c:a 100 meter bortom pojkens bostad står en ljus husbil med
fördragna gardiner. Husbilen är som Andersson uppfattar det en medelstor modell. platt  front.
Enl. Andersson har det aldrig under de 5 år han cyklat den här vägen stått någon husbil på 
gatan.

tfn 013-17 83 86

uppläst
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Förhör
2:a förhöret "svetsarbetaren" Tränggtan den 18 okt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ljunggren, Daniel Tobias
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter till tidiagre gjorda förhör beträffande Ljunggrens ia  under eftermiddagen den

18 oktober
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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

10:28
Förhör avslutat

10:34
Förhörsplats

L/Våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Daniel Ljunggren kommer i förhöret kallas Daniel.

Daniel tillfrågas om han kunde erinra sig de två männens utseende, vilka han i 
det tidigare förhöret omnämnt kommit gåendes bakom pojken som stannat och 
tittat på när Daniel utförde svetsarbetet på staketet.

Daniel sade att han inte hade någon klar minnes bild över hur de båda männen 
sett ut, mer än att han uppfattat dessa som dryga 30 kanske mer vara i 40 års 
åldern. Han tyckte att de båda männen verkade komma från samma världsdel 
som pojken som stod och tittade på hans arbete. Han hade uppfattat att pojken 
kom från mellersta östern området, vilket han även tyckte männen också gjorde.

Tillfrågas vad som han baserade detta på, svaras att han fick det intrycket av de 
båda männens ansiktsdrag. Tillfrågas kunde inte Daniel ge någon konkret bild 
över hur de båda männen såg ut, mer än att de hade ett "typiskt" arabliknande 
utseende.
Tillfrågas om någon av dem hade ett udda eller avvikande utseende som 
exempelvis stor mustasch, buskigt skägg, stor näsa, flinskallig eller dylikt, 
svaras nekande.
Daniel sade att han uppfattat dem som ordinära i kroppsformen och att de båda 
varit mörkhåriga. Något skägg eller mustascher hade han inte reagerat på att de 
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haft.

Tillfrågas om klädsel som männen haft, svaras att han ej någon minnesbild av 
detta då han ej gjort någon större observation  av de två männen  mer än noterat 
dessa som hastigast i ögonvrån. Hans uppfattning var de bägge var mörkt 
klädda. 
På fråga om vilken nyans som ingick i Daniels färgskala som han kallade 
"mörkt", svaras att den sträckte sig från becksvart till mörkgrått eller marinblått.
Daniel sade att de ej hade färgglada nyanser på kläderna utan uppfattat kläderna 
som mörka.
På fråga om han nu menade att han uteslöt ljusare kläder som beige eller 
gulaktiga på männen, svaras att han var osäker gällande männens kläder men 
hade uppfattat dem som mörka.
På fråga om Daniel känner igen s.k. märkeskläder av sportmodell, svaras 
nekande.

Daniel sade att han först hade iakttagit pojken som stannat till utanför på gatan 
och tittat på när han svetsade. Daniel hade hälsat på pojken med att säga "Hej", 
men pojken hade inte besvarat hälsningen, utan tittat ned och sparkat förstrött 
med ena foten i asfalten, vilket Daniel uppfattat att pojken verkat blyg. Daniel 
hade sedan fortsatt med svetsarbetet. Han hade under det skedet gjort 
iakttagelsen av de två männen. Daniel sade att han enbart uppfattat i det 
ögonblicket. Han uppskattar att han såg männen som hastigast i någon eller ett 
par sekunders tid.
Daniel sade att han uppfattade att pojken, i samma stund han såg de båda 
männen, började gå vidare och fortsatte sin färd Tränggatan i östlig riktning.  
Då männen kommit gåendes tillsammans från samma håll som pojken innan 
hade kommit ifrån, och till utseendet att döma verkade vara från samma land 
som pojken, drog Daniel därför slutsatsen om att de båda männen hade samröre 
med pojken. 
Daniel såg dock aldrig att männen och pojken hade någon kontakt med 
varandra, då han då var upptagen av sitt svetsarbete och inte följde vad som 
hände utanför på gatan.

Tillfrågas sade Daniel att det var en ca 10 meters lucka mellan pojken och de 
båda männen.
Daniel sade att han uppfattat pojkens kläder som mörka - okänt material - och 
att pojken även haft en ryggsäck som hängde på ryggen. Ryggsäcken hade 
Daniel uppfattat som svart eller mörk.
Daniel sade att avståndet mellan honom och pojken uppskattades till  7 - 8 
meter.

Daniel sade att hans förman Tony Rosander befann sig i närheten då Daniel 
hälsat på pojken och menade att denne nog också borde ha sett pojken och de 
bägge männen.

Förhör med Ljunggren, Daniel Tobias; 2004-11-01 10:28   diarienr: 0500-K39890-04
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Daniel sade att han är ganska så  övertygad om att bilden av den mördade 
pojken kvällstidningarna publicerade dagen efter morden överens stämmer med 
hans minnesbild som han har över den pojke han såg under eftermiddagen den 
18 oktober.
 
På fråga var Daniel ganska så säker på att tidpunkten då han såg pojken och de 
båda männen var någon gång strax efter klockan 15.00. "Det var i alla fall under 
eftermiddagen och att det var ca en timme innan vi slutade för dagen" sade han.
Daniel delgavs att han under det tidigare förhöret då uppgett att klockan skulle 
ha varit mellan 14.00 - 15.00. Daniel sade att han nu har kontrollerat att han 
den 18 oktober fick arbeta över närmre en halvtimmes tid och slutade arbetet kl 
16.30. Vanligtvis slutar de klockan 16.00, men den här dagen - den 18 oktober 
- slutade de  klockan 16.30  då arbetet hade dragit ut på tiden, sade han.
Varför han i det tidigare förhöret hade uppgett tidpunkten 14.00 - 15.00 var att 
han erinrar sig att iakttagelsen av pojken gjorde han dryga timmen innan han 
slutade arbetet för dagen.
Att han dragit slutsatsen av att pojken varit på hemväg från skolan, baserade 
han på eftermiddagens tidpunkt och att pojken haft ryggsäck.

Förhöret avslutat.

Linköping den 1 november 2004

Torgny Ehrieder

Förhör med Ljunggren, Daniel Tobias; 2004-11-01 10:28   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Åsgatan-Trädfällare  Anknytning F 213

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Torbjörn
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser i samband med morden på Åsgatan i Linköping 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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-27
Förhör påbörjat

14:20
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Arbetsplats i Mantorp
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Torbjörn uppger att han kom till Åsgatan den 19 oktober cirka klockan 06.30. 
Han kom körande Malmslättsvägen, Storgatan och in på Västra vägen upp mot 
Kanberget där han parkerade vid det hus som Åhlin & Ekeroth håller på att 
renovera. Han färdades i sin svarta Opel Ascona registreringsnummer EED 528.

Syftet med hans vistelse på platsen var att han är beordrad att tillsammans med 
andra på företaget fälla ett stort träd vilket var beläget precis intill det hus som 
företaget höll på och renovera. Då Torbjörn kom till platsen gick han ner till 
trädet för att bedöma dess storlek och hur dom skulle lägga upp jobbet under 
dagen för att fälla trädet. Trädet är beläget där gångvägen mellan Västra vägen 
och Åsgatan munnar ut vid Västra vägen.

Efter en liten stund så kom hans kompis som skulle hjälpa med att fälla trädet 
och Torbjörn gick upp till honom på andra sidan huset närmare bestämt mellan 
huset som renoveras och det bygge som skall bli en parkeringsplats. Dom stod 
där till cirka klockan 07.00 och pratade med varandra.

Torbjörn uppger att han är en sådan människa att han aldrig lägger märke till 
andra människor när han arbetar. 

När han och Åberg stod och pratade med varandra kom efter en liten stund 
förmannen Lasse Larsson från kontoret som finns på området. Dom stod på 
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platsen och pratade några ord med varandra och sedan följde de med Lasse 
tillbaka till kontoret för att titta på ett nytt jobb och dricka kaffe. Dom gick då 
på västra sidan av byggnadsområdet mot Kaserngatan. Dom gick in i kontoret 
genom en dörr som vetter väster ut åt motsatta hållet från Åsgatans

Dom var på kontoret cirka 15-20 minuter och kom ut igen cirka klockan 
07.15-07.20. Torbjörn tror att dom kom ut samma väg som dom gick in i 
byggnaden.

Då de kom upp hade kranen kommit och den stod på uppfarten mellan Västra 
vägen och den blivande parkeringsplatsen. Dom gick tillsammans ner till 
kranföraren och kranen körde sedan upp mot Åsgatan där Torbjörn hade ställt 
sin bil. Dom hjälpte sedan in kranen på plats och kranföraren gjorde i ordning 
sina redskap. Kranföraren fäste bland annat en personkorg till kranen och Åberg 
följde med kranen upp och fäste kättingar i trädet. Torbjörn och Lasse stod 
under tiden nedanför trädet och dirigerade arbetet. Dom höll på 15-20 minuter 
med att få kranen på plats och lika lång tid för att fästa upp kättingarna i trädet 
varför Torbjörn tror att klockan kan ha varit cirka 8 när dom började spänna upp 
kättingarna, kanske något före 8. Han uppger att dom hann fälla och kapa upp 
trädet till klockan 9 på förmiddagen. När de spänt upp kättingarna startade 
Åberg sin stora motorsåg vilken bullrar ganska mycket. Torbjörn uppger att 
deras koncentration denna morgonen var helt på trädfällningen eftersom trädet 
stod så nära huset och dom inte visste hur trädet skulle bete sig vid fällning.

Någon gång mellan 8 och 9 troligtvis cirka 8.30 så kom en kollega till Torbjörn 
och kollegan heter Joakim Lindén. Joakim är arbetskamrat och anställd vid 
samma företag Åhlin & Ekeroth och Joakim har telefonnummer 070-3016876. 
När Joakim kom till dem så berättade han för dom att någon hade blivit 
knivskuren i området.

Torbjörn och hans kollegor som varit på platsen hela morgonen hade inte märkt 
någonting av det som hänt på Åsgatan. Dom såg inga polisbilar och inga 
ambulanser. Det var först framåt 9.30 som Torbjörn såg en polisbil som körde 
upp mot områdeskontoret. Efter frukost såg han avspärrningsbanden. Han säger 
att gärningsmannen skulle ha kunnat komma upp och ta dom utan att dom 
skulle ha hunnit och värja sig så koncentrerade var dom på arbetet.

Torbjörn tillfrågas om han har något minne, något synminne av någon person 
som passerade arbetsplatsen men det har han inte. Han påtalade igen att han är 
mycket dålig på att känna igen folk och fram för allt när han jobbar. 

Torbjörn påminner sig nu att någon gång efter frukost kom det fram en man till 
dem och undrade om dom inte kunde ta ner ett mindre träd som också stod i 
området. Han kommer ihåg att dom i alla fall lagt ner trädet och kapat upp det 
en hel del när mannen kom. Torbjörn uppfattade mannen som cirka knappt 60 
år och han uppfattade att mannen bodde i området eftersom han störde sig på 

Förhör med Karlsson, Torbjörn; 2004-10-27 14:20   diarienr: 0500-K39890-04
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det här trädet. Han försöker påminna sig hur mannen såg ut och han säger att 
mannen kanske var lite kraftig och ungefär lika lång som Torbjörn, ordinärt 
klädd. Torbjörn säger "inget som jag fastnade vid".

Torbjörn tillfrågas hur han var klädd när han jobbade och han uppger att han 
hade sina orange arbetskläder från Åhlin & Ekroth. Han är 173 cm lång och har 
mörkt skägg och var iklädd en gul skyddshjälm som han kallar skogshjälm. Han 
kommer sedan på att han den här morgonen hade sina sågarbyxor på sig utanpå 
dom orange byxorna och sågarbyxorna är blå och röda. 

Torbjörn uppger att han har funderat en hel del efteråt på det som inträffade den 
19 oktober men han har inte kommit på något särskilt som han kan berätta för 
polisen.

Han kommer nu på att det senare under förmiddagen kom en kille och sprang 
förbi arbetsplatsen. Han tror att klockan då var cirka 8.30-9. Killen sprang 
Västra vägen mot Åsgatan. Killen hade en ryggsäck på ryggen. Han ombeds 
beskriva det han ser framför sig när han tänker på killen och Torbjörn tror att 
killen hade träningsoverall på sig. Det såg ut som att killen var ute och tränade.
Torbjörn tillfrågas vad han kan påminna sig för färg på killens kläder och han 
säger att kläderna var ganska mörka. Han tillägger att ryggsäcken också 
troligtvis var mörk och han kan inte påminna sig om killen hade någon mössa 
på huvudet. Han upplevde mannen som 25-30 år gammal och han såg vältränad 
ut, han sprang lätt och ledigt och hade god trim på sin kropp. Torbjörn upplevde 
att killen var tunn i kroppen. Han tillfrågas om han kan påminna sig någon 
längd på killen men det kan han inte men han säger att killen inte var liten, 
troligtvis något längre än Torbjörn definitivt inte kortare. Han uppger att han 
såg killen på cirka 15-20 meters håll.

Uppläst efter hand och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 15.00. 

Förhör med Karlsson, Torbjörn; 2004-10-27 14:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Trädfällare Kanberget

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Larsson, Lars
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Morden på Åsgatan
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

2004-11-24
Förhör påbörjat

09:45
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bt

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Larsson arbetade vid tiden för morden som arbetsledare för dom som arbetade med 
trädfällning på Kanberget.

Han säger att han själv inte har sett någonting speciellt vid tiden för morden. Han börjar 
arbeta vid 7-tiden men åker runt till olika arbetsplatser i stan och kom till Kanberget omkring 
klockan 08.10-08.15. Han mötte då en man som var ute och gick med sin hund. Denne man 
berättade för Larsson att en pojke och en kvinna hade blivit knivhuggna tidigare på morgonen.
Larsson har sitt kontor i det gamla huset på Kanberget och ser inte brottsplatsen från sin 
arbetsplats.

Senare på förmiddagen, Larsson kan inte säga den exakta tidpunkten, kom han tillbaka till 
Kanberget efter att han varit iväg på en annan arbetsplats. När han parkerade bilen utanför 
kontoret fick han se en man som stod omkring 5-6 meter framför bilen. Mannen var inte 
sysselsatt med någonting utan bara stod och tittade. Larsson tyckte att mannen verkade 
konstig. Han var illa klädd och såg ut som en A-lagare.
Mannen var ca.20-25 år gammal och av medellängd eller ev. längre än meddellängd. Larsson 
minns inte vad han hade för kläder på sig, men tror att han hade en mössa nerdragen. Larsson 
har inte sett denna man före eller efter detta tillfälle.

Larsson gick in på kontoret och kan därför inte säga vart mannen tog vägen. Larsson har varit 
bortrest en månad efter morden och har då funderat på vad han ev. kan ha sett. Han har då  
erinrat sig denna händelse med den konstiga mannen.
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Beträffande mannen med hunden säger Larsson att han bor i området och Larsson skall 
försöka att ta reda på vad han heter.

Förhör med Larsson, Lars; 2004-11-24 09:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G349  -  länkad till Anna Fellert.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fransson, Henric
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser under morgonen den 19 oktober
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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

10:28
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

L/Våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Henrik Fransson kommer i förhöret kallas Henrik.

Med anledning av de uppgifter som framkom från Anna Fellerts förhör den 
1november, höres Henrik om sina iakttagelser under morgonpromenaden från 
bostaden till arbetet den 19 oktober.

Henrik sade att han är bosatt i det röda huset på Tränggatan 2 vilket ligger mitt i 
korsningen med Djurgårdsgatan. Han arbetar på Manpower kontoret på 
Drottninggatan och sade att det i regel tar mellan 10-12 minuter att promenera 
till arbetsplatsen från bostaden. På fråga sade Henrik att han är en 
"rutinmänniska" som följer samma mönster i vana banor, så även då han beger 
sig till arbetet om morgnarna. Henrik sade att han brukar bege sig från bostaden 
någon minut över 08.00, så även den aktuella tillfrågade morgonen.

Han hade precis hunnit promenera knappa hundra meter då han blev upphunnen 
av arbetskollegan Malin Carlsson, vilken är bosatt några hundra meter uppåt 
Djurgårdsgatan.
De båda slog följe och gick i riktning ned mot korsningen Drottninggatan. 
Då de var i höjd med ICA butiken såg de kollegan Anna Fellert som stod 
utanför dess entré .
Anna verkade stressad och sade att hon skulle in och handla innan hon började 
jobba. Henrik sade att Anna kort senare kom ikapp dem på cykel innan de nått 
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fram till arbetet och berättade att ICA inte öppnat.

Tillfrågas sade Henrik att han inte lagt märke till någon person som avvikit ifrån 
de övriga personer han mötte under morgonen. Henrik sade att det i regel brukar 
vara ganska mycket folk i rörelse runt Djurgårdsgatan och Drottninggatan  som 
skall till sina respektive arbeten vid den här tidpunkten.
Henrik tillade att  han redan innan blivit förhörd om sina iakttagelser 
beträffande detta av poliser som lagt "lappar" i hans brevlåda någon eller några 
dagar efter den 19 oktober.       

Förhöret avslutat

Förhör med Fransson, Henric; 2004-11-02 10:28   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
F 505

Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2004-11-08 10:55
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

Kompl förhör angående sina iakttagelser på morgonen 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

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:22
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Eva Ryd är tidigare hörd i ärendet. Hon har då berättat att hon sett två personer i vid 
Barnhemsgatan – Djurgårdsgatan på morgonen den 19 oktober. 

Eva berättar att hon var sen till arbetsplatsen den här morgonen. Hon börjar normalt sett sitt 
arbete i Ekholmen klockan 08.00. Nu var hon sen och kom till sitt arbete kl. 08.10. Hon 
arbetar som personlig assistent och det var hos en klient som hon hörde nyheten om morden i 
Linköping. Hon tänkte då tillbaka på vad hon själv hade sett samma morgon på väg till 
arbetet och av den anledningen hörde hon av sig till polisen.

Eva berättar att hon cyklade från sin bostad i Skäggetorp. Hon kom cyklande i hög hastighet 
på Barnhemsgatan. Där Barnhemsgatan övergår till cykelbana vid Djurgårdsgatan såg hon två 
personer. Personerna stod och pratade och gestikulerade. Eva trodde att personerna sett henne 
men strax innan hon skulle passera dessa så klev de nästan ut framför henne. Eva blev 
tvungen att gira till med cykeln för att inte köra på personerna. 

Hon säger att hon tänkt en del efteråt när hon fick reda på vad som hade hänt. Det här är det 
enda avvikande som hon lade märke till på morgonen den 19 oktober. 

 Signalement på personerna
Hon kan inte beskriva dessa närmare. Hon vet inte om det rör sig om män eller kvinnor. Den 
ena var dock påtagligt längre och kraftigare än den andra. Hon tror att de hade mörka kläder. 
Särskild tillfrågad uppgav Eva att personerna inte hade någon hund med sig. Eventuellt så bar 
den längre personen på något beigt i handen. Hon är dock osäker på detta.

Hon hörde inte vad personerna sade och hon tilltalade dem inte. Hon upplevde dock 
personerna som stressade och chockade. 
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Eva blev dock irriterade på att personerna klev ut framför henne. Särskilt tillfrågad uppgav 
Eva att hon själv inte har något minne av sirener i bakgrunden. Vad gäller sirener säger hon 
att det inte är något ovanligt ljud och att hon av den anledningen kanske inte tänkte på detta. 

 Eget signalement
Hon är osäker på hur hon var klädd den här morgonen. Hon upplystes om att det nog regnade. 
Hon säger att om det regnade hade hon säkert sin mörkblå regnponcho över sig. Ponchon har 
en kapuschong och den brukar hon ha över huvudet. Hon brukar ha en röd keps på sig så att 
inte vattnet rinner ner i ögonen. Hon färdades på en röd damcykel av märket Crescent. Hon 
har gråsprängt kastanjebrunt hår.  

Övrigt
Vad gäller tidpunkt för sin iakttagelse så är hon osäker på denna. Hon lägger dock tiden till 
07.50 – 07.55 med tanke på att hon var på arbetet kl. 08.10. Hon tittade inte på någon klocka 
när hon passerade personerna. 

Hon fick också frågan om hon lade märke till några personer eller fordon på Barnhemsgatan. 
Hon uppgav att det inte var något som hon tänkte på. Det enda avvikande var personer som 
klev ut framför henne. 

När hon passerat förbi personerna åkte hon över Djurgårdsgatan och vidare bort mot 
lasarettet. Hon körde till lasarettsbacken och vidare genom lasarettsområdet. Hon har inte 
under vägen något minne av att hon såg något speciellt. 

Hon har inte tidigare lagt märke till någon person som hon reagerat på i området runt 
Barnhemsgatan.

Förhöret nedtecknat i konceptform och fortlöpande relaterat och godkänt.

Förhör med Ryd, Eva; 2004-11-08 10:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G 349 -  länkad till Anna Fellert

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Carlsson, Malin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser under morgonen den 19 oktober
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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

10:23
Förhör avslutat

10:28
Förhörsplats

L/Våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Malin Carlsson kallas Malin i förhöret

Malin sade att hon är bosatt på Djurgårdsgatan 30 A och har sitt arbete på 
Manpower på Drottninggatan 19.
Malin sade att brukar gå till- och från arbetet varje dag hon jobbar. Hon börjar 
arbeta klockan 08.15.
Hon lämnar sin bostad strax innan klockan 08.00 med någon minut.

Aktuell morgon den 19 oktober var hon någon minut försenad varför hon till en 
början skyndade på stegen som i en lättare rask takt. Då hon hunnit ett stycke på 
vägen hann hon upp arbetskollegan Henrik Fransson som också promenerade 
påväg till arbetet.

De bägge slog följe. Då de hunnit fram till ICA, såg de kollegan Anna Fellert 
stå utanför dess entré. Anna hade sagt att hon skulle in och handla på ICA innan 
arbetet började, varför hon stod kvar medan Malin och Henrik fortsatte vidare 
ned mot korsningen med Drottninggatan.
Anna kom strax efter på cykel och sade att ICA inte öppnat, varför hon struntat 
i att vänta kvar där något vidare.
På fråga sade Malin att klockan måste ha varit runt tio över åtta ( 08.10) då de 
såg Anna utanför ICA.

Tillfrågas sade Malin att hon ej gjorde några observationer på någon eller några 
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speciella personer den här morgonen, mer än sina två kollegor.

Malin sade att Djurgårdsgatan under morgonen vid 08.00 tiden vanligtvis 
brukar vara frekventerad av folk i rörelse på väg till arbeten och skolor etc.

På fråga sade Malin att hennes bostad ligger ca 150 - 200 meter från Henrik 
Franssons bostad, vidare att det därifrån är ca ytterligare 150 - 200 meter till 
ICA butiken där Malin såg Anna.
Malin har inget minne av att hon sett att det uppehöll sig fler personer vid Anna 
som tillsynes väntade på att ICA skulle öppna. 

Förhöret avslutat.        

Förhör med Carlsson, Malin; 2004-11-02 10:23   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hörnsten, Marie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Marie Hörnsten om hennes iakttagelser vid korsningen

Östgötagatan-Västra vägen-Malmslättsvägen morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

12:25
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Telefonförhör

Ljudbandsförhör  Förhörsvittne

Berättelse

Marie Hörnsten berättar att hon den aktuella morgonen var på väg tillsammans med sin man 
Ingvar till Vidingsjö. De färdades i en silvergrå Peugeot 307 av årsmodell –03. Det var Ingvar 
som körde bilen medan Marie satt på passagerarsidan fram.

Från hemadressen i Ekängen kom Marie och hennes man i bilen över Steningeviadukten för 
att sedan åka Östgötagatan upp mot Västra vägen. När de befinner sig i höjd med Västra 
vägen mot Malmslättsvägen ser Marie en händelse som fick hennes uppmärksamhet. Marie 
kan inte i dagsläget komma ihåg om den hemska händelsen på Åsgatan hade kommit ut i 
radio eller inte innan Marie såg de bägge männen som hon senare i detta förhör skall 
rapportera om. Vid Korpvallen i Vidingsjö skulle Marie och hennes man träffa några vänner 
klockan 09.00. Marie vill minnas att de var vid mötesplatsen 8 minuter i nio och var där först. 
Från Ekängen åkte de ca. 08.30.

Det Marie såg var två män, en som var betydligt äldre än den andra. De befann sig vid 
korsningen Östgötagatan - Västra vägen en bit bort mot Folkungaskolan. Maries uppfattning 
är att avståndet mellan henne och männen var någonstnas runt 10-15 meter. Det som fångade 
Maries uppmärksamhet var att den äldre mannen tog tag med sina bägge händer på den andre 
mannens axlar och ruskade om honom på ett mycket brutalt sett. Marie sa till sin man "vad 
händer här". Strax därefter hade de passerat i riktning upp mot Malmslättsvägen och männen 
var borta ur Maries synhåll.

Marie beskriver de bägge männen som följande:
 Den äldre mannen var ca. 35 år, ej runt 40-50 år menar Marie som själv är några år över 
50. Mannen var i längd runt 180-185 cm lång och (ohörbart). Med detta menar Marie att 
mannen var välväxt men inte tjock.
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Mannen var välklädd och såg ut som att han var på väg till sitt arbete. På överkroppen hade 
mannen en beklädnad som Marie uppfattade som en rock, troligtvis med slag och halvlång 
men ej ner till knäna. Och den var mörk. Någon färg vill inte Marie ge sig in och gissa på. 
Marie såg att det var något ljust runt halsen på mannen. Detta uppfattade Marie som en 
skjorta, inte som en halsduk. Mannen hade mörka byxor och vilken fotbeklädnad mannen 
hade lade inte Marie märke till.

Då Marie är frisörutbildad lade hon märke till att mannen var välklippt. Hon är helt säker på 
att mannen ej hade skägg eller mustasch och bar inga glasögon. Hårfärgen var mörk. På fråga 
till Marie om hon kan avgöra om mannen var av svenskt ursprung eller av utländsk härkomst 
svarar Marie att hon inte kan säga vilket. Mannen hade mörkt hår men var vit i hyn. Därmed 
vill Marie säga att det kan vara vilket som helst. Marie såg den här mannen snett framifrån 
och det var alltså han som skakade om den mannen som Marie såg bara bakifrån. 

Marie beskriver mannen som hon såg bakifrån som betydligt yngre. Han var ungdomligt 
klädd och Maries uppfattning är att mannen var någonstans i 18-20-årsåldern. "Jag upplevde 
honom i slyngelåldern", säger Marie.

Marie beskriver mannens klädsel som mindre välklädd. Han bar blå jeans och en mörk jacka 
som var försedd med "dragsko" nedtill. Jackan var så pass lång att den räckte lagom över 
höften. Om jackan var grå, svart eller blå kan inte Marie avgöra. Mannen bar en mörk mössa, 
en s.k. luva utan tofs. Den var neddragen över öronen. Maries beskrivning av jackan är att 
den var en hängig jacka av fritidsmodell. Gällande mannens kroppskonstitution berättar 
Marie att den var ungefär som den äldre mannen. Hon upplevde inte någon av dem som större 
eller mindre.

Då Marie såg den här mannen bara bakifrån kan hon inte avgöra om mannen var av svensk 
eller utländsk härkomst. 

Hela situationen upplevde Marie som att det var en pappa som försökte läxa upp sin son var 
på väg till skolan. Det såg ut som att pappan hade tappat fattning och tog i mer än vad som 
behövdes.

Förhöret är uppläst från förhörsanteckningar och godkänt.

Förhör med Hörnsten, Marie; 2004-10-28 12:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Linnerheim, Adam
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

12:35
Förhör avslutat

12:50
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Adam är rullstolburen och varje morgon åker han med sin rullstol från Furirgatan 10 – 
Tränggatan – Djurgårdsgatan- Drottninggatan.
På morgonen den 19/10-04 hade han åkte förbi på Tränggatan ca 0750 –53. Vid korsningen 
med Åsgatan hade det stått en sopbil och killarna i den hoppade just in i den när han 
passerade.
Adam hade sett någon cyklist när han kom fram  till Djurgårdsgatan  i övrigt kan han inte 
påminna sig att han såg någon annan person.
När han kommit ned till Drottniggatan – St. Larsgatan hade han sett och hört ambulanser på 
väg Drottninggatan uppåt.

Adam nås på telefon  0733-664600 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Linnerheim, Adam
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hans iakttagelser morgon den 19 oktober Tränggatan/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

Conny Pettersson
Förhörsdatum

2004-10-31
Förhör påbörjat

15:48
Förhör avslutat

15:58
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Adam Linnheim har blivit förhörd vid ett tidigare tidfälle 21 oktober, han uppger att han har 
funderat mycket sedan han förhördes senaste gången.

Han förstår att han tidsmässigt bör har varit vid Tränggatan/Djurgårdsgatan ungefär samtidigt 
som gärningsmannen. Han kan uppge att det var en kvinnlig cyklist som han såg och körde 
om på Tränggatan. På Djurgårdsgatan kan han inte komma ihåg att han sett någon människa. 
Han har inte sett någon som utmärkt sig eller sprungit. 

Sopåkarna åkte Tränggatan upp.

Uppläst och godkänt
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Förhör
F178

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Linnerheim, Adam
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

SV kk gilt tom 2012-06-05
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör eftersom Adam passerat Tränggatan/Åsgatan vid tiden för morden 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

Christa Sangrud
Förhörsdatum

2005-01-28
Förhör påbörjat

09:38
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Tränggatan och Djurgårdsgatan i Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Larsson, Stefan

Berättelse

Adam är tidigare hörd två gånger. Detta tredje förhör hålles ute på Tränggatan och 
Djurgårdsgatan för att försöka få Adam att minnas ytterligare detaljer från den 19 okt 2004.

Adam är rullstolsburen.

Adam är helt säker på att klockan var 07:50 när han begav sig hemifrån. Han är noga med att 
hans klockor går rätt och han kontrollerar dem 1-2 gånger i månaden mot Fröken Ur. Adam 
bor på Furirgatan 10. Hans hus ligger bredvid det stora gamla Kanslihuset på Kaserngatan. 
Adam korsar Kaserngatan vid det övergångsställe som ligger i närheten av Tränggatan. Adam 
åker sedan mitt i gatan på Tränggatan eftersom trottoarerna är så ojämna på hela Tränggatan.

Ungefär i höjd med huset Tränggatan 6 blir Adam omkörd av en kvinna på cykel. Hon kör 
om honom sakta. Adam kan inte säga varför han vet att det var en kvinna. Han minns inte 
hennes klädsel eller hur cykeln såg ut. Han tror det beror på hennes rörelser eller hur hon var 
klädd som gjorde att han visste att det var en kvinna. Angående hennes klädsel och cykel kan 
han bara säga att det inte var några skrikiga färger.

Adam säger att han läst att det regnade den 19 okt 2004, men han minns inte det själv. Han 
minns att det var en gråmulen dag. Adam själv var klädd i troligen svarta jeans, svart 
midjekort jacka med dragkedja, mörkgrå stickad mössa och handskar. Baktill på rullstolen 
hängde Adams ryggsäck, som är vit och ljusblå med snören knutna i zick-zack framtill. Det 
finns ett broderat märke i grått med texten "PZ". 

Adams rullstol är "liten och smidig". Den är svart med svaga guldinslag. Den har låg rygg 
och är utan motor. Den har fotstöd, smala ljusa däck. Vid förhörstillfället är däcken svarta och 
lite bredare, eftersom Adam bytt till "vinterdäck".
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När Adam är ungefär mitt på Tränggatan lägger han märke till sopbilen längst ner mot 
Djurgårdsgatan. Han har inte lagt märke till när den kom utkörande från Åsgatan. Den stod 
hela tiden med fronten upp mot Kaserngatan. Den hade framljuset tänt. Adam såg inga 
extraljus. "Det var en grön Scania från Ragn Sells". Eventuellt stod den med höger hjulpar 
uppe på trottoaren precis utanför huset Tränggatan 3. (Adam har visat på platsen exakt hur 
sopbilen stod och det finns inritat på en karta som bifogas detta förhör.)

På håll såg Adam hur båda sopkillarna gick med varsitt sopkärl från sopbilen in mot Åsgatan. 
Adam säger att han tror de ställde dem på den lilla p-platsen vid huset Tränggatan 3. Vid 
förhörstillfället går vi till baksidan av det huset, alltså in på Åsgatan. Precis i hörnet, in mot 
gården, står två stycken gröna sopkärl. Adam säger att det kan varit så att sopkillarna gick 
hela vägen dit med kärlen.

När Adam är i höjd med husen Tränggatan 4 och Tränggatan 6, (närmare 4:an) kommer 
sopkillarna tillbaka till sopbilen. Den ene sätter sig på passagerarsidan och den andre på 
förarsidan. Passageraren sätter sig först i sopbilen medan föraren går förbi fronten och in på 
förarplatsen efteråt. Adam säger att han inte kan särskilja sopkillarna pga utseendet på dem. 
"De är båda grönklädda. Lika som sopbilen".

Sopkillarna sitter stilla inne i sopbilen och Adam får känslan av att de väntar på att han skall 
passera dem innan de åker iväg. Han tittar inte rakt in i förarhytten, så han ser inte vad de gör, 
men han tänker i alla fall att de nog väntar på att han skall passera med sin rullstol.

När Adam kör förbi Åsgatan, sneglar han in på Åsgatan för att se om det kommer någon bil. 
Adam säger att eftersom han åker så långt ut i gatan på Tränggatan, behöver han inte vrida 
huvudet för att titta upp på Åsgatan. Adam bedömer det att klockan borde vara 07:53 när han 
passerar infarten till Åsgatan. Detta baserat på när han åkte hemifrån.

Adam har inga hörlurar på sig den här morgonen. Han brukar annars ha det ganska ofta. Han 
har inte hört några ljud från Åsgatan. På fråga säger Adam att han inte tänkt på om sopbilen 
hade motorn igång eller inte. Den gick i så fall på lågt motorvarv. Dess framljus var tända.

Adam kör förbi sopbilen till höger. Han har då kvinnan på cykel precis framför sig.

Efter att Adam passerat sopbilen, vet han inte om det kom någon gående på vänstra sidan av 
sopbilen. Det är inget som Adam lagt märke till eller minns. Han har tänkt på det hemma, 
utan att kunna minnas någon. I alla fall har ingen sprungit, säger Adam, för då hade han 
kommit ihåg det.

Den kvinnliga cyklisten åkte rakt fram till första övergångsstället på Djurgårdsgatan. Adam 
åkte efter henne ner till samma övergångsställe. Där stod det 3-4 personer och väntade på 
grönt. Även på andra sidan stod det 3-4 personer och väntade. Eventuellt även någon cyklist. 
Adam har inga minnen av hur någon av dessa såg ut eller var klädda. Han minns heller inte 
vilka fordon som fanns i korsningen.

Adam säger att när han stod nere vid övergångsstället, hörde han att sopbilen åkte iväg. Han 
har inte vänt sig om och tittat efter sopbilen. Adam vet därför inte om sopbilen hade några 
"vita lampor" som lyste bakåt.

På andra sidan Djurgårdsgatan åkte Adam vänster ner mot Drottninggatan. På Djurgårdsgatan 
är det nerförsbacke, så Adam "rullar på" ganska snabbt. Han koncentrerar sig på att titta ner i 
backen för att upptäcka om något ligger i vägen, för då kan han ramla omkull. Han åkte på 
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cykelbanan som är belägen närmast vägbanan. In mot husfasaden är det gångbana.

Adam har inget minne av någon person på Djurgårdsgatan. Han har inte tittat mot Ica-sidan. 
Han vet att han några dagar tidigare konstaterade att de ställt upp tidningsstället för Metro. 
Han såg att det var tomt och han tänkte då "där står det i onödan" eftersom det var tomt.
Vid förhörstillfället kan vi konstatera att även om mössan lagts i tidningsstället när Adam 
passerade på andra sidan Djurgårdsgatan, skulle han inte kunna se den eftersom 
tidningsstället delvis skyms av en pelare samt att det är för mörkt.

Adam har inget minne av att han hört någon vara arg och svära eller skälla på någon. Han har 
inte själv svurit.

Vad Adam minns nu har han inte sett någon person som sprungit på Djurgårdsgatan. Han har 
inget minne av att någon sneddat över Djurgårdsgatan. Han har inget minne av att ha sett två 
"moderiktigt klädda kvinnor" på Djurgårdsgatan.

Vid Drottninggatan svänger Adam höger. Han åker längs med husfasaden, precis förbi 
fotoateljén. Han har inte lagt märke till någon "lättklädd" person. Adam säger att det ofta är 
mycket folk i rörelse just i detta området, men han kan inte påminna sig att han sett någon 
som sett ut att frysa.

Nere vid korsningen Drottninggatan/St Larsgatan åkte Adam upp mot Trädgårdstorget för att 
hämta sig en gratistidning. När han är på väg fram ser och hör han en ambulans som åker 
Storgatan uppåt (åt vänster från Adam sett). Den har både blåljus och siren påslagna. Efter att 
ha hämtat sin tidning åker Adam vidare till sitt arbete på Drottninggatan 16, Man Power. Han 
kommer dit vid 08:00 och läser tidningen till 08:15 då arbetet börjar.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.
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Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LStöld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Monika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina ev. iakttagelser i samband med morden på Åsgatan 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

Åke Sjöstrand
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

12:53
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Aktuell dag 041019 kl.08.55 färdades Monica i en vinröd Renault Scenic. Monika kom 
Lasarettsgatan ner mot Djurgårdsgatan och svängde där åt vänster upp mot Kaserngatan.

På höger trottoar på  Djurgårdsgatan c:a 75 m upp står en man i åldern 30-35 år.
Mannen iklädd blå jacka av täckmodell samt mörka byxor. På huvudet hade mannen en 
stickad mörk mössa.

Monica beskriver mannen som mycket mörk i hyn och  kraftigt byggd men ej tjock. Hon 
uppskattar längden till c:a 185 cm lång.

Monica fick ögonkontakt med mannan och hon tycke hans blick var obehaglig.

På fråga om hudfärgen var mörk som på en afrikan så säger Monica att så kan vara fallet.

Beträffande tiden 08.55 så är Monica helt säker på denna enär hon varje tisdag denna tid åker 
till US .
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Förhör
K39890-04 "Staketarbetare Tränggatan" Tips F500

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ljunggren, Daniel Tobias
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina iakttagelser mellanden 18 - 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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats

Birgittaskolan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Med anledning av inkommet spaningsuppslag F 500 där uppgifter gjorde 
gällande att Judit Rogullas son gjort vissa iakttagelser i närheten av 
brottsplatsen Åsgatan som kunde äga betydelse, kontaktades Judit som i sin tur 
lämnade ut sonen Daniel Ljunggrens telefonnummer till förhörsledaren.

Daniel Ljunggren kommer att kallas Daniel i förhöret.

Daniel sade att han arbetar på firman Svensk Miljö i Linköping som har till 
arbetsuppgift att restaurera fastigheter.
Daniel berättade att han och hans arbetsgivare Tony Rosander hade börjat 
arbeta med ett staketprojekt till fastigheten Tränggatan 17 i Linköping under 
måndagen den 18 oktober.
De hade rivit det gamla och satt dit ett nytt som var helt återställt under 
tisdagseftermiddagen den 19 oktober.

På fråga sade Daniel att de började arbetet de båda morgnarna klockan 08.30 
och arbetade fram till klockan 16.00 varje dag. De hade avbrott för lunch 45 
minuter från klockan 11.30.  

Daniel sade att han och Rosander blev informerade om morden under 
tisdagsförmiddagen den 18 oktober vid ca 11.30 tiden. Daniel sade att det var 
fastighetsägaren till Tränggatan 17 - " Herr Hagel" -  som ringt upp Rosander 
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och berättat om vad som hade hänt.
Daniel sade att han och Rosander hade under morgonen iakttagit att en massa 
polisbilar rört sig i området där de arbetade, men de hade inte
reagerat något mer ingående över detta just då, sade han. Men efter de blivit 
informerade, så sade Daniel att de "tittat över axeln" då de arbetat.

Daniel sade att när tidningarnas löpsedlar satt ut bild på den mördade pojken, så 
tyckte han att ansiktet stämde in på en pojke som han träffat på under 
måndagseftermiddagen den 18 oktober. Pojken hade kommit någon gång 
mellan klockan 14-15.00 på eftermiddagen och stannat till utanför fastigheten 
Tränggatan 17 och tittat på när Daniel arbetade. Daniel var då  i färd med att 
slipa staketpinnar med vinkelslip. "Han kanske tyckte det såg spännande ut med 
alla gnistorna från slipen" sade Daniel.
På fråga sade Daniel att pojken inte sade något, utan stod och studerade nyfiket 
vad som försiggick. Han såg glad ut, sade Daniel. Han stod och tittade i någon 
minuts tid, för att sedan fortsätta vidare i östlig riktning. Vart han tog vägen, 
noterade inte Daniel.
Tillfrågas sade Daniel att pojken var av utländsk härkomst och såg ut att komma 
från mellersta östern. Han verkade vara mellan 7 - 9 år.

Pojken hade tillsynes kommit gåendes från Åsgatan ned mot Tränggatan. 
Daniel sade att pojken hade kommit gåendes mitt i vägbanan och ej uppe på 
trottoaren. Daniel misstänkte att pojken var på hemväg från skolan.
Tillfrågad sade Daniel att pojken var klädd i mörka kläder både jackan och 
byxorna. Han kunde ej minnas hur jackan såg ut. Daniel erinrar sig att pojken 
bar en mörk stickad mössa på huvudet. Dessutom tyckte Daniel att pojken haft 
en mörkaktig ryggsäck, men var osäker beträffande den punkten. 
Just som pojken börjat gå vidare, så hade det, med ca 10 meters lucka, bakom 
pojken kommit två män i ca 30 - 40 års åldern. Dessa gick i samma färdriktning 
som pojken. De två männen såg också ut att komma från mellersta östern. 
Daniel drog egen slutsats att de två männen var länkade med pojken. Daniel såg 
dock ej att männen och pojken hade någon kontakt med varandra.

Tillfrågas sade Daniel att han har följt vad både tidningar och TV upplyst kring 
morden. På fråga har han inte gjort någon annan iakttagelse som tilldragit sig 
hans uppmärksamhet gällande personer i området, mer än den här lämnade 
beträffande pojken.

På fråga hur han och Tony Rosander tog sig till arbetsplatsen på Tränggatan 17 
den 19 oktober svaras att de kom med bil. De hade kört Östgötagatan via 
biblioteket vidare genom Vasastan upp mot Kaserngatan för att därefter passera 
Åsgatan vidare mot Tränggatan till fatigheten nummer 17. De hade under 
färden ej iakttagit någon eller några som uppträdde anmärkningsvärt eller på 
annat sätt gjorde sig i ögonfallande.
De hade då under resan iakttagit polisbilarna då de närmade sig Åsgatan.
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Daniel sade att under tisdagen den 19 oktober någon gång efter lunch - efter det 
att herr Hagel informerat dem om morden - så hade två kvinnor i 30 års åldern 
kommit gåendes från Åsgatanhållet och tittat upp mot fastigheten där Daniel 
och Rosander arbetade. Kvinnorna hade frågat  dem
".. Är det här Tränggatan 17 ? ".
När Daniel svarat dem jakande på deras fråga, hade de tackat och fortsatt vidare 
i östlig ritning. Daniel sade att han fick den känslan att de bägge kvinnorna 
verkade vara journalister. De återkom aldrig, sade han .

Daniel sade att han tyckte pojken han sett under eftermiddagen den 18 oktober 
var lik den bild löpsedlarna publicerat.

Förhöret avslutat

Förhör med Ljunggren, Daniel Tobias; 2004-10-25 14:55   diarienr: 0500-K39890-04

 464HEMLIG



465

Förhör
Mord K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Heedman, Sigurd Ingemar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mord Åsgatan Linköping 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

Per Vadeby
Förhörsdatum

2004-10-31
Förhör påbörjat

10:13
Förhör avslutat

10:28
Förhörsplats

Polishuset, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PV574

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Heedman och hans fru befann sig vid förhörstillfället på sitt landställe.

Heedman berättade att han och hans fru skulle till Vaccinationscentralen, US, Linköping kl 
09.00 041019. De två gick hemifrån, på Djurgårdsgatan 12 (5 våningen), ner till sitt garage 
som ligger på Barnhemsgatan (det är inte det stora garaget utan det mindre garaget). Utfarten 
är ut mot Djurgårdsgatan. 

Då Heedman öppnade garageporten, kom en man ner för trappan som är belägen precis 
bredvid garaget. Trappan leder ner från Barnhemsgatan till Djurgårdsgatan. Heedman 
upplevde att mannen tittade mycket egendomligt på honom. Som om mannen ville Heedman 
något ont eller att han flydde från något.

Mannen var 20-25 år, ca 180 cm lång, kraftigare byggd än Heedman själv (som väger 75 kg). 
Han var inte blåögd, utan mörkare ögon. Hade inte blont hår utan något mörkare. Mannen var 
klädd i beige, knälång jacka. Hade blå stickade mössa (eventuellt med något grått inslag), 
som inte var nerdragen över öronen. Han hade byxor som var mörkare än jackan. Han hade 
gymnastikskor som var mer ljusa än mörka. 

Heedman sa att avståndet mellan honom själv och mannen var max 3 meter. Heedman 
öppnade garageporten och gick in i garaget. Heedmans fru kom till garaget en liten stund 
efter Heedman själv. De pratade med varandra om att det var en obehaglig man. De hade inte 
sett denna man i området tidigare.

Heedman och hans fru åkte med deras bil upp mot sjukhuset. Då de var vid korsningen 
Djurgårdsgatan/Kaserngatan såg Heedman att de höll på att spärra av gatan, borta på 
Kaserngatan. De parkerade vid stora parkeringen. De betalade p-avgift för en timma framåt. 
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(De har parkeringskvittot kvar, på det står det att de var där 08.45 041019). De gick till 
vaccinationscentralen. De var där 5-7 minuter innan de fick komma in.
 
Då de kom tillbaka hem hörde de av en vaktmästare att det skett ett mord på Åsgatan. Detta 
var vid 09.30-tiden 041019.

Vid något tillfälle under dagen såg Heedman att det var uppståndelse nere vid tidningsstället 
(ICA-affären, Djurgårdsgatan). Men han kommer inte riktigt ihåg när under dagen det var.

Heedman berättade att mannen gick lite egendomligt. Han gick inte spänsligt som en 
20-åring. Mannen hade sin högra hand i jackfickan och den vänstra handen hängde och 
svängde lite längs med sidan. 

Heedman sa att klockan måste ha varit 08.35-08.40 då han var vid sitt garage och mannen 
gick ner i trappan.

Förhöret slut kl 10.28 041031. Godkänt utan uppläsning.
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Förhör
Mord

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, NMotala
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wagndal, Anna-Kristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser på Djurgårdsgatan i samband med mord 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

Michael Bentzer
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats

Polisstation, Motala
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Wagndahl bor på T 1-området och arbetar i centrum. Hon cyklade Djurgårdsgatan till 
arbetaet den 19 oktober kl. 08.50 och var framme kl.09.05. Hon såg en polisbil någonstans på 
vägen. Hon cyklar hem från arbetet kl. 14.30 och samma väg tillbaka. Hon tror att det är då 
hon gör iakttagelser i korsningen "Elsas hus"(det finns en liten möjlighet att hon blandat ihop 
tiderna och att det var på morgonen). 

Hon ser en yngling i 20-årsåldern som står still i korsningen. Han är svartklädd, lång svart 
axellångt stripigt hår (nästan som rastafrisyr). Inget utländskt utseende utan svensk blekt. Gav 
ett obehagligt intryck.

Wagndahl har tidigare ringt och lämnat uppgiften, men blivit avbruten p g a telefonfel. Hon 
vet ej om uppgiften finns registrerad hos polisen.Hon talade då med polisen i Kisa.
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Förhör
Telefontips, komplettering.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wagndal, Anna-Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komplettering till tidigare skrivet förhör.
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

Anders Sydbom
Förhörsdatum

2004-11-05
Förhör påbörjat

11:07
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

Kontorsrum, polisen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E507

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Wagndal har blivit förhörd i ärendet tidigare. Hon har tänkt efter och vill göra en 
komplettering angående signalementet.

KOPLETTERING: mannen hade rakt hår som var tunnt.

HEMLIG



469

Förhör
Elsa Brändströms gata - Djurgårdsgtan, man.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wagndal, Anna-Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Se fritext
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Har själv tagit kontakt med krimkom Virdhall och framfört önskemål att få komplettera tidigare

lämnade uppgifter.
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

Leif Ahlgren
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

15:15
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats

Våldsroteln, polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

la

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Henricson, Benniet

Berättelse

Detta är ett tillägg till det förhör som hölls pr telefon med Anna-Kristina 2004-10-24, 
kl. 13.05.

Uppgiftslämnaren Anna-Kristina kommer fortsättningsvis att kallas för AK.

Tisdagen 2004-10-19, c:a kl. 08.50 lämnade AK sin bostad på 
Trumslagaregatan  vid T1-området. Hon åkte cykel och skulle till sin 
arbetsplats som är belägen vid Stora torget.
AK cyklade på den cykelbana som ligger på Djurgårdsgatans norra sida och då 
hon kom till ICA-butiken på Djurgårdsgatan stod det en polisbil tvärs över 
cykelbanan så hon fick väja för den. Hon gjorde inte några iakttagelser av några 
andra personer eller fordon som hon lagt på minnet.
AK kom fram till sin arbetsplats kl. c:a 09.05 och först då fick hon, av 
arbetskamrater, veta att en liten pojke blivit utsatt för ett våldsbrott. AK 
berättade att hon har en dotter som går i samma skola som den mördade pojken 
Muhammad. De var inte klasskamrater utan gick i parallellklasser. Hon 
berättade också att dottern och en annan tjej fått smörj av Muhammad då de 
lekte i en liten lekstuga på skolområdet. Detta inträffade fredagen 04-10-15.
Under förmiddagen blev AK uppringd av sin f.d make  och de diskuterade vem 
av dem som skulle hämta dottern från skolan. AK ringde till skolan och 
bestämde att hon kom och hämtade dottern och tog henne hem eftersom det var 
"hennes vecka" att ha vårdnaden.

HEMLIG



AK cyklade från sin arbetsplats c:a kl. 14.15 men hon minns inte vilken väg hon 
åkte förrän hon befann sig vid korsningen av Djurgårdsgatan och Elsa 
Brändströms gatan. AK cyklade i västlig riktning (uppåt) på Djurgårdsgatan och 
fick se en man som kom gående från Elsa Brändströms gatan och in på 
Djurgårdsgatans gångbana alldeles framför henne. AK tyckte att mannen 
tvekade om vart han skulle gå men sedan gick han framför henne.
Mannen var c:a 20-25 år och hans hår var långt och hängde ner på axlarna. Han 
hade blek ansiktsfärg och var sminkad i ansiktet. Hon såg inte några ringar eller 
tatueringar. Killen var slätrakad. Beträffande klädseln uppgav AK att killen var 
klädd i någon slags lång, svart rock, men hon minns inte hans klädsel i övrigt.
Hon tillade att killens klädsel och allmänna utseende gav signaler om en 
förvrängd ungdomskultur och på förhörsledarens fråga varför hon reagerade så 
starkt på den här killen svarade AK att mannen gav en obehaglig utstrålning och 
hon kände ett starkt obehag och rädsla.
På fråga om hur hon känner sig själv berättade AK att hon genomgått en svår 
skilsmässa för fem år sedan och sedan hade hon "gått i väggen" och håller nu på 
att arbetsträna en dag/vecka. Hon tillade också att hon inte är stresstålig och det 
ger sig tillkänna bl.a på ett sådant sätt att i det fall hon gör iakttagelser 
såselekterar hon ut ett par saker som hon anser var viktiga och annat struntar 
hon i.
Slutligen sa AK att hon inte vill bli inblandad i någonting men vill göra sin 
medborgerliga plikt genom att personligen framföra sin iakttagelse.

Förhöret uppläst från koncept och godkänt.

Förhör med Wagndal, Anna-Kristina; 2004-11-02 15:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Spaningsuppslag
Tänkbart motiv

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Wagndal, Anna-Kristina
Datum

2004-11-03
Tid

09:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Benniet Henricson

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Bergsten, Fredrik Berörd person
Uppgiften avser

Tänkbart motiv
Uppgift

I förhör med Anna-Kristina Wagndal den 2 november 2004 framkom det att hon var mycket 
psykiskt ostabil. Hon berättade att hon hade en 7 årig dotter som gick i parallellklass till den 
mördade Mohammad. Hon var skild sedan 3 år tillbaka med pappan till flickan.

Anna-Kristina berättade att dottern inte umgicks med Mohammad men att han slagit till 
henne på en rast, fredagen den 15 oktober 2004. Det hade skett i något litet hus på 
skolgården. 

Morddagen, den 19 oktober 2004 så var det exmannen som ringde till henne på hennes jobb 
och berättade att en pojke på dotterns skola blivit mördad. På fråga om exmannen var upprörd 
över vad som hänt med den mördade pojken så uppgav hon att "han lider av ångest".

Exmannen är id med,  670410-1978 Bergsten, Sven FREDRIK, Rydsvägen 322 A , 
LINKÖPING.  Förekommer EJ i kriminalregister.

Benniet Henricson
krinsp
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Förhör
Tips övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wagndal, Anna-Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om morden på Åsgatan i 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

Åke Johansson
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

15:32
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna-Christina har tidigare ringt och lämnat tips. Detta nedtecknades av polisen och hon fick 
lämna noggranna uppgifter. 
Detta handlade om "Elsas hus" på Elsa Brändströms gata 3 och en nazistklädd person.

Hon vill idag meddela, att hon tycker att det lämnade tipset var "viktigt" och att Elsas hus bör 
undersökas.
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Förhör
Johanna Wagndals kamrat ?

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wagndal, Anna-Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Flickor som blivit slagna av den mördade pojken Mohammad 4 dgr före morden.

Vem var flicka nr 2 ?
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

2006-04-13
Förhör påbörjat

10:14
Förhör avslutat

10:38
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna-Kristina tillfrågas om vem kamraten till hennes dotter Johanna var vid det tillfälle som 
hon nämnt där Mohammad slagit flickorna i en lekstuga.

-Nej, så var det inte.
Killarna har inte slagit. På skolgården till Tunvallaskolan finns en lekstuga.
Det var så att när flickorna var inne i lekstugan så ville killarna "ha stugan". Killarna höll då 
för ingången till stugan varvid tjejerna kröp ut genom fönstret. Johanna slog sig / skadade sig 
då lätt. Killarna hade inte slagit flickorna, "men min flicka mådde lite dåligt eftersom hon 
slagit sig mellan benen då hon kröp ut. Det var inget annat med det, utan sådant som normalt 
reds ut på skolan samma dag". 

Anna-Kristina tillfrågas om och uppger sig inte komma ihåg vem den flicka var som Johanna 
var tillsammans med  i lekstugan. Det är nu länge sedan och jag minns verkligen inte vem det 
var. Johanna har många kamrater.

Anledning till att Anna-Kristina kontaktat polisen och då nämnde lekstugan var att hon 
observerat en mystisk man vid Elsas Hus på morddagen.

/ Nils Ahlberg 
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Förhör
R 1417

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wagndal, Britta Margaretha
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt våldsbrott i Linköping 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

Göran Rustby
Förhörsdatum

2004-11-16
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

09:20
Förhörsplats

Linköpings polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gry

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Britta hörs kompletterande angående tips hon lämnat den 2 november 2004.

Britta ombeds att berätta mer om den man som varit inne i hennes butik 
fredagen den 29 oktober 2004.

Britta säger direkt att det hon tidigare sagt angående att mannen var kortklippt 
inte stämmer.
Hon beskriver mer att håret går ner över öronen och är lite ovårdat. Mannen har 
en kal fläck uppe på huvudet där han är tunnhårig.

Britta säger att hon noterat detta när mannen åter var på besök i butiken 
sannolikt på fredagen den 12 november. Återbesöket var med anledning av att 
mannen skulle hämta en beställningsvara som han betalat för vid tidigare besök. 

Britta uppger att mannen vid besöket i butiken den 29 oktober 2004 köpte två 
scarfs i siden som är för kvinnor samt en gul duk. Mannen köpte även 2 
tennglas vilket var beställningsvara och som mannen alltså kom och hämtade 
fredagen den 12 november.

Britta säger att hon upplever mannen som en ensling. Mannen var ändå 
kontaktbar och berättade att han bodde bland gamla och såg hur de kunde bära 
ut döda från huset. Mannen berättade att han inte hade några vänner och att 
föräldrarna var långt borta. Mannen släppte inte in några personer i sin lägenhet 
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som han städade själv.

Britta uppger att hon känner till att det kan finnas andra boende på 
Gottfridsbergs gård som är ett äldreboende. Detta boende tillhör Aspen 
servicehus och är beläget på Hunnebergsgatan 34, 38. Britta säger att det på 
detta äldreboende kan finnas yngre personer som är både psykiskt störda och 
med narkotikaproblematik och att de kan slussas in från Birgittas sjukhus i 
Vadstena.

Förhör med Wagndal, Britta Margaretha; 2004-11-16 09:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Okänd man, blomsteraffären, Kaserngatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kjell, Ulla Sylvia Christina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Man stående utanför blomsteraffären, Kaserngatan strax innan kl 08.00, den 19 okt.
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

Göran Karlsson
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

11:58
Förhör avslutat

12:03
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gk

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Ulla cyklade Malmslättsvägen mot korsn. med Kaserngatan-Västra vägen. Skulle när klockan 
var någonstans mellan 07.55 och 07.57, svänga vänster in på V. vägen. "Cyklade precis som 
vanligt". Vid hörnet vid blomsteraffären, stod  en man som såg märklig ut. Ulla funderade 
över varför han stod där - stodn han och väntade, räknade han bilar, eller vad gjorde han". 

Ulla fick grönt ljus och cyklade. Vände sig om och tittade efter mannen. "Han avvek - tänkte 
vad står han där för". (Menar med "avvek" att han var avvikande från den normala bilden),

Beskrivning: "Ej uppseendeväckande" Ca 30 år. Mörka kläder - kan ej säga vad. Ingen 
storväxt man. "Kan inte säga om han hade mössa på sig eller ej"

Uppläst och vidkänt. Ej erinran.

(Den 20 okt, kl 18.40, ringde en kvinna och lämnade uppgifter i förhör, om att en man hade 
observerats vid samma blomsteraffär, vid 07.35-07.40).
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Förhör
Tipstelefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lantto, Leif
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Våldsbrott i Linköping 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

Arne Sternell
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

09:07
Förhör avslutat

09:13
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Leif berättar att han varje morgon cyklar från sin bostad och till sin arbetsplats. Tisdagen den 
19 oktober 04, vid 07.48-tiden såg han en mansperson i korsningen Stengatan-Tenngatan, 
han utrycker sig på följande sätt manspersonen hörde inte hemma i "situationen"

Leif vill inte ge någon beskrivning eftersom han käner sig påverkad av pressen.
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Förhör
Tipstelefon-uppföljning

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lantto, Leif
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i utredningen angående morden på Åsgatan okt-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

Fredrik Elias
Förhörsdatum

2005-02-14
Förhör påbörjat

11:05
Förhör avslutat

11:28
Förhörsplats

Polishuset, LKPG
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lantto uppger att han bor på Kapellplan 4 och att han arbetar på VTI(Universitetsområdet). 
Lantto uppger att det som fick honom att reagera på denna händelse var den tidiga flyktvägen 
som han fick se på efterlyst samt tidpunkten för sin iakktagelse. Även det att killen inte 
verkade "passa in på platsen" var en bidragande orsak.

Lantto uppger att han cyklade vid detta tillfälle och att killen gick. Lantto har ej sett killen 
varken innan eller efter morden. Lantto åker samma väg till arbetet men vid olika tidpunkter. 
Lantto cyklade nästan på killen då han kom gående på Stengatan. Han såg bara killen i några 
sekunder kanske ännu kortare tid. Vid denna tid eller egentligen oavsett tid så går det inte 
många människor på denna plats. De som går på denna plats är antingen boende på adressen 
eller hundägare. De är dock inte gående i den riktningen som denna kille. Killen gick 
Stengatan i riktning mot en gammal trappa som leder ner till Djurgårdsgatan. Den är det inte 
många som känner till. En teori som Lantto har är att killen känner till området bra. Lantto vet 
dock ej om killen gick ner för trappan.

Lantto uppger att då han kommit ut på Tränggatan blev han omkörd av en Volvo, mörkblå, 
som körde jättefort. Den fortsatte ut vänster på Kaserngatan.

Killen beskrivs som följer: Man/pojke ca 20-25 år, ca 180-185 cm, normal kb med svenskt 
utseende, ljust hår lite åt det röda hållet, håret var klippt i frisyr men var rufsigt och lite "stort" 
utan att för den skull vara ovårdat, inget markerat i ansiktet, bar ljusa kläder, ingen mössa, 
jacka utan märken i okänd färg, ingen uppfattning om skobeklädnad, killen gick fort men inte 
avvikande, de sade ingenting till varandra.

Lantto vet ej om han skulle känna igen killen. Han har dock tittat efter honom efter morddagen 
utan att se honom.
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Förhör
F500,  Ia Tränggatan 17 svetsarbetet den 18 okt.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Rosander, Tony
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser den 18 oktober vid byggarbetsplatsen Tränggatan 17 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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

10:34
Förhör avslutat

10:37
Förhörsplats

L/Våld
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tony Rosander kommer i förhöret kallas Rosander

Rosander uppgav att han är förman till Daniel Ljunggren, vilken är hörd i detta 
gällande dennes iakttagelser av en pojke och två män den 18 oktober.
Rosander sade att han och Daniel var i färd med att färdigställa ett 
reparationsarbete till fastigheten Tränggatan 17. Under eftermiddagen höll de på 
med diverse svetsarbeten till grinden och staketet till fastigheten.
Rosander sade att han enbart som hastigast hade gjort enkort iakttagelse av en 
pojke, vilken hade stannat till utanför på gatan och beskådat Daniels svetsarbete 
på järngrinden. Pojken hade då stått och tittat ca  10 meter från grinden. 
Rosander sade att han inte lade märke till pojken mer än kort i ögonvrån 
uppfattat att pojken stannat till, varför han ej kunde beskriva denne något till 
dess utseende, mer än att pojken varit i 8 - 10 års åldern. Några kläders 
utseende eller andra kännetecken, registrerade aldrig Rosander.

Tillfrågas så såg inte Rosander de två män vilka kommit gåendes bakom pojken 
och vilka hans kollega Daniel iakttagit.

Rosander sade att området utanför fastigheten var ganska så frekvent av 
människor i rörelse som passerade förbi då de arbetade. Rosander sade att han 
inte lagt märke till någon specifikt.

Tillfrågas sade Rosander att de normalt avslutar arbetet klockan 16,00. Han vill 
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minnas att de aktuell tillfrågat datum den 18 oktober fick arbeta över mellan 15 
- 30 minuter och slutade som senast klockan 16.30 .

Rosander hade ingen tidsuppfattning om när iakttagelsen av pojken gjordes. 

Förhöret avslutat
   

Förhör med Rosander, Tony; 2004-11-01 10:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G 349. Kvinna vid ICA Djurgårdsgatan 19/10.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fellert, Anna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser vid ICA Djurgårdsgatan Linköping 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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

15:54
Förhörsplats

N/Våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna Fellert kommer i förhöret kallas Anna.

Anna uppgav att hon vid det aktuella tillfället - den 19 oktober- var bosatt på 
Djurgårdsgatan 22, men har nyligen flyttat till annan adress.
Anna arbetar på Manpower som har kontoret på Drottninggatan 19 i Linköping.

Aktuellt datum hade Anna för avsikt att stanna till vid ICA på Djurgårdsgatan 
och handla aceton till sina naglar innan hon började arbetet.
Anna uppgav att hon börjar sitt arbetet 08.15.
Annan hade tagit cykeln till arbetet. Hon cyklade från bostaden Drottninggatan 
ned i riktning mot ICA, där hon stannade. Anna uppskattar att det tog henne 
maximala fem minuter att cykla från bostaden till ICA. Anna var av den 
uppfattningen att ICA öppnade klockan 08.00. Hon sade sig vara säker på sig att 
klockan visat 07.58 då hon var  framme vid ICA butiken. Hon hade då tittat på 
sin mobiltelefons klocka som visade  07.58. Enligt hennes beräkning så borde 
hon då hinna handla det hon skulle och även hinna fram till arbetet i tid.  Hon 
parkerade och låste sin cykel några meter från ICA entrén. Hon minns att hon 
passerade tidningskorgen på väg från cykeln till entrén. Dörren in till ICA var 
fortfarande låst varför hon ställde sig utanför entrén och väntade på att de skulle 
öppna upp.
Tillfrågas så gjorde inte Anna någon notis om folket som passerade vid det 
tillfället. 
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Hon uppgav att anledningen till detta var att hon i det skedet var en aning för 
stressad och fullt inriktad på att komma in i butiken och hinna med att handla 
och inte komma för sent till arbetet.

Då ICA fortfarande inte öppnat fast klockan passerat 08.00 med någon minut, 
ställde sig Anna framför entrédörrens glasruta och tittade in i butiken.
Butiken var upplyst och hon såg att två expediter rörde sig därinne. Anna blev 
än mer stressad och irriterad över att dessa inte öppnade upp och undrade vad 
de höll på med.

Anna såg samtidigt i spegelglaset från entrédörren att två av hennes 
arbetskollegor - Henrik Franzon och Malin B Karlsson - passerade förbi i 
riktning mot arbetet. Anna förklarade att dessa hade kommit gåendes från 
samma riktning som henne på väg ned mot arbetet.
Anna blev nu ännu mer stressad och försökte få kontakt med personalen hon 
tidigare hade sett röra sig inne i butiken, men dessa syntes nu inte längre till. 
Hon blev irriterad över den nonchalans ICA personalen visade att inte öppna 
upp butiken i tid och var rädd för att nu inte hinna handla innan hennes arbete 
började.

Hon sade att hon till slut gav upp tanken på att handla då hennes mobiltelefonklocka visade 
 08.10 och då  butiken ännu inte öppnat. Anna gick därför tillbaka och låste upp sin cykel där 
hon innan hade ställt upp den och trampade iväg mot sitt arbete.

På fråga cyklade Anna Djurgårdsgatan ned till korsningen där hon sedan vek av höger in på 
Drottninggatan för att fortsätta fram till arbetsplatsen som ligger vid Drottninggatan 19.  
Tillfrågas sade Anna att hon anlände på arbetet någon eller ett par minuter innan 08.15 

På fråga sade Anna att hon ej gjorde någon observation på folk som hon passerade respektive 
mötte på vägen till arbetet, då hon var dels irriterad av att hennes planer inte fungerat på 
grund av att butiken inte öppnat samt dels var stressad av att hinna fram i tid till arbetet.
Anna har i efterhand fått vetskap i att ICA butiken inte öppnar upp förrän klockan 09.00. Hon 
hade haft den uppfattningen att den öppnade redan klockan 08.00.

Tillfrågas sade Anna att hon registrerade att folk passerade förbi henne både hastigt och i 
sakta mak när hon stod utanför ICA butiken, men hon hade inte lagt någon av dessa personer 
på minnet över hur de såg ut etc, då hon varit helt upptagen av tanken att få komma in i 
butiken. Dock hade hon gjort iakttagelsen på hennes två arbetskollegor som tillsammans 
passerat förbi, men det var också  enbart dessa två som hon hade noterat till utseendet. Övriga 
personer, menade Anna, hade hon inte haft någon uppfattning om hur dessa sett ut eller vilka 
de varit.
Anna sade att hon dessutom den mesta av tiden stått med ryggen vänd ut mot Djurgårdsgatan.

Sedan media presenterat att gärningsmannens flyktväg passerat förbi ICA och att polisen 
misstänkte att denne lämnat spår vid ICAs tidningskorg, har Anna försökt återskapa en 
minnesbild av de personer som passerade förbi henne då hon befann sig där. Anna sade att 
hon inte kunde ge någon bild av de personernas utseende, klädsel etc då hon inte haft 
uppmärksamheten riktad på dessa.
Det enda hon erinrar sig, från tillfället då hon stod utanför ICA, var att det rörde sig ganska så 
frekventerat av folk och bilar som tillsynes varit på väg till sina respektive arbeten .

Förhör med Fellert, Anna; 2004-11-01 15:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Tillfrågas hade inte Anna heller gjort någon iakttagelse av personer som hon lade på minnet, 
då hon cyklade från bostaden till ICA butiken.

Förhöret avslutat

    
 

Förhör med Fellert, Anna; 2004-11-01 15:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Mord

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, NMotala
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Persson, Blanka
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mord i 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

Michael Bentzer
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

09:25
Förhör avslutat

09:35
Förhörsplats

Polisstation, Motala
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

På morgonen 19 oktober var Blanka ute och rastade sin hund i Magistratshagen. I samband 
med att sirener hörs lägger hon märke till en man som kommer från Stolplyckan. Hon visste då 
inte vad som hade hänt tidigare, utan har tänkt på det efteråt. Hon förklarar platsen att det finns 
två stora bollar med olja i intill sjukhuset och att det är vid en korsning i Magistratshagen. 

Mannen hon observerar sätter sig ner på huk när han möter Blanka. Mannen gömmer sitt 
ansikte. Blanka reagerar över att mannen sitter på huk så länge 1½ - 2 minuter. Blanka stod ca 
5 meter från mannen. 

Signalement: Strax över 20 år. Utländsk som ser bra och välvårdad ut. Hade fina drag. Bar 
mörka kläder, dock ej svarta. Mörkt hår till axlarna i page. hade möjligtvis en mössa på sig. 

Blanka ringer till polisen för hans beteende att sätta sig på huk och gömma ansiktet. Efter en 
stund gick han vidare ner mot sjukhuset.     
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Förhör
G1261

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Persson, Blanka
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl. upplysningar till förhör 04-10-24.
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

2005-02-21
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Blanka uppger att händelsen med mannen inträffade strax efter det att alla 
polisbilar börjat tuta med sirenerna. Hon befann sig då ca 20 meter "det rosa 
dagiset". Hon blev orolig av tutandet eftersom hon lämnat sina barn ensamma 
hemma. 
Hon gick mot de 2 kulformade cisternerna och vidare  mot pizzeria Napoli. Vid 
en korsning av gångvägen mellan dagiset och cisternerna mötte hon en man 
som kom i riktning från Stolplyckan. Mannen böjde sig ner och stod framåtböjd 
under ca 2 minuter. "Det är möjligt att han knöt sina skor, jag vet inte. Men han 
stod ganska länge på så sätt".  Blanka såg inte mannens ansikte. Blankas hund 
stannade och nosade varför hon blev stående ca 5 meter från mannen.
Mannen var mörk och hade mörkt halvlångt propert hår som troligen var klippt i 
page, eventuellt kammat bakom öronen. Det är även möjligt att han hade mössa 
på sig. Håret var längre än för en "normal" kille. Han såg bra ut.

Blanka rastade vid tillfället sin hund vilken är blandras. Den är svart och ser ut 
som en Flat Coated Retriver.

Blanka var sannolikt iklädd blå jeans samt en svart täckväst. Hon är mörk, har 
svart långt hår som kan ha varit uppsatt i svans eller en stor fläta. Hon är 170 
cm lång.

Under hundrastningen mötte hon i övrigt en man som hon känner till är 
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engelsman. Han arbetar på US,barnavdelning, avd 16.

Fortlöpande nedtecknat.  

Förhör med Persson, Blanka; 2005-02-21 10:55   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips-övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ahl, Magnus
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

2004-10-22
Förhör påbörjat

14:14
Förhör avslutat

14:18
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Magnus Ahl uppger att han ringde polisen redan den19 okt. Blir nu uppringd av 
förhörsledaren.

Ahl uppger att han den 19 oktober ca kl 14.15 mötte en person på Kaserngatan mitt på, 
mellan Fridtunagatan och Djurgårdsgatan.  Det var en kille som gick på gångbanan. 
Anledningen till att Ahl ringer är att killen såg helt borta ut, var i en annan värld, tittade ner i 
backen. Det var inte bara dagdrömmar. Ahl har i efterhand funderat på om killen var släkt 
med den mördade pojken. 

Signalement: ca 20 år, ganska lång, invandrare ev från den arabiska delen av världen, iförd en 
duffelliknande jacka / rock som var brungrå till färgen, säckiga byxor av grovt tyg som även 
de var brungrå till färgen. Jackan nådde halvvägs till knäna. 

Återgivet godkänt 
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Gull-Britt
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

2004-10-23
Förhör påbörjat

10:32
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Polisstationen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Andersson hade på morgonen den 19/10-04 kl 0745 –50, passerat korsningen Lasarettsgatan 
–Djurgårdsgatan´i bil. Hon hade varit passagerare i en röd mindre bil, de hade kommit 
uppifrån Lasarettsgatan och skulle svänga vänster upp på Djurgårdgatan.
De hade fått rött ljus vid signalerna och stannade till en kort stund innan det "slog om". 
Andersson hade då observerat att det kom en mörkklädd man och gick från Tränggatan ut 
mot Lasarettsgatan, mannen hade lång mörk rock, var ganska lång och smal.

När de svängde vänster hade det kommit en cyklist  , man , från Tränggatan och körde över 
övergångsstället framför bilen.

Andersson hade inte hört eller sett några utryckningsfordon.

Andersson finns på telefon  013-157432
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Förhör
G 535

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wallerstedt, Yvonne
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

2004-11-01
Förhör påbörjat

13:12
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Plöjaregatan 65 i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Ljungberg, Lennart

Berättelse

Den 19 oktober så åkte Yvonne Wallerstedt med sin bil klockan 07.40 ifrån Us södra infarten. 
Yvonne Wallerstedt tittade på klockan och upptäckte att hon var lite sen. Hon färdades i en 
blå Volvo 745 med registreringsnummer CEN 161. Yvonne Wallerstedt hade lämnat av make 
och barn vid södra entrén till Us.

Från södra entrén så åkte Wallerstedt mot Djurgårdsgatan vid Statoil. Hon följde sedan 
Djurgårdsgatan mot centrum. Yvonne Wallerstedt reagerade när hon hade passerat 
Lasarettsgatan på en liten vit bil framför sig. Hon reagerade på bilens körsätt. Precis vid Ica 
stannade den vit bilen och släppte över en fotgängare. Wallerstedt reagerade på att den vita 
bilen släppte över en person trots att det inte var något övergångsställe just där.

Det var en kille som gick över Djurgårdsgatan från höger sida mot Ica. Wallerstedt såg den 
här killen först när han stod vid trottoarkanten. Killen hade bråttom över gatan. Det var en 
"yngre kille", osäker på åldern, ej äldre än henne, ej yngre pojke såsom någon 15-åring. Han 
var ej speciellt stor i kroppen. Gick snabbt, lite slängigt över gatan, såg ut att ha bråttom. Han 
var ej speciellt axelbred, ej lång, kortare än förhörsledaren och Wallerstedt jämför den 
fotgängaren med krinsp Ljungberg som är 180 cm lång. Yvonne Wallerstedt kan inte minnas 
om fotgängaren bar någon mössa. Han var iförd en ljus jacka som räckte ner på låren, gråvit 
till färgen, ej någon beige färg. Wallerstedt kan inge säga någon om jackan var försedd med 
någon huva. Fotgängaren var vidare iförd jeans. Wallerstedt kan inte säga någonting om hans 
skor.

Wallerstedt såg bara att han gick över gatan mot Ica-affären, kan sedan inte säga vart han tog 
vägen. Wallerstedt kör med sin bil Djurgårdsgatan framåt och hon kan inte säga vart han tog 
vägen efter det att han har stigit upp på trottoarkanten.
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Wallerstedt såg bara att han gick över gatan mot Ica-affären, kan sedan inte säga vart han tog 
vägen. Wallerstedt kör med sin bil Djurgårdsgatan framåt och hon kan inte säga vart han tog 
vägen efter det att han har stigit upp på trottoarkanten.

Yvonne Wallerstedt åkte sedan Djurgårdsgatan för att svänga Drottninggatan vänster uppför 
backen och parkera i parkeringshuset ovanför Drottninggatan.

Beträffande den vita bilen, som släppte över fotgängaren kan Yvonne Wallerstedt inte säga 
något om vilken modell det var. Det var inte någon Volvo eller Saab. "En liten rund vit bil". 
Det var ej heller någon Volkswagen. Yvonne Wallerstedt har efter den här händelsen tittat 
efter någon liknande bil men ej sett någon sådan. Det fanns en person i bilen, föraren, som 
var en man. Föraren/mannen körde osäkert.

Yvonne Wallerstedt hur det i övrigt såg ut på Djurgårdsgatan. Yvonne uppger att det var lite 
trafik just vid den här tidpunkten. Hon tänkte inte på några fotgängare hade bråttom till sitt 
arbete.

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt av Yvonne Wallerstedt.

Förhöret avslutat klockan 13.45.

Förhör med Wallerstedt, Yvonne; 2004-11-01 13:12   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips Övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Norén, Esko Johannes
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd gällande grovt våldsbrott 041019 på Åsgatan 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

16:43
Förhör avslutat

17:13
Förhörsplats

Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Danielsson, Håkan

Berättelse

Norén uppger att han är ganska säker på att han lämnade sin bostad på 
Fanjunkaregatan 36 klockan 07.28 möjligtvis 07.30. Norén går ner till Anders 
Ljungstedts gymnasium, han börjar kvart över åtta och han vet att det tar en 
halvtimme och gå.

Norén uppger att han i stort sett dagligen ungefär vid samma tidpunkt går denna 
väg.

Norén anmodas att på karta rita ut sin gångväg vilket han gör. Norén säger då 
spontant att den första personen som han reagerade över var en person som han 
träffade på korsningen Fridtunagatan-Kaserngatan. Norén uppger att hans 
gångväg från Fanjunkaregatan 36 till korsningen Fridtunagatan-Kaserngatan 
kan vara cirka 6-7 minuter så att där borde han var vid 07.37. Norén uppger att 
det är ganska mycket människor i rörelse men i den riktning då som Norén går 
alltså in mot stan. Norén reagerar över att han möter en person och att denne 
korsar liksom över Kaserngatan utan att använda övergångsställe.

Norén uppger att den här personen var cirka 20 år och runt 185-186 cm lång. 
Norén är själv 186 cm lång och den här killen var ungefär i samma längd. Han 
var klädd i en ljus rock halvlång ner över halva låret cirka. Norén kan ej säga 
om personen hade någonting på huvudet eller ej. I övrigt kan Norén ej lämna 
någon ytterligare beskrivning.
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Norén fortsätter sedan sin promenad och han uppger att han går väldigt raskt 
och han går nerför trapporna korsningen Storgatan-Malmslättsvägen och ner 
emot Nygatan. Precis när Norén kommer ner för trapporna mot Nygatan så 
uppmärksammar han en person som håller på med några cyklar som står 
parkerade. Norén säger spontant att han aldrig tidigare sett någon person som 
håller på, på detta viset på den här platsen.

Det som fick Norén att reagera var att det verkar som om mannen inte fick upp 
låset på den cykel han höll på med. Mannen sa ingenting utan det var endast 
handlingssättet som Norén reagerade över.

Norén säger att han såg endast ryggtavlan på den här personen men som Norén 
uppfattade det så var han ej så lång men troligen ganska satt. Personen stod 
liksom böjd ner över cyklarna.

Norén såg ej ansiktet på personen och säger att det var först när han hade 
passerat den här mannen som han reagerade och Norén vände sig ej om för att 
titta vad mannen fortsättningsvis gjorde.

Det som Norén kan komma ihåg är att den här personen hade beige kort 
midjejacka. I övrigt kan Norén ej säga om personen hade någonting på huvudet 
eller någon annan beskrivning på kläderna.

Norén uppger att denna iakttagelse gjorde han runt 07.40-07.45.

Norén själv är 49 år, 186 cm lång och bar en svart stickad toppluva. Norén bar 
en brun knälång skinnjacka. Antingen hade Norén beige byxor eller blå jeans.

På fötterna hade Norén grå eller vita gymnastikskor. Norén hade även ryggsäck. 
Norén hade även bruna handskar.

Även fast det regnade något så hade Norén ej något paraply uppfällt. På fråga 
till Norén om han gör några observationer när han passerar Västra vägen och då 
han har sikt bort emot Åsgatan så uppger Norén att det enda han tänkt på var att 
det var någon eller några bilister som åkte in på Västra vägen på baksidan av 
Sociala förvaltningen och där släppte av personer.

Förhöret efter hand avlyssnat och godkänt och Norén önskar ej få det 
återupprepat.

Förhöret avslutat klockan 17.13. 

Förhör med Norén, Esko Johannes; 2004-11-01 16:43   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hajar, Ali
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 19/19-04
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

2004-11-03
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

13:35
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hajar är god vän till familjen som fick sin son mördad.  Han har tidigare varit i kontakt med 
polisen i ärendet.
Hajar vill meddela eniakttagelse som han gjord under kvällen den 19/10-04, han hade varit 
hemma hos familjen på Barnhemsgatan och det hade varit mycket folk där, varför han och 
några landsmän gått ut på gatan . När de stod där hade det varit en person som stod på 
motsatta sidan och tittade på dem.
Personen hade kommit över gatan och Hajar hade talat några ord med mannen, som sagt att 
han kände pojken och hans familj. Mannen hade sagt att han bodde på bottenvåningen vid 
Barnhemsgatan –ElsaBrändströmsgatan.

Manne beskrives som 35 40 år, 185 cm lång, ovårdad, hade kort jacka i okänd färg.
Luktade sprit.

Hajar finns på telefon 013-263214 eller 070-4452674
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindblom, John Bertil
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

2004-11-03
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lindblom meddelar att han den 19/10-04 kl 0750 passerade på Kaserngatan i 
riktning från Östgötagatan mot US. Han hade åkt i en Mercedes A-klass, 
metallicgrå.
Han säger att utanför Blomsterhandeln i korsningen Malmslättsvägen – 
Kaserngatan hade det stått en skåpbil, dovhjortsbrun, och utanför bilen hade det 
stått flera personer som såg ut att vänta på någon.
Han säger att den var mycket trafik på Kaserngatan och när han kom fram till 
Djurgårdsgatan hade det kommit en ambulans under utryckning, och svängde in 
på Kasernagatan.

Lindblom finns på telefon  013-223038
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Förhör
Telefontips angående man som rör sig i området.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Åsa
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Man som rör sig i mordområdet.
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

Anders Sydbom
Förhörsdatum

2004-11-03
Förhör påbörjat

15:51
Förhör avslutat

15:57
Förhörsplats

Kontorsrum, polisen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E507

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Åsa har tidigare varit i kontakt med polisen angående tips till mordet. Samma dag som 
morden ägde rum såg hon en man tidigt på morgonen (se separat förhör). I morse klockan 
06.10 såg hon samma man igen. 

Mannen gick Karl Dahlgrensgatan norrut i riktning mot Kaserngatan. Åsa har varit uppe i 
stort sett samma tid de senaste 10 månaderna och bara sett mannen morddagen och i morse. 
Åsa tycker på något sätt att han inte "hör hemma" i området som någon vanlig boende.

 SIGNALEMENT: mannen sågs bakifrån och är okänd till åldern. Han går forcerat och har 
händerna i jackfickorna men är inte klädd som för en snabb promenad. Han väldigt ljust 
klädd för årstiden, i ljusare beigeaktiga kläder uppifrån och ner. Bär en mörk mössa på 
huvudet. Han har tunt stripigt hår ner till axlarna. 

HEMLIG



496

Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Lena
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

2004-11-08
Förhör påbörjat

10:20
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lena Karlsson uppger att hon  är från Motala och arbetar natt på US. På morgonen den 
19/10-04, hade hon slutat sitt arbetspass  kl.0635 och hade sedan promenerat i raskt takt , 
Lasarettsgatan – Barnhemsgatan –Storgatan – Västra vägen där hon tog bussen till Motala 
som avgår 0650 från busscentralen.
Hon var klädd i röd jacka och hade en svart ryggsäck på ryggen samt hade ett blått paraply 
uppfällt.
Hon har en minnesbild av att hon någon stans på vägen fram mot Storgatan mötte en kille i 
blå stickad mössa och smutsbrun knälång jacka.
Hon har minns inget av hur killen såg ut i övrigt.

Karlsson finns på telefon  0141-226178 
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Förhör
G 2331

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Lena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Dubbelmord Åsgatan 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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2005-02-03
Förhör påbörjat

16:40
Förhör avslutat

16:43
Förhörsplats

Telefon Lkpg-Motala
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lena Karlsson berättade att hon minns inget mer än vad hon tidigare berättat.

Hon hade bråttom när hon gick till bussen och hade sitt paraply uppfällt, varvid 
hon inte tittade sig så mycket omkring.

Hon kommer bara ihåg att han hade en sådan där stickad möss och att den var 
blå. Och så jackan som var brun och knälång.

Mer minns hon inte.
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Stenius, Ann-Louise
Datum

2004-11-09
Tid

09:58
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

 
Inträffat mellan

2004-10-19 10:50

Sverige

och

2004-10-19 10:55

Platsbeskrivning

Från gamla busscentralen mot Djurgårdsgatan 23

Mottaget Mottaget datum

2004-11-09
Tid

09:30
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Ann-Louise Stenius

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Bjelkås, Monica Berörd person
Uppgiften avser

Iakttagelser på Djurgårdsgatan 2004-10-19
Uppgift

Monica Bjekås ringer med anledningen av morden i Linköping, hon har inte 
tidigare varit i kontakt med polisen. Hon ringer för att hon var på 
Djurgårdsgatan den 19/10 ca 10.50 – 10.55. Monica och hennes 13-åriga dotter 
gick från gamla busscentralen till Djurgårdsgatan 23 (massören). När de är 
mittemot ICA-affären möter de en kille. Monica får en konstig känsla när hon 
ser killen.  Monica och hennes dotter har paraplyt uppfällt och ser inte killen så 
tydligt.

Monica beskriver killen som otroligt bredaxlad, klumpig gång som om han är 
vältränad eller har klumpiga skor på sig, gymnastikskor, mörkt klädd, svart 
luvjacka med brungrå pälskrage, jackan gick ner till knäna, svarta byxor pösiga, 
25 – 30 år, ca 180 – 190 cm lång. Killen hade sina armar i sidfickorna på 
jackan, i brösthöjd. 

Monicas dotter upplevde att killen hade en luva eller mössa på sig. Monica 
säger att killen tittade mot ICA-affären (åt sidan).
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Förhör
Tips övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lundholm, Lars
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om morden på Åsgatan i 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

Åke Johansson
Förhörsdatum

2004-11-09
Förhör påbörjat

13:23
Förhör avslutat

13:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lars gick till jobbet 04-10-19(morddagen). Ca kl 08.00 korsade han Lasarettsgatan för att gå 
på gångstigen till Klostergatan. Gångstigen är ca 100 meter lång och är en grusstig.
Lars såg därvid, att det stod en person på stigen. Lars fick en obehaglig känsla. Han överlade 
med sig själv, om han skulle gå på stigen p g a personen.

Lars gick dock mot stigen och mannen. I samband med detta kom det två polisbilar under 
utryckning på Lasarettsgatan.
Mannen stod kvar och skakade på kapuschongen på sin jacka. Lars passerade honom på 
stigen och därvid fick de ögonkontakt. Lars blev "lättad" för mannen såg inte "farlig ut". 
Mannen stod kvar och Lars tittade bakåt efter ca 10 meter och mannen stod fortfarande kvar. 
Därefter vet inte Lars, om mannen fortfarande stannade på samma ställe.

Lars uppskattar, att mannen stod på samma ställe i någon minut, som Lars vet. Mannen stod 
under ett träd. Det var lite "halvregnigt" och ruggigt väder.

Enligt Lars kan en flyktväg ifrån mordplatsen vara genom Trädgårdsföreningen och till 
gångstigen.

När Lars gick över Lasarettsgatan gick det även en yngre kille över gatan. Lars tyckte, att det 
var bra,eftersom han inte då skulle bli ensam med mannen på stigen. Den yngre killen gick 
dock uppåt på Lasarettsgatan efter att ha gått över gatan.

Beskrivning: ca 30 år, ca 180 cm, lite "fyllig" i ansiktet, f ö ingen utmärkande 
kroppsbyggnad, troligtvis mörkt hår, svart lite halvlång jacka med kapuschong.
Han såg ej "farlig ut utan tillbakadraget rädd ut".
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Uppläst efter anteckningar och godkänt

Förhör med Lundholm, Lars; 2004-11-09 13:23   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hammarsten, Lena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser gjorde på Kaserngatan Linköping morgonen 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

Åke Sjöstrand
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lena berättar att hon aktuell dag 041019 körde med sin bil Kaserngatan i riktning mot 
Djurgårdsgatan. Framme vid Tränggatan stannar Lena för att släppa över gångtrafikanter som 
går över i riktning mot T1 området.

Lena uppskattar att klockan då är c:a 8.10 eftersom hon åkte från sin bostad vid 08-tiden.

Lena lägger här märke till en man som går över. Denne går något hopsjunken och detta gör att 
Lena tittar på honom. Mannen är enligt Lena c:a 40 år . Han var iklädd en ljus jacka och mörk 
toppluva.
Mannens byxor var mörkare och kan ha varit jeans. Lena uppskattar att mannnen var c:a 175 
cm lång eftersom han var längre än några kvinnor som gick över.

Lena lade inte märke till vad mannen hade för skor eller färgen på dessa.

Lena tittade till på manen just av den anledningen att denne gick något hopsjunken.

Mannen fortsätter mot T 1 området och Lena ser honom inte mer.
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Förhör
Anknyter till F 38 A

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wallman, Arne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kört flyttlass från Karl Dahlgensgatan 14 A 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

Per Gunnarsson
Förhörsdatum

2004-11-11
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Arne Wallman berättade att han arbetar på Linköpings Räddningstjänst 
samtidigt som han driver Linköpings Flyttningsbyrå tillsammans med Per 
Svärd, 0705-420781. I firman arbetar också sonen Jakob Wallman, 
070-9593723 och Johan Lindgren, 076-8652099.

Vid tillfället hade firman en flyttning från Karl Dahlgrensgatan 14, familjen Gralén, till 
Göteborg. Svärd och Lindgren körde med flyttbilen från firman på Kolfallsgatan 27 kl. 07.00 
och var framme omkring 07.15. Jakob och Arne skulle ansluta på platsen. Jakob bor på 
Djurgårdsgatan 33 tillsammans med Jocke Ek, 073-9933193. Jakob gick kl. 07.05 via  
Tränggatan och Åsgatan till Karl Dahlgrensgatan 14. 

Arne slutade på Brandstationen kl. 07.40 och körde via Drottninggatan och Kaserngatan till 
Karl Dahlgrensgatan där han parkerade c:a 07.50. Han började arbeta direkt. Efter c:a 5 min 
hörde de en massa sirener och sade till sina arbetskamrater att det måste ha hänt något. Efter 
c:a en halvtimma kom en av byggjobbarna i grannfastigheten och uppmanade Arne att flytta 
sin bil. Han parkerade den då på Tränggatan intill Stengatan och gick tillbaka. Omkring kl. 
09.00 kom Fru Gralén ut och berättade att en pojke och en kvinna hade blivit knivskurna. De 
tittade bort mot Åsgatan och såg en massa folk där. Vid omkring kl. 12.00 hade de lastat 
färdigt och körde därifrån.

Arne är säker på att han inte mötte någon bil när han körde in på Karl Dahlgrensgatan. De 
enda personer han såg var byggjobbarna i grannhuset.

Uppläst och godkänt.       
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Persson, Sandra Anne-Christine
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ann-Christine Persson uppgav att hon ville tala med polisen om en man hon mötte en bit från

brottsplatsen tisdagen den 19 okt 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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2004-11-11
Förhör påbörjat

08:40
Förhör avslutat

08:55
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ann-Christine Persson berättar att hon arbetar vid Universitetssjukhuset. Hon jobbar i en 
byggnad som är belägen mellan Eskadern och US stora byggnad, en byggnad där US 
administration är belägen.

Just den här morgonen den 19 oktober minns Ann-Christine att hon åkte bil till arbetsplatsen. 
Hon körde sin röda Mazda 323. Innan hon åkte till arbetsplatsen åkte hon till universitetet där 
hon släppte av sin son. Från universitetet åkte hon vidare Lambohovsleden via gamla 
regementet och till parkeringen vid US. Hon parkerade längst ner på US-området som vetter 
mot den s.k. ankdammen.

Ann-Christine tror att klockan var precis 08.03-08.04 någonstans när hon parkerade på 
parkeringsplatsen. Därefter promenerade hon i riktning mot cykelbanorna som ligger vid 
Eskadern. Ann-Christine berättar att hon brukar promenera den lilla extra promenaden varje 
morgon till sin arbetsplats. Just den här morgonen var hon klädd i sin marinblå jacka och 
hade alternativt eventuellt på sig en vit regnjacka också. Ann-Christine promenerade 
cykelbanan och precis när hon kommer till korsningen med cykelbanan som vetter mot 
Skyttegatan minns hon att hon stannade till. Just då kom det en kille springande från 
Skyttegatshållet och stannade liksom upp när han fick syn på Ann-Christine. Ann-Christine 
minns att hon blev väldigt rädd av någon anledning just då, den här människan avvek liksom 
från den vanliga, normala morgonen. Hon minns själv att hon då plötsligt snabbt tittade sig 
omkring och fick då syn på en äldre dam som promenerade i närheten. Den här gamla damen 
gav henne trygghet, minns hon. Damen var klädd i en mörkgrön kappa och gick med 
bestämda steg mot US. Den här manspersonen passerade strax bakom henne och när 
Ann-Christine till slut vände sig om så var han borta och det tyckte hon var knepigt.
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Mannen som hon mötte och som hon kände obehag av småsprang förmodligen från 
Skyttegatan och i riktning mot den här cykelbanan som leder vidare mot US-parkering. 
Mannen var någonstans mellan 20 och 30 år och klädd i en mörk beige/brunaktig rock. 
Upptill såg det något mörkare ut, Ann-Christine kan inte säga om det var håret eller en mössa 
eller vad det var för någonting men någonting, säger hon, något mörkt fanns upp till på 
mannen. Huruvida han var av svensk eller utländsk härkomst har hon ingen aning om. Hon 
kan heller inte säga någonting om hur mannens hår såg ut eller om han bar på någon väska, 
paraply eller något liknande. Ann-Christine minns bara att hon stannade upp och kände 
obehag av den här mannen.  Ann-Christine kände då inte till någonting om de här brotten 
som ägt rum på Åsgatan.

Ann-Christine har aldrig tidigare sett den här mannen längs den här cykelbanan under den tid 
som hon har arbetat på US.

Förhöret intalat på band och avslutas klockan 08.55. 

Förhör med Persson, Sandra Anne-Christine; 2004-11-11 08:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Spaningsuppslag
Iakttagelse av man utanför ICA den 15v november

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ahlberg, Nils-Göran
Datum

2004-11-15
Tid

17:20
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nils-Göran Ahlberg

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Fredäng, Annevi Berörd person
Uppgiften avser

Observation av man 15/11 -04 vid ICA, Djurgårdsgatan.
Uppgift

Annevi inkom i polishusets reception för att berätta om sin iakttagelse / fundering. 
Annevi arbetar som brandingenjör vid Räddningstjänsten i Linköping.

Innevarande morgon, 041115, kl 08.15 färdades hon i sin gröna SEAT Djurgårdsgatan mot 
Drottninggatan. Då hon passerade ICA-butiken Matbiten lade hon märke till en man 
eftersom "han såg så vilsen ut. Han tog två steg och så stannade han igen. Han betedde sig 
vilset". 

Mannen var "riktigt" ljusblond med ca 8 cm långt hår på hjässan, kortare vid sidorna. Rufsig 
frisyr, troligen pga blåst. Han hade ett ganska runt ansikte och ljus hy. Slätrakad. 
Uppskattningsvis 180 cm lång. Något kraftig kroppsbyggnad, men inte tjock
Mannen var iförd en beige täckjackeliknande jacka som gick ner över stussen. Den var i slätt 
tyg och såg fräch ut. Ljusblå säckiga, använda, jeans.

Annevi lade märke till mannen endast på grund av att "han såg så vilsen ut". 

Då hon under eftermiddagen läste tidningen med mannens signalement kom hon att tänka på 
den vilsne som stått utanför ICA. 
Hon åker  samma väg ungefär vid samma tidpunkt i stort sett dagligen, men har inte lagt 
märke till honom tidigare. 
Hennes tanke är att om mannen har samband med morden bör han bo i närområdet.

Fortöpande nedtecknat.

/ N Ahlberg 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Henriksson, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelse under morddagen 19/10 vid 12.30-tiden
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

Ann-Louise Stenius
Förhörsdatum

2004-11-16
Förhör påbörjat

10:20
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

als

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kristina Henriksson ringer till tipsmottagningen med anledning av 
signalementet på en man som ej är identifierad.

Kristina berättar att hon på morddagen vid 12.30-tiden mötte en man som 
stämmer överens med signalementet på mannen som polisen söker.

Kristina mötte mannen på Kaserngatan vid Tränggatan. Kristina var på väg 
Kaserngatan mot Stolplyckan och mannen kom från Tränggatan och gick över 
övergångsstället på Kaserngatan till samma sida som Kristina. Mannen gick mot 
Malmslättsvägen. När Kristina och mannen möter varandra stirrar han 
igenkännande på henne, Kristina känner ej igen mannen.  Mannen hade en 
otäck sjuk blick, intensiv, mannen släppte inte Kristina med blicken. 

När Kristina mötte mannen visste hon inte vad som hänt under morgonen. När 
hon fick reda på vad som hänt skrev hon ner sina iakttagelser men har inte 
kontaktat polisen tidigare då signalementet inte har stämt förrän nu.

Kristina beskriver mannen som ca 20 år, han såg ut som en "skinnskalle" på 
långt håll, på närmare håll såg hon att han hade kort krulligt ljust hår. Kristina 
säger att han var längre än 170 cm, närmare 180 cm.  Mannen var klädd i en 
beige jacka "rätt så kort", höftlång.

På fråga säger Kristina att hon kan ha mött mannen några dagar efter 
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morddagen men då hade han svart keps på sig och det var på Djurgårdsgatan 
vid ICA-affären, om det var samma man.

Kristina säger att hon skulle känna igen mannen igen, hon har inte sett honom 
någon mer gång.

Kristina säger att hon hade en röd jacka på sig när hon mötte mannen på 
morddagen. Hon tyckte att mannen reagerade på henne, hon undrar om kvinnan 
som mördades hade en röd jacka på sig. Kristina önskar kontakt med någon som 
kan svara på hennes fråga om jackan.

 

Förhör med Henriksson, Kristina; 2004-11-16 10:20   diarienr: 0500-K39890-04
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508

Förhör
0500-K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wingren, Sten
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tipslämnare i samband med mordutredning.
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

Peter Lidman
Förhörsdatum

2004-11-16
Förhör påbörjat

13:53
Förhör avslutat

13:57
Förhörsplats

Näpo väst Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lindgren ringde med anledning av signalement som publicerats 041116 där han tyckte att han 
sett en kille med denna beskrivning.

Lindgren berättade att han cyklar förbi i närheten av mordplatsen varje dag ca: 08.45-08.50
På morddagen cyklade han Tränggatan österut, över Djurgårdsgatan för vidare färd på 
Lasarettsgatan. Han blir på Tränggatan omcyklad av en tjej i 20-årsåldern som var mörkhårig.

Denna tjej hamnar han bakom då de korsat Djurgårdsgatan. Då kommer en yngling gåendes 
på Djurgårdsgatan från Eskadern och denne yngling tränger sig mellan de båda cyklisterna. 

Denne yngling beskriver han som ljust klädd och han reagerade på att han trängde sig igenom
cyklisterna.
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509

Förhör
Tips övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wiksten, Ilse
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om morden på Åsgatan i 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

Åke Johansson
Förhörsdatum

2004-11-16
Förhör påbörjat

14:25
Förhör avslutat

14:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ilse arbetar på Fridtunaskolan. På mordmorgonen såg Ilse på TV att hennes rektor skulle vara 
med. Hon gick därför en sväng för att titta på inspelningsbussen och hon gick därvid bl a på 
Åsgatan. 
Kl 07.20 mötte hon en man på Tränggatan vid ett rosa hus. Mannen såg prydlig ut och han 
var ensam. Han hade händerna i fickorna. Ingen väska. Blickarna möttes. Mannen gick 
normalt och verkade inte ha någon brådska.

Ilse reagerade på mannen p g a att han såg prydlig ut, men att han hade långt hår. Det stämde 
inte riktigt. Mannen gick mot centrumhållet.

Beskrivning: 20 – 30 år, ca 180 cm, "ej tjock", mörk keps, byxor okänt. Håret var riktigt ljust 
och hängde ner minst 5 cm under kepsen och inte bara i nacken.
Mörk jacka. 

Uppläst efter anteckningar och godkänt
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510

Förhör
K 39890-04

Signerat av

Ulf Andersson
Signerat datum

2004-11-17 12:09
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord
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 Andersson
Förhörsdatum

2004-11-16
Förhör påbörjat

14:40
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Friskt tar kontakt med patrullen 5134 Åsa Lindell och Ulf Andersson under garaget i 
Skäggetorps centrum och står plötsligt bara utanför dörren till radio-
bilen. Han knackar inte på rutan eller gör oss uppmärksamma på annat vis, utan jag ser honom 
stå vid förardörren där Lindell sitter och jag sitter själv
på passagerarplatsen. 
Då Lindell vevar ner rutan så börjar han med att säga "Jag visste inte om jag skulle ta kontakt 
men jag hörde något om ett ursprungligt signalement".
Han berättar att han den 19 oktober vid ca 11.15-tiden var på väg ner till centrum av 
Linköping på Malmslättsvägen i höjd med G:a kyrkogården då han
se en man som går i riktning mot Valla plan. Mannen befinner sig ca 100-200 m från den 
blomseraffär som ligger i korsningen Kaserengatan-Malmslättsvägen. Frisk säger att han 
pratat med arbetskamrater om att kontakta polisen och de har uppmanat honom
att ta kontakt med polisen. Han säger dock att han har blivit lite fundersam då det varit lite 
olika signalementsuppgifter och inte trott
att hans uppgifter har haft någon betydelse. Nu hade han hört på radion att de ursprungliga 
uppgifter som massmedia meddelat från 
morddagen fortfarande var aktuella.
Han berättar att mannen han såg var ca 190 cm lång och smal. Han säger att mannen hade en 
beige duffel på sig i filt. Det var inte några
käpp/pinnknappar på den utan vanlig knäppning. Han hade mörka jeans och mörka 
gymnastikskor. Beträffande duffeln så var det en vanlig
duffel och inte någon längre tröja, utan det var en jacka som gick till låren. Han kommer ihåg 
att det var raka fickor på duffeln och det såg han
därför att han aldrig såg mannens händer. Om det var för han hade dem instoppade i ärmarna 
på duffeln eller om det var att han hade handskar kan
han omöjligt komma ihåg. På huvudet hade han en grå luva eller om det var så att det var 
duffelns beiga luva. Det kan han inte komma ihåg. Mannen
gick framåtlutad och tittade ner i marken. Slutligen säger Frisk att mannen hade ett "fårat" 
ansikte och han tror att han skulle känna igen honom igen.
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Mannen var inte äldre än 25 år gammal.

Då vi träffade Frisk så körde han i en pb med regnr SCE 529 någon blå bil.

Förhöret slut 14.50

Ulf Andersson
Polisinspektör     

 

Han  

Förhör med Okänd; 2004-11-16 14:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G 1836. P.3  Johan Lindgren

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindgren, Johan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser den 19 oktober i egenskap av flyttningsarbetare på Karl Dahlgrens gatan 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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-12-13
Förhör påbörjat

13:35
Förhör avslutat

13:50
Förhörsplats

N/Våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Johan Lindgren kommer i förhöret att kallas Johan.

Johan uppgav att han är anställd som "flyttgubbe" på Linköpings Flyttningsbyrå 
sedan drygt ett år tillbaka.
Beträffande den 19 oktober berättade Johan att han och tre kollegor på 
flyttfirman hade jobb på Karl Dahlgrensgatan 14 där en familj skulle flytta sitt 
bohag till Göteborg. Kollegorna heter Arne Wallman, Jakob Wallman samt Per 
Svärd.
Tillfrågas sade Johan att han tillsammans med kollegan Per Svärd åkte till 
adressen på Karl Dahlgrensgatan på morgonen strax efter klockan 07.00. De 
skulle vara på plats klockan 07.30.
Johan sade att de åkte i firmans flyttlastbil. De färdades från kontoret på 
Kolfallsgatan via Malmslättsvägen vidare höger in på Kaserngatan för att till 
slut köra vänster in på Karl Dahlgrensgatan.  Johan erinrar sig att de var på 
plats ca 07.15 - en kvart för tidigt. På fråga sade Johan att de väntade in de två 
andra kollegorna innan de påbörjade flyttarbetet. Johan vill minnas att även 
dessa var tidigt på plats, en kort stund efter att han och Svärd hade anlänt 
adressen.

Tillfrågas sade Johan att han inte lade märke till några personer som var i 
rörelse i området. "Inga som jag såg eller tänkte på i alla fall" sade han.
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Johan sade att han fick den uppfattningen att det var väldigt lite rörelse  av både 
fotfolk och bilister vid tidpunkten då de anlände Karl Dahlgrens gatan.

Johan sade att de började flyttarbetet strax innan avtalad tid. De möttes upp av 
familjen som bodde i lägenheten. Johans uppgift var att bära gods och kartonger 
från lägenhet till flyttbilen, varför han inte hade någon uppsikt om vad som 
rörde sig ute på gatan.

Familjen som skulle flytta uppehöll sig mestadels av tiden inne hos ett par 
grannar som bodde i samma fastighet. Efter en stund , Johan uppskattar att 
klockan kunde ha passerat 08.00, så kom kvinnan i familjen upp till lägenheten 
och var upprörd. Hon berättade att hon hört på radion inne hos grannen om att 
två personer blivit knivskurna under morgonen på Åsgatan.

Tillfrågas sade Johan att han ej hade sett vare sig ambulanser eller polisbilar 
eller hört ljudet från sirener innan kvinnan berättat om det inträffade.
Det var senare, när flyttjobbet var avslutat och de skulle fara därifrån, som han 
såg flertalet polisbilar samt även nyhetsbilar från tidningar och media som 
körde runt i området.
Johan sade att det var först senare under dagen som han via nyheterna fick 
vetskap om att knivskärningarna mynnat ut i mord. De hade då redan hunnit 
lämnat Karl Dahlgrens gatan.
Johan uppskattade att klockan varit runt lunch vid 12- tiden då flyttarbetet var 
avslutat och de lämnade Karl Dahlgrensgatan.

På fråga om Johan iakttog några personer i området under tiden han höll på med 
flyttarbetet, svarades att förutom sina kollegor och paret som flyttade, så iakttog 
han en man vilken kom ut från portentrén till fastigheten tvärsöver gatan på den 
adress de befann sig på. Johan kunde inte dess gatunummer, men förklarar att 
det var huset som också står i "böjen" på Karl Dahlgrensgatan fast på motsatta 
sidan om fastigheten Karl Dahlgrensgatan 14. Tidpunkten för iakttagelsen av 
mannen var mitt i arbetet, omkring klockan 10.00, sade Johan.
Johan beskrev mannen som svensk, ca 30 - 35 år, mellan 175 - 180 cm lång, 
normal kroppsbyggnad, kortklippt frisyr som var mellanblond. Beträffande 
klädsel erinrar sig Johan att mannen var klädd i en midjekort jacka som var 
brun. Övriga detaljer beträffande mannen mindes han ej.
Mannen hade försvunnit gåendes i riktning bort mot Kaserngatans område.

Johan ombads att åter igen noggrant försöka återskapa minnesbilden han har då 
han färdades in på Karl Dahlgrensgatan från Kaserngatan. Johan tänkte efter 
och sade att han inte har någon minnesbild alls över att ha sett vare sig folk eller 
fordon i rörelse under den sträckan. Han är också ganska övertygad om att han 
ej heller såg några personer i rörelse under tiden de satt i bilen utanför adressen 
och väntade in kollegorna .
"Det är möjligt att någon passerat utan att jag reflekterat- eller lagt detta på 
minnet" sade han.

Förhör med Lindgren, Johan; 2004-12-13 13:35   diarienr: 0500-K39890-04
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Om Johan, mot förmodan, skulle få någon minnesbild tillbaka över något i detta 
och som här i förhöret ej relaterats, kommer Johan att kontakta förhörsledaren.

Förhöret avslutat.

   

Förhör med Lindgren, Johan; 2004-12-13 13:35   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G 1836. P.2 Jakob Wallman

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wallman, Jakob
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser under morgonen den 19 oktober, då han var på väg till "flyttarbetet" på Karl

Dahlgrensgatan 14 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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-12-14
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:57
Förhörsplats

L/Våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jakob Wallman kommer att kallas Jakob i förhöret

Jakob sade att han arbetar som flyttkarl på Linköpings Flyttningsbyrå.

Beträffande den 19 oktober, sade Jakob att firman hade flyttarbete på Karl 
Dahlgrensgatan 14, vilket skulle starta klockan 07.30.
"Jag vill minnas att det var överenskommet om att vi skulle vara på plats vid 
adressen senast klockan 07.15" sade Jakob.

Jakob är bosatt på adress Djurgårdsgatan 33 A, och eftersom hans bostad låg i 
så nära anslutning till adressen där flyttarbetet skulle utföras, bestämdes det 
dagen innan att Jakob kunde gå direkt till flyttadressen från bostaden istället för 
att först åka till flyttfirman.

Jakob sade att kollegorna Johan Lindgren och Per Svärd skulle hämta 
flyttbussen på firman och köra till adressen. Den tredje kollegan, Arne Wallman 
- tillika Jakobs pappa, skulle ansluta något senare eftersom denne innan hade 
arbetat natt på Linköpings brandkår.

Jakob sade att han lämnade bostaden runt klockan 07.05 plus minus en minut. 
Han är ganska säker på att klockan hade passerat 07.00 med några minuter då 
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han gick hemifrån, Han hade "kastat ett öga" på väggklockan innan han gick 
och då sett att minutvisaren var något över 07.00.
Jakob förklarade att han tillhör " de morgontrötta " och är lite seg i kroppen i 
början på morgonen, varför han helst vill ha god tid på sig och inte behöva 
känna av någon stress. Så även denna morgon, sade han. Jakob hade räknat ut 
att han inte behövde mer än maximala 10 minuter på sig för att nå fram till 
flyttadressen från bostaden och då kunna gå i lugn takt utan att behöva jäkta, 
varför han gick hemifrån strax efter klockan 07.00.

Jakob sade att han har adress Djurgårdsgatan, men har sin entréport ut mot 
lasarettsgatan, då han bor i hörnet på huskroppen.
När Jakob kom ut från porten gick han mot Djurgårdsgatan vilken han 
passerade tvärs över . Efter Djurgårdsgatan fortsatte han
förbi den röda villan/fastigheten upp mot Tränggatan och nådde fram till dess 
vändzon. Från Tränggatan fortsatte han Åsgatan upp mot
Karl Dahlgrensgatan där han vek in vänster och fortsatte Karl Dahlgrensgatan 
fram till husnummer 14.

Tillfrågas sade Jakob att han inte registrerade någon rörelse av  vare sig  folk 
eller bilar under sin färd från bostaden till flyttadressen på Karl Dahlgrensgatan 
14.
Jakob sade att i tid räknat så hade det maximalt tagit honom tre (3) minuter att i 
lugn takt gå sträckan från det han låste bostaden fram till vändzonen på 
Tränggatan. 
Därefter uppskattade Jakob att det tog lika många minuter maximalt ( 3 minuter 
) att gå från vändzonen på Tränggatan fram till Karl Dahlgrensgatan 14.

Jakob sade på fråga att han var först fram på plats och fick vänta på kollegorna 
med flyttbilen. Han uppskattar att han fick vänta i tid allt mellan fem minuter 
till en kvart. "Jag hade ingen koll på hur länge jag fick vänta, men det kändes 
som om jag väntat i nära en kvarts tid innan de dök upp med bussen" sade han.
På fråga sade Jakob att flyttbussen kom körandes Karl Dahlgrensgatan från 
mostatt riktning i förhållande till den väg  Jakob hade gått.

Tillfrågas om Jakobs förehavande under tiden han väntade in sina kollegor, 
svaras att han uppehöll sig i området runt fastigheten Karl Dahlgrensgatan 14. 
Han stod utomhus på gatan och väntade.
På fråga om han hörde några ljud eller andra läten under tiden han stod och 
väntade, nekas. Tillfrågas om Jakob hade freestylelurar i öronen, nekas.
Jakob tänkte efter och mindes att han såg att en man kom ut från entréporten ur 
en av grannfastigheterna till Karl Dahlgrensgatan 14. Jakob beskrev att det var 
huskroppen som stod till vänster om "flyttadressen" på samma sida- sett från 
Åsgatan hållet. Mannen i fråga var uppskattningsvis i trettio (30)  års åldern, 
barhuvad mörk hårfärg och var klädd i en mörk jacka. Mannen gick i riktning 
ned mot Åsgatan men vek av efter ett tag höger in mellan huskropparna och 

Förhör med Wallman, Jakob; 2004-12-14 10:05   diarienr: 0500-K39890-04
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försvann i riktning ned mot Tränggatan.
"Det var nog den enda personen jag såg vid tillfället från det jag lämnade 
bostaden fram tills flyttbussen anlände" sade Jakob.
Jakob mindes även att mannen i fråga, kort efter det att denne kommit ut från 
porten, stannat till och ställt sig och tittat på en katt vilken satt uppkrupen på en 
stolpe/vägskylt invid vägbanan. Jakob hade själv innan, då han var på väg fram 
till flyttadressen sett katten som suttit på stolpen/vägskylten. 

Tillfrågas om Jakob från sin plats, där han uppehöll sig,  vid nummer 14 på Karl 
Dahlgrens gatan kunde se ända ned till Åsgatan, svaras nekande. "Huskropparna 
stod i vägen för den sikten" sade han. 

På fråga hur Jakob tar sig till sitt arbete och vilken väg han då brukar färdas, 
svaras att han för det mesta cyklar då han inte fått låna bilen av föräldrarna. När 
han cyklar så kör han för det mesta Djurgårdsgatan vidare upp på Tränggatan 
för att sedan cykla vidare ut mot T 1 området mot arbetsplatsen. Annars brukar 
han cykla Djurgårdsgatan vidare in på Barnhemsgatan. Han startar resan från 
bostaden mellan klockan 06.30 och 06.40 beroende på vad det är för väderlek 
ute. ( Han börjar arbetet klockan 07.00 ) Den här aktuella morgonen - den 19 
oktober - hade Jakob reflekterat över att det var anmärkningsvärt lite folk i 
rörelse. "Jag brukar möta flertalet cyklister som cyklar Tränggatan vidare ned 
Djurgårdsgatan. Men den här morgonen har jag inget minne av att jag mötte en 
enda sådan" sade han. Beträffande gångtrafikanter så hade inte Jakob noterat att 
man mött någon sådan heller, förutom den redan nämnda mannen han sett 
komma ut från entréporten. 
De gånger han lånat bil, brukar han den parkerad längs med Tränggatan över 
natten, eftersom där är gratis parkering.

På fråga om Jakob hörde några ljud eller läten i området under tiden han stod 
och väntade på sina kollegor, nekas.

Tillfrågas om Jakob mindes vilket väderleksförhållande som rådde den här 
morgonen, sade Jakob att det var ganska så mulet och grådisigt väder. Att det 
skulle ha regnat, hade han inget minne av, möjligtvis att det föll ett lättare 
duggregn, sade han.

Tillfrågas om vilken klädsel Jakob bar vid tillfället, svaras att han hade sin 
arbetarjacka som är midjelång och mörkblå. Materialet i jackan är av s.k. 
bävernylon och "glänsande". Jackan bär vit textrad på ena sidan av bröstet " 
Linköpings Flyttningsbyrå" 
Byxorna var mörkblå av "vanligt" s.k. chinos material. Han bar vita 
gymnastikskor med inslag av röd/blå ränder på sidorna. På huvudet bar han en 
svart baseballkeps utan märke eller symboler. Kepsen har en hård skärm, som 
han har framåtvänd. 

När så flyttbussen anlände med Johan och Per, så påbörjades flyttarbetet 

Förhör med Wallman, Jakob; 2004-12-14 10:05   diarienr: 0500-K39890-04
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omgående. Jakob vill minnas att flyttbussen kom till adressen någon gång strax 
efter 07.15 - men tillade att han ej var säker på den tidsuppgiften.

På fråga om när i tid Jakob fick vetskap om händelsen på Åsgatan, svaras att 
frun i den familjen som flyttade hade kommit och berättat om nyheten hon just 
hade hört på radioutsändningen. Hon hade sagt att det hade hänt en 
knivskärning där två personer var illa skadade i närområdet uppe på Åsgatan. 
Jakob tror att klockan då hade passerat 08.00 - tiden. Jakob var inte säker på 
om de då vid detta tillfället fick veta att det var fråga om mord, utan att nyheten 
då gällt att två personer blivit knivskurna. 
Jakob vill minnas att det var först längre fram under dagen som det, via 
nyheterna på radion, framkom att de knivskurna personerna hade blivit mördade.

Jakob sade på fråga att han känner väl till området runt Karl Dahlgrensgatan 
eftersom han dels är bosatt i själva närområdet samt att han dessutom tidigare 
har varit där och utfört andra flyttarbeten med flyttfirman.

Jakob uppgav att han ej hade någon uppfattning om vad som rörde sig utanför 
fastigheten till Karl Dahlgrensgatan 14 under tiden han och hans kollegor höll 
på med flyttarbetet. Däremot hade han hört ljudet av sirener under morgonen då 
de höll på med att lasta kartonger. Jakob hade då trott att det hade hänt någon 
trafikolycka. Jakob erinrar sig att de var klara med flyttarbetet runt lunchtid.

På fråga om Jakob följt vad media skrivit om morden, svaras jakande. Tillfrågas 
sade Jakob att han inte kände igen den mördade pojken på fotot som tidingarna 
publicerat bild på.

Jakob försökte i minnet återskapa sin promenad från bostaden till Karl 
Dahlgrensgatan 14. Efter att ha tänkt en stund uppgav han sig vara ganska 
övertygad om att han ej mötte- eller registrerade någon person på den sträckan. 
Den enda han mindes sig ha noterat, var mannen som kom ut från porten.

Tilläggas sade Jakob att han pappa, Arne Wallman anslöt till arbetet knappa 
fem minuter försenad. Arne hade kommit dit i sin privata bil.
Vidare uppgav Jakob att han från och med den 15 december kommer att bege 
sig på en utlandsresa och återvända hem den 3 januari 2005.

Förhöret avslutat

     

Förhör med Wallman, Jakob; 2004-12-14 10:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G.1836. P1. Per Svärd

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svärd, Per
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i egenskap av "flyttkarl" på Karl Dahlgrensgatan 14 Linköping under

morgonen 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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-12-17
Förhör påbörjat

12:05
Förhör avslutat

12:23
Förhörsplats

L/Våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Per Svärd kommer i förhöret kallas Per.

Per är anställd samt delägare i Linköpngs Flyttningsbyrå. Han har abetat på byrån sedan snart 
20 år och blev delägare tillsammans med kollegan Arne Wallman för drygt 5 år sedan.

Beträffande den 19 oktober
Per sade att de hade ett flyttarbete på Karl Dahlgrensgatan 14  åt en familj som skulle flytta till 
Göteborg. Arbetet skulle börja klockan 07.30, men Per sade att han och kollegorna var en 
kvart tidiga, varför de påbörjade flyttarbetet redan 07.15.

Under morgonen vid ca 06.45 tiden sade Per att han från bostaden i Vikingstad hade i bil 
begett sig till flyttkontoret på Kolfallsgatan i Tornbyområdet tillsammans med kollegan Johan 
Lindgren. Där hämtade de flyttbussen och körde från firman vid 07.00 tiden mot adressen på 
Karl Dahlgrensgatan.
Per sade att det var redan uppgjort att den tredje kollegan Jakob Wallman denna morgon skulle 
ta sig till flyttadressen direkt till flyttadressen då denne bodde i nära anslutning med adressen 
de skulle flytta från.
Beträffande den fjärde kollegan Arne Wallman, sade Per att Arne även innehar tjänst som 
brandman och hade natten till den 19 oktober jobbat  på brandstationen, varför han senare 
skulle dyka upp under morgonen. Per erinrar sig att Arne kom till flyttadressen någon gång 
mellan 07.30 - 08.00.

På fråga sade Per att han körde flyttbussen från firman via Malmslättsvägen vidare in på 
Kaserngatan för att där svänga vänster in på Karl Dahlgrensgatan. På fråga mindes inte Per om 
han lagt märke till några fotgängare eller andra trafikanter. 
Per sade att Jakob redan var framme på plats då de anlände med bussen. Per backade in 
lastbilen mot gården så att fronten pekade ut mot gatan.
På fråga sade Per att han inte hade någon uppsikt över vad som föredrog sig ute på gatan då de 
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lastade in flyttgodset i busssen.

Per uppskattar att klockan var mellan 08.00 - 08.30 då han fick vetskap om händelsen på 
Åsgatan. Per sade att frun i familjen de flyttade åt hade berättat detta för dem. Hon hade i sin 
tur fått höra detta av en väninna eller granne i "flytt"fastigheten där de var.
Per sade att de var klara med flyttarbetet omkring klockan 12.00, och fortsatte med flyttlasset 
ned till Göteborg. När de körde från Karl Dahlgrensgatan såg de en mängd polisbilar i området.

På ny ställd fråga uppgav Per att han ej mindes någon iakttagelse av folk i omgivningen då de 
anlände Karl Dahlgrensgatan.

Förhöret avslutat

Förhör med Svärd, Per; 2004-12-17 12:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G.1836.P1.Per Svärd

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svärd, Per
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i egenskap av "flyttkarl" på Karl Dahlgrensgatan 14 i Linköping under

morgonen 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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-12-17
Förhör påbörjat

12:05
Förhör avslutat

12:23
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

yp

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Per kommer i förhöret att kallas Per.

Per är anställd samt delägare i Linköpings Flyttningsbyrå. Han har arbetat på 
byrån i sedan snart 20 år och blev delägare tillsammans med kollegan Arne 
Wallman för drygt fem år sedan. 

Beträffande den 19 oktober:
Per sade att de hade ett flyttarbete på Karl Dahlgrensgatan 14 åt en familj som 
skulle flytta till Göteborg. Arbetet skulle börja klockan 07.30, men Per sade att 
han och kollegorna var en kvart tidiga, varför de påbörjade flyttningsarbetet 
redan klockan 07.15.

Under morgonen vid ca 06.45-tiden sade Per att han från bostaden i Vikingstad 
hade, i bil, begett sig till flyttkontoret på Kolfallsgatan i Tornbyområdet 
tillsammans med kollegan Johan Lindgren.  Där hämtade de flyttbussen och 
körde från firman vid 07.00-tiden mot adressen på Karl Dahlgrensgatan.
Per sade att det redan var uppgjort att kollegan Jakob Wallman, denna morgon, 
skulle ta sig till flyttadressen direkt från bostaden eftersom han bodde i nära 
anslutning.

HEMLIG



Beträffande den fjärde kollegan Arne Wallman, sade Per, att Arne även innehar 
tjänst som brandman och hade natten till den 19 oktober jobbat på 
brandstationen, varför han senare skulle dyka upp under morgonen. Per erinrar 
sig att Arne kom till flyttadressen någon gång mellan 07.30 – 08.00.

På fråga sade Per att han körde flyttbussen, från firman, via Malmslättsvägen 
vidare ner till Kaserngatan för att där sedan svänga vänster in på Karl 
Dahlgrensgatan. På fråga minns inte Per om han lagt märke till några fotgängare 
eller andra trafikanter under den färdsträckan.

Per sade att Jakob redan var framme på plats när de anlände med bussen. Per 
backade in lastbilen mot gården så att fronten pekade ut mot gatan. På fråga 
sade Per att han inte hade någon uppsikt över vad som föredrog sig ute på gatan 
då de lastade in flyttgodset i bussen.

Per uppskattar att klockan var mellan 08.00 – 08.30 då han fick vetskap om 
händelsen på Åsgatan. Per sade att frun i familjen de flyttade åt hade berättat 
detta för honom. Hon hade i sin tur fått höra detta av en väninna eller granne i 
flyttfastigheten där de befann sig.

Per sade att han var klar med flyttarbetet omkring klockan 12.00 och fortsatte 
med flyttlasset ner till Göteborg. När Per körde på Karl Dahlgrensgatan såg han 
en mängd polisbilar i området.

På ny ställd fråga uppgav Per att han inte mindes någon iakttagelse av folk i 
omgivningen då de anlände till Karl Dahlgrensgatan.

Förhöret slut.   

     

Förhör med Svärd, Per; 2004-12-17 12:05   diarienr: 0500-K39890-04
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523

Förhör
G2897 Förbipasserande

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Olsson, Britt Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser den 19 okt 2004 med anledning av mord på Åsgatan i Linköping den dagen.
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

2004-12-20
Förhör påbörjat

12:28
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats

Telefon/tjänsterum polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Britt Marie ringer för att berätta om en iakttagelse hon gjort den 19 okt 2004. Britt Marie säger att 
hon är lite osäker på om hon gjorde denna iakttagelse just den 19 okt, men hon vill berätta om den 
ändå. Anledningen till att hon väntat tills nu är att hon tvekat och tänkt på vilken dag hon gjorde 
iakttagelsen.

Britt Marie bor på Drottninggatan. Hon har sin p-plats på Barnhemsgatan 13 eller 15. Hon är 
osäker på vilket nummer det är. För att komma till parkeringen, går man in via Djurgårdsgatan, vid 
Ica-butiken. Britt Marie kom till parkeringen vid 07:50-tiden. Parkeringen är ett garage i huset.

Den 19 okt skjutsade Britt Marie sitt barnbarn till hans dagis i Rimforsa. Hon hämtade honom i 
Törnevik, ca 3 mil utanför Linköping, mot Rimforsa. Klockan var då ca 08:15-08:20.  Efter den 
tidsangivelsen drar Britt Marie slutsatsen att hon kom till sin bil vid 07:50 på Barnhemsgatan. Hon 
lämnade sedan barnbarnet i Rimforsa senare på förmiddagen.

På väg från Rimforsa hörde Britt Marie på radion om det inträffade. Hon trodde först att det var vid 
en gata i Vasastan, nämligen Hertig Karlsgatan som morden inträffat och det var först senare hon 
fick klart för sig att det var vid Karl Dahlgrensgatan som morden inträffat.

Det Britt Marie tror att hon sett är en yngre man som gått upp för en trappa som är belägen vid 
Djurgårdsgatan upp mot Barnhemsgatan, intill parkeringsplatsen. Mannen gick där när hon skulle 
åka till Törnevik, till sitt barnbarn, alltså vid 07:50-tiden.

Britt Marie vill visa på en karta vart trappan är belägen. Hon är även villig att titta på fotografier för 
att se om hon kan känna igen mannen hon såg. 

Förhöret avbryts därför klockan 12:35 och en ny tid bestäms för fortsatt förhör på 
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polisstationen i Linköping.

Ovan text uppläst för Britt Marie klockan 14:55 och hon godkänner den.

Förhöret återupptas klockan 14:58.

Britt Marie vill beskriva mannen hon såg, innan hon tittar på fotografierna i pärmarna.

SIGNALEMENT
Han var klädd i en ljusgrå halvlång, ner över rumpan, lång jacka. Mannen gick upp för 
trappan och vände sig sedan ner mot Britt Marie. Han "knäade" eftersom han vände sig om. 
BrittMarie kan inte bedömma mannens längd eftersom han "knäade".
Håret var mellanblont, lite rufsigt, stod på kant. Kanske 5-6 cm långt. Han hade ingen 
mössa på sig.
BrittMarie har svårt att ange någon ålder. Kanske 18-25 år.
BrittMarie ombeds tänka efter och försöka beskriva mannens utseende. Hon säger att han 
påminner om en gammal elev som hon haft 1979, men det är inte han. Utseendet är lite 
udda, Britt Marie kan inte närmare beskriva vad hon menar med "udda".
BrittMarie säger att det kan ha varit att han var finnig eller något sådant.

BrittMarie vet inte varför han vände sig om i trappan. BrittMarie har inte hört några ljud i 
samband med att hon såg mannen. 

BrittMarie själv var klädd i en svart skinnjacka den 19 okt. Hon tror att hon även hade 
mörka jeans och svarta stövlar med dragkedja på sidan. BrittMarie tror inte att hon hade 
paraply. Hon har inget minne av att det regnade den dagen och hon brukar bara ha paraply 
om det verkligen spöregnar. Hon vet att hon hade en mörkbrun axelremsväska. Hon har 
ingen mössa på huvudet. BrittMarie är 56 år, 166 cm lång och har 7-8 cm rakt grått hår 
samt glasögon med svarta bågar.

BrittMarie säger även att det många dagar står Ecurobilar parkerade på denna parkering. 
Om det stod Ecurobilar där den 19 okt, kan inte BrittMarie ha sett mannen just den dagen 
eftersom Ecurobilarna i så fall skymmer sikten till trappan. BrittMarie säger att mannen kan 
ha kommit från Djurgårdsgatan eller från huset. Hon och han måste kommit till foten av 
trappan samtidigt annars skulle BrittMarie sett honom längre upp i trappan än vad hon 
gjorde.

BrittMarie säger att hon några dagar senare, eller veckan efter, blev stoppad på 
Djurgårdsgatan då polisen hade "razzia" där. Hon tänkte då berätta om mannen hon sett, 
men poliserna var inte intresserade av att höra om det, utan de ville bara veta om hon ägde 
bilen och om hon åkte där den 19 okt. Hon berättade att hon åkt där den 19 okt och har 
sedan väntat på att bli uppringd. Hon har dock varit sjukskriven och befunnit sig på sitt 
landställe och ingen har kunnat nå henne.

BrittMarie tillfrågas om hon såg tidningsstället utanför Ica på morgonen när hon gick till sin 
bil. Hon säger att hon inte kan se det därifrån som hon kommer. Hon sneddar in bakom 
husen på Djurgårdsgatan närmare korsningen med Elsa Brändströms gata och går sedan 
mellan husen på Djurgårdsgatan och Barnhemsgatan. 

BrittMarie tillfrågas om hon hört någon person skrika väldigt högt på morgonen, någon som 
svurit åt någon eller för sig själv väldigt högt. Hon säger att hon inte hört det. BrittMarie har 
inte haft hörlurar på sig. 

Förhör med Olsson, Britt Marie; 2004-12-20 12:28   diarienr: 0500-K39890-04
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BrittMarie kommer inte ihåg vad det var för väder den dagen som hon åkte till sitt barnbarn 
på morgonen. Hon har bara hämtat sitt barnbarn vid ett enda tillfälle och det var den dagen. 
Hon har skrivit in detta i sin almanacka. Hon har sedan inte varit och hämtat sin bil där så 
tidigt på morgonen. Nästa tillfälle som hon vet att hon hämtat bilen på morgonen är den 25 
okt. Hon vet inte vilken dag hon blev stoppad i trafikrazzian.
Hon har inte åkt på morgonen den 18 okt. Hon var sjukskriven den veckan då morden 
inträffade.

BrittMarie tillfrågas återigen om vad hon har för uppfattning om varför mannen vände sig 
om i trappan. Hon säger att han kanske snubblade till. "Han bara vred sig om". BrittMarie 
säger att han kan även vänt sig om för att se om någon var efter honom.

BrittMarie ska få titta i två pärmar med fotografier som är framtanga med anledning av 
morden. Hon informeras om att mannen som hon såg kanske inte finns med bland 
fotografierna i pärmarna. Hon ombeds titta i lugn och ro och sedan ge kommentarer.

BrittMarie stannar till vid nr 27. Angående den mannen säger BrittMarie att han har för kort 
hår i jämförelse med mannen hon såg vid parkeringen. "Kanske är det ögonen på nr 27 som 
det är något med"
Angående nr 72 så stämmer frisyren, men mannen hon såg hade ljusare hår.
Angående nr 133 säger BrittMarie att utseendet stämmer bra, men att mannen hon såg hade 
längre hår som var ljusare. Aniktsformen stämmer med nr 133. "Kanske att han hade finnar 
som nr 133 ser ut att ha." "Av dem jag sett hittills är det nr 133 som är mest lik mannen jag 
såg vid parkeringen"
Angående nr 168 säger BrittMarie att även den killens ansiktsform stämmer. Det är även 
något med ögonen.
BrittMarie säger att hon inte vet om hon sett killens ögon, men hon säger sedan att hon 
kanske gjort det utan att tänka på det.

BrittMarie tillfrågas om hon såg om mannen i trappan var skadad. Hon säger att hon inte 
sett det. Hon vet inte om hon sett hans händer, hon tror inte att hon såg mannens händer. 
Hon har inte sett något bandage. Ej heller har hon lagt märke till om jackan hade fläckar. 

BrittMarie säger att det är många som har sina bilar parkerade i garaget på Barnhemsgatan. 
Garagen är placerade under bostadshusen. Även människor som inte bor i närheten har sina 
bilar parkerade där. Stångåstaden är de som hyr ut platserna.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Olsson, Britt Marie; 2004-12-20 12:28   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
F111

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Göran
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
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

2005-01-04
Förhör påbörjat

11:40
Förhör avslutat

11:58
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren ringer till Göran Karlsson för att ta reda på om de skrek åt varandra utanför 
fastigheten Åsgatan/Tränggatan den 19 okt 2004.

Göran säger att han minns den dagen som att han kom dit lite försenat och att han går efter en 
person som vänder sig om. Göran frågar då personen om Görgensson. Göran skulle möta 
Görgensson där. Det är Görgensson som äger fastigheterna. Det är en hyresfastighet vid 
Trängatan och sedan är det "Skomakarvillan" och ytterligare ett hus. Det finns även en 
förrådsbyggnad inne på gården. Göran hade ställt sin arbetsbuss inne på gården. Han gick 
sedan in i Skomakarvillan och gick upp på övervåningen och in i ett badrum där. Han 
kontrollerade rördragningar som han skulle göra.

Göran hör att Görgensson kommer in i trapphuset på bottenvåningen. Göran går då ut i 
trapphuset och de pratar med varandra. Görgensson har då även sällskap av en elektriker. 
Görgensson säger även åt Göran att han måste flytta sin buss eftersom den står i vägen ute på 
gården.

Ute på gården är det lite irriterad stämning pga att Göran parkerat som han gjort. Han frågar 
därför Görgensson vart han ska parkera bussen och han får anvisning om det. Sedan 
koncentrerar sig Göran på att parkera om sin buss längs med husväggen och han tittar noga så 
att han inte ska köra emot väggen. Han kör aldrig ut på varken Åsgatan eller Tränggatan när 
han parkerar om. Han är hela tiden inne på gården som tillhör fastigheterna. Göran ser att 
Görgensson även dirigerar en annan bil, men han vet inte vem det är.

Göran tillfrågas om hur de pratade med varandra ute på gården. Han säger att det var lite 
irriterat, men inga höga röster. Absolut inga gallskrik. Göran säger att skriken, som han förstår 
måste kommit från mordplatsen, var inte i närheten av deras röstläge. Göran förtydligar sig 
och säger att han inte hört några skrik från mordplatsen. Han har inte heller sett någon person 
komma gående på gatan. Göran säger att han måste varit inne i huset när morden skedde Om 
någon hört eller sett något, borde det vara Görgensson.
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Göran tillfrågas om någon använde svordomar. Han säger att han inte minns några. Han vill ha 
lugn och ro omkring sig och hade kommit ihåg det. Han tillfrågas om han hört någon använda 
orden "fuck" eller "fucking". Han säger att de orden absolut inte användes. Göran säger att det 
var Görgensson som fick ta emot irritationen ute på gården från någon som Göran parkerat i 
vägen för. Kanske har den personen svurit på det viset, men det skedde innan Göran kom ut 
från Skomakarvillan igen.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.

Förhör med Karlsson, Göran; 2005-01-04 11:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
F111a

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Görgensson, Håkan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.
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

2005-01-05
Förhör påbörjat

11:05
Förhör avslutat

11:25
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren ringer till Görgensson för att fråga om de varit högljudda på gården utanför 
hans hus på Åsgatan/Tränggatan. Görgensson säger att de inte varken skrikit eller ropat åt 
varandra. De har inte använt orden "fuck" eller "fucking".

Görgensson säger att han kom till sitt hus före 8 på morgonen. Han skulle varit där 07:30, 
men eftersom det regnade så kraftigt i Vidingsjö, där han bor, skjutsade han sin dotter till 
skolan. Det gjorde att han själv blev sen till sina hus på Åsgatan/Tränggatan.

Görgensson åkte från Kaserngatan in på Tränggatan. Han skulle sedan svänga vänster in på 
Åsgatan för att sedan svänga höger in på gården till sitt hyreshus. När Görgensson kom fram 
till Åsgatan, kunde han inte svänga in vänster eftersom sopbilen stod ivägen. Görgensson 
säger att sopbilen stod på Tränggatan, med fronten upp mot Kaserngatan. Sopbilen stod på 
vänster sida. Exakt klockslag går att få fram via sopbilsföretaget. Görgensson tillfrågas om 
sina tidigare uppgifter om att sopbilen stod på Åsgatan och då säger han att han aldrig sagt 
det. Sopbilen stod på Tränggatan, på vänster sida, med fronten upp mot Kaserngatan. 
Görgensson säger att sopbilen kommit från Åsgatan, svängt höger på Tränggatan och sedan 
backat tillbaka ner mot Djurgårdsgatan. Detta eftersom sopgubbarna skulle hämta sopor på 
adressen Tränggatan 2.

När Görgensson stod och väntade på att få svänga in på Åsgatan, kom det en bil ut från 
Åsgatan. Den svängde höger ut på Tränggatan och åkte således upp mot Kaserngatan. Det är 
den bilen som Görgensson kallar "skruttbilen". Det var en grå japanare, typ Mazda.

När Görgensson kom fram och klev ur bilen, regnade det inte där. Det var dock fortfarande 
skumt ute. Görgensson reagerade över att det var så tyst och tomt på folk. Han gick över 
gården bort mot Skomakarvillan. Där fanns rörmokaren Göran Karlsson och Görgensson 
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skulle be honom flytta sin bil, som stod ivägen för de boende. När Görgensson var på väg 
fram till Skomakarvillan, kom en hyresgäst ut. Hon heter Marie Sandberg och hon var inte 
upprörd. Hon har inte skällt på Görgensson. 

Görgensson bad Göran flytta sin bil, vilket han gjorde. Samtidigt som han höll på att parkera 
om, körde Marie iväg med sin golf. Då kom elektrikern från Mjölby. Han fick vänta på 
Åsgatan med sin bil, tills Marie åkt iväg. Sedan körde han in på gården. Hela denna tiden stod 
Görgensson inne på sin gård, vid Åsgatan. Det fanns en sågspånshög där eftersom han fällt ett 
träd där. Han stod vid den högen. Han har inte hört några ljud någonstansifrån. Han reagerade 
på att det var så folktomt. Ingen människa kom, varken gåendes eller cyklandes, på Åsgatan. 
Det var ovanligt. Görgensson säger att det då blivit ljust ute.

Skomakarvillan är det minsta huset, som har svart tak. Det finns inga takkupor på det huset. 
Skomakarvillan har adress Barnhemsgatan 20.  Huset intill har rött tak och takkupor. Det 
huset kallas "Villan". Det har adress Tränggatan 1. Till sist finns det även ett hyreshus på 
samma tomt. Det har tre våningar (inkl vinden) och källare. Ingång inifrån gården. Detta hus 
har adress Tränggatan 3.

Efter att elektrikern kommit, gick han och Görgensson in i Villan och tittade på jobb som 
skulle utföras. Då såg och hörde de ambulanser som kom uppifrån sjukhuset. De svängde 
vänster på Djurgårdsgatan och runt hela kvarteret för att sedan komma till Åsgatan. Efter 
ytterligare en stund såg Görgensson ut genom ett fönster att det var flera poliser med hundar 
inne på hans gård. Han ropade åt dem genom ett fönster och frågade vad de höll på med. Han 
gick sedan ut och fick då veta vad som hänt.

Görgenssom säger att han tror att morden måste hänt innan han kom fram till sina hus. Vad 
han förstått hände de när sopbilen fortfarande var kvar på Åsgatan. Sopbilen för ett oherrans 
liv och detta måste gjort att eventuella skrik inte hörts så bra för de omkringboende. Vad 
Görgensson också tror, så kan han inte se mordplatsen nere från sina hus, även om han står 
ute på Åsgatan. Han har inte varit uppe vid mordplatserna eftersom han tycker det är så 
obehagligt. 

Görgensson säger att han hört ryktas att familjen till den mördade pojken kan vara inblandad. 
Görgensson har hört att "om man inte gör rätt för sig ekonomiskt, kan det gå så här". 
Dessutom tyder den bildade fonden på 100.000 att de vill visa att de är oskyldiga, säger 
Görgensson. Han råder polisen att kontrollera familjen noga.

Görgensson vill även lämna ett tips på tänkbar gärningsman. Se särskilt spaningsuppslag.

Förhörsanteckningarna fortlöpande upplästa och godkända.

Förhör med Görgensson, Håkan; 2005-01-05 11:05   diarienr: 0500-K39890-04
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530

Förhör
R 1467

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Görgensson, Hans
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Dubbelmord Åsgatan 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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2005-02-16
Förhör påbörjat

12:40
Förhör avslutat

12:50
Förhörsplats

Telefonförhör
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hans Görgensson kontaktades per telefon.

Han berättade att han har en lägenhet samt en företagslokal på S:t Korsgatan 
10B. Det står hans namn och företag på den dörr som går till företaget och så 
står det hans nya frus namn på lägenhetsdörren.

Han sade sig inte känna igen beskrivningen på den konst han har på väggarna 
men vi är välkomna att titta på de få tavlor han har.

Han säger sig inte ha haft några yngre män hos sig på väldigt, väldigt lång tid. 
Däremot har det varit en del yngre kvinnor där emellanåt, då han gift om sig 
med en 22 år yngre kvinna. Hennes väninnor har varit hemma hos dem.

Hans söner har inte varit hemma där om än någonsin sedan Hans skaffade sin 
nya yngre fru, bara ett år äldre än äldsta sonen. Sönerna gillade inte detta alls 
och vill inte ens försöka komma överens med henne.

Hans Görgensson tror att det kan vara S:t Korsgatan 10A som menas men han 
kan inte komma på vad det står på dörren där.
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531

Förhör
G 362

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Örner, Eleonor
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang mord i Linköping 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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2005-01-11
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

JP

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Eleonor Örner uppger att hon den aktuella dagen 19 oktober cyklade på 
Barnhemsgatan ca 10 minuter innan händelsen på Åsgatan.

Eleonor cyklade från sin bostad på Djurgårdsgatan 32 till Barnhemsgatan som 
hon svängde in för att fortsätta mot Storgatan. Hon var på väg till resecentrum 
för att ta en buss.

Eleonor drar sig till minnes att  en kille gick ut framför hennes cykel straxt efter 
att hon kommit in på Barnhemsgatan.
Killen  hade stått på höger sida av Barnhemsgatan några hus in räknat från 
Djurgårdsgatan. 
Killen hade inte tittat sig om utan gått ut rakt framför Eleonor, hon fick bromsa 
kraftigt för att inte köra på honom.
Killen sa inget till henne och hon sa inget heller.

Eleonor tror att det stod en kille till på vänster sida av gatan. Hon fick för sig att 
killen som gick ut framför henne var på väg till denne. Hon såg inte om de 
sammanstrålade med varandra.

Eleonor tror det var fler personer i rörelse på Barnhemsgatans vänstra sida bl a 
såg hon ett par som gick där.

Eleonor kommer inte ihåg så mycket av  killen som gick ut framför henne , han 
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var ung men hon kan inte säga åldern, normal kroppsbyggnad.
Hon kommer inte ihåg klädseln men det kan stämma som i tidigare förhör att 
han var mörkt klädd.

Eleonor kommer inte ihåg om det stod några bilar parkerad på Barnhemsgatan.

Eleonor tror att  hon själv hade en svart halvlång jacka på sig, hon cyklade på en 
vinröd damcykel , oväxlad, nyare modell. 
Eftersom hon skulle resa bort hade hon en resväska på pakethållaren som hon 
höll i med en hand, hon hade eventuellt en väska på styret också. Hon hade 
troligtvis även en ryggsäck på sig. 

Eleonor fick reda på vad som hänt då hon satt på bussen. Radion var påslagen i 
bussen så hon hörde det på nyheterna. 
Hon fick senare reda på att det hänt straxt intill där hon cyklat på morgonen 
samma dag.

Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt.

Förhör med Örner, Eleonor; 2005-01-11 13:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Severin, Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Sv körkort gilt tom

2011-11-27

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina förehavanden 2004-10-19 med anledning av mord på Åsgatan 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

2005-01-30
Förhör påbörjat

11:38
Förhör avslutat

12:20
Förhörsplats

Tjänsterum, polishuet i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Marie bor med sin man Ulf och sina söner Marcus, Alexander och Adam på Karl 
Dahlgrensgatan 53. Sönerna Marcus och Alexander studerar på annan ort och var därför inte 
hemma den 19 okt 2004.

Marie tror att hon vaknade vid 06:30 eftersom de brukar ha klockan inställd på den tiden. 
Som hon minns nu, gick Ulf upp direkt och Marie kan ha legat kvar till 06:45-06:50. Deras 
sovrum vetter ut mot huset Åsgatan 1, i hörnet mot huset Karl Dahlgrensgatan 51. (Marie 
pekar ut på flygfoto över området) Deras lägenhet är belägen högst upp, hela den övre delen 
av huset är deras lägenhet.

När Marie gått upp, gick hon och väckte Adam och sedan gick hon ut i köket, som vetter åt 
andra hållet i lägenheten. Marie tror att Adam klev upp vid 07:10-07:15. Han duschar och 
efter det äter han frukost. Hon tror att Adam rusade ut från lägenheten vid 07:50-07:55. 
Marie stod då inne  i arbetsrummet, bakom Ulf, som satt vid datorn. Arbetsrummet vetter 
också ut mot Åsgatan 1, men i hörnet mot huset Karl Dahlgrensgatan 55. Datorn är vid 
fönstret och man har utsikt mot Åsgatan 1. Marie har inget minne av att hon tittade efter 
Adam när han gått ut. Han kom in snabbt i arbetsrummet och sa hej då.

Marie säger sedan att hon tror att Adam gått hemifrån tidigare eftersom han inte såg någon 
polisbil ute på gården. De har pratat om det efteråt. Adam har berättat att han sprang längs 
med husen Åsgatan 1-3-5, ner gångvägen Västra Vägen och vidare till skolan Engelska 
Skolan. (Gamla Lärarhögskolan)

Marie tror att Adam var klädd i en svart jacka, som gick ner över rumpan. Ett annat alternativ 
är en blå och vit höstjacka. Adam använder i stort sett aldrig mössa, vantar eller halsduk.
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Marie berättar att det ringde på dörren strax efter att Adam rusat iväg. Marie pratade i telefon 
när det ringde på dörren. De har glas i ytterdörren och hon såg att det var en polis. 
Polismannen frågade om hon hört att det hänt något. Hon svarade att hon inte hört något. Han 
berättade sedan att det varit ett knivdåd med en pojke och en dam inblandade. Marie frågade 
då om ålder på pojken. Hon tänkte genast på Adam. När polisen sa 10-11 år, blev Marie lite 
lugnare, men hon ringde till Adams skola för att få bekräftat att han var där, vilket han var.

Marie pratade i sin mobiltelefon när polismannen kom dit. Hon gick omkring i lägenheten. 
De hade inte fönster öppna och Marie har inte hört några ljud utifrån. TV:n var på i köket och 
i arbetsrummet finns också en TV som var på. Marie har allmänt uppfattningen att lägenheten 
är välisolerad och de brukar inte höra några ljud utifrån.

Marie har inga minnen av att hon tittat ut genom något fönster aktuell morgon. Hon har 
således inte lagt märke till någon bil. Marie har inte hört eller sett sopbilen aktuell dag. Efter 
att polisen varit hemma hos dem, tittade hon ut mycket genom fönstren.

Marie tillfrågas om hon innan detta hände registrerat någon peron i området som "inte hörde 
dit". Hon säger att hon inte sett någon sådan. 

Marie kände inte någon av offren. Hon kände inte igen kvinnan som granne, men hon vet att 
hon bodde i Åsgatan 1. Marie har inget minne av att han sett pojken någon gång. Marie 
berättar att Adam efteråt sagt att han känner igen pojken och att han sett honom flera gånger 
på Åsgatan. Adam har sagt att pojken "gått och släpat sin väska efter sig".

Marie har minne av att det var en grå dag. Hon säger att Adam inte har någon speciell jacka 
pga olika väder. Han brukar ha samma jacka oavsett väder "om inte jag är hemma och 
bestämmer".

Marie tror att hon var ute på förmiddagen, efter 10.00. Hon hade sin bil parkerad längs med 
Åsgatan, ner mot vändplanen. Hon bad en polis släppa förbi henne och han tog bort 
avspärrningsbandet så hon kunde åka iväg. Marie åkte i en stålgrå Audi A4. Det är inte någon 
combi. Den har reg nr WDH261. 

Förhöret uppläst efterhand och godkänt.

Förhör med Severin, Marie; 2005-01-30 11:38   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
M1097

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Severin, Adam
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Genom mamma Marie

Severin, som id genom sv

kk.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i samband med mord på Åsgatan 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

Christa Sangrud
Förhörsdatum

2005-01-30
Förhör påbörjat

12:33
Förhör avslutat

13:58
Förhörsplats

Förhörsrum, Våldsroteln Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Larsson, Stefan

Berättelse

Detta är en sammanfattning av förhör hållet med Adam. Hela förhöret finns intalat på band.

Adam får före förhöret instruktioner om att han skall berätta så detaljerat som möjligt om den 
19 okt.

Adam säger att han minns att det var soligt den 19 okt. Han minns att han var försenad till 
skolan. Han säger att morden hade redan hänt när han kom ut. Han gissar detta eftersom 
ambulansen kom dit bara någon minut efter att han gick iväg. Han gick inte på själva 
Åsgatan, som han brukar, eftersom han var försenad. Han såg ingenting, "bara rörelser bakom 
några buskar". Adam tror att rörelserna han såg var de personer som hittade mordoffren. Han 
har efteråt hört att det kom ut några personer som bor i närheten och som hittade offren.

Adam vet inte riktigt när han kom ut från sin port. Han vet att han var försenad 10 minuter. 
Han kom fram till skolan precis innan de stängde dörren. Han gick den här dagen längs med 
huset Åsgatan 1-3-5 och han sneddade sedan över gräsmattan ner mot grusplanen där det 
står bilar parkerade. Han fortsätter sedan gång/cykelvägen ner mot Västra Vägen. Adam säger 
att om han inte gått så, utan på själva Åsgatan, hade han själv nog varit den som hittat 
mordoffren.

Adam säger att han inte hörde någon prata, men han såg rörelser. Han tänkte inte på det, men 
en skolkompis sa att det hänt mord där han bodde och Adam förstod då att han sett dem som 
hittade mordoffren.
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Adam är osäker på vad för rörelser han såg. Han tror det var två personer som gick runt. Han 
såg någon som gick, bakom buskarna. Han trodde då att det var de som bodde i villan där 
som kom ut från sitt hus för att åka till sitt jobb. Han kände inte igen någon av dem. Adam 
säger att han även tidigare sett personer komma ut från den villan. Adam pekar senare under 
förhöret på en karta på villorna Åsgatan 6 och 8.

Adam har efteråt fått veta att en granne varit först framme vid offren och han har därför dragit 
slutsatsen att det var denna person han såg på morgonen. Adam kan inte beskriva några 
färger. Han säger bara att de rörde sig sakta, gående. Det var vuxna personer. Det var 
dessutom buskar emellan. Han tror det var 20 meter mellan honom själv och dem han såg. 

Som Adam minns det idag, hörde han inte att de pratade.

Adam hörde ambulansen när han var nere vid Storgatan. Han reflekterade inte särskilt på det. 
Ambulansens ljud lät "nere från stan".

Adam minns det som att det var solsken ute, ljust och ganska varmt. "Klarblå himmel".

Adam säger att det kom ut en bil från garaget på Åsgatan. Han tror att han fick stanna när 
bilen kom ut från garaget. Det var en grön Golf. Adam har sett bilen stå parkerad utanför 
huset Åsgatan 3 efteråt, så han vet att den hör hemma i området. Han tror att det var en 
kvinna som körde den gröna bilen. Efter att bilen passerat, fortsatte Adam över gräsmattan, 
under äppleträden som finns där, korsade p-platsen för byggnadsarbetarna och vidare ner 
gång-cykelvägen fram till en stor väg som han två filer åt varje håll. Adam säger att det finns 
en gång med stenar in under äppleträden.

Nere efter gång-cykelvägen finns ytterligare en p-plats. Där mötte han en tjej på cykel. Hon 
är 13-14 år. Han har sett henne där tidigare också. Han vet inte vad hon heter eller vart hon 
bor eller går i skolan. Den tjejen åker inte upp mot Åsgatan, utan mer upp mot gamla 
vattentornet.

Adam minns även att några byggarbetare höll på att fälla träd i höjd med gång-cykelvägen. 
Det var 4-6 arbetare som fällde träden. 

Adam minns inte om han mött någon på själva gång-cykelvägen. Han minns inte heller om 
någon kom bakifrån. Han har inget minne av att han observerat någon på vändplanen på 
Åsgatan. Han hade bara bråttom till skolan.

Adam har inget minne av att han tittade sig runt när han precis kommit ut från porten. Han 
har inget minne av att han sett någon gående eller cyklande person. Han har inte sett någon 
som stått still och "bara tittat". Adam säger att han gick rakt över mot Åsgatan 1-3-5.

Adam har vid flera tillfällen, vid gång-cykelbanan, sett en man med flera hundar, minst 4 
stycken, som är lösa. Mannen har en hatt som liknar en cowboyhatt. Det är blandat stora och 
små hundar. Adam är inte säker på att han såg honom just den 19 okt. Han har även sett en 
annan man som har en svart liten hund, eventuellt är det en pudel. Den mannen är bekant med 
Adams föräldrar, men han vet inte vad han heter.

Adam vet inte när han blev väckt aktuell morgon. Han gick upp och duschade, åt en snabb 
frukost, sa adjö till sina föräldrar som var i arbetsrummet och rusade sedan iväg. Han har inte 
hört några ljud utifrån. Han drog upp gardinerna i sitt fönster, som vetter åt andra hållet. Han 
minns inte vad det var för väder då, men han minns att det var blå himmel när han kom ut. 
Kanske var det några moln på himlen. Det var helt ljust ute när han kom utomhus.
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Adam är 172 cm lång. Han har blont rufsigt hår. Han har haft kortare hår än vid 
förhörstillfället. Håret är minst 10 cm långt vid förhörstillfället.

Adam ombeds beskriva vilken klädsel han hade aktuell dag. Han säger att han har svårt att 
minnas, men han ger olika alternativ:
vita sportskor med svarta streck, märke Ralf Lauren, eller svarta gymnastikskor med grått på, 
eller beige-bruna Puma-skor med ett rött lejon på "Puma-speed". 

Han hade sedan antingen svarta jeans eller blå jeans med slitet på låren. Han har aldrig 
joggingbyxor på sig. Ej heller regnbyxor. Joggingbyxor i prassligt tyg har han bara på 
gymnastiken i skolan. 

Angående jacka säger Adam att han antingen hade sin seglarjacka som är mörkblå med 
reflexer på axlarna i olika fält. Det är märke "Musto" och den texten står på några ställen på 
jackan. Den jackan har en knallgul luva som antingen är inrullad i kragen eller hänger på 
ryggen. Adam har den bara uppfälld över huvudet om det regnar ute. Om den är inrullad i 
kragen så syns inget av det gula. Jackan har vita detaljer runt fickorna. Den är vind och 
vattentät.  Den är inte vinterfodrad. (Adam är fotograferad i jackan) Adam minns inte om han 
hade jackan knäppt när han var på väg till skolan.

Han kan ha haft en traditionell blå jeansjacka i märke Levi's. 

Till sist kan Adam haft en svart Peak Performancejacka på sig aktuell morgon. Han kan ha 
fått den när han fyllde år i början på november, men han kan ha fått den redan i oktober. 
Jackan har en luva med päls runt kragen. Det står Peak Performance i vitt på vänster 
framficka. Den är vinterfodrad. Oftast hänger luvan ner på ryggen. Om det är riktigt kallt, har 
Adam luvan uppfälld på huvudet. Jackan slutar i midjan. (Adam är fotad i jackan)

Adam har ingen speciell jacka när det regnar, utan då är det seglarjackan han använder. Han 
har aldrig paraply.

Adam brukar ha en klarblå sportväska med orange märke "tiger" som skolväska. Den är 
ganska avlång. Om han inte har den brukar han ha en ryggsäck. Det är en Everest i grå-svart 
färg. 

Adam brukar inte ha vantar eller handskar. Han köpte det efter att han varit på prao, men han 
minns inte vilken vecka han hade prao.

Angående huvudklädnad säger Adam att om han hade keps, så var det en vit keps. Han har 
den inte så ofta eftersom hans föräldrar tycker att den är så ful. Adam använder bara 
vintermössa när det är riktigt vinterkallt ute. Han hade inte det i oktober.

Adam tillfrågas om vad han hörde för röster på Åsgatan. Han säger att han inte minns att han 
gjorde det. Han säger att han kanske hört röster, men han har i så fall glömt det. Adam säger 
att om han sa så samma dag som morden inträffade, så hörde han nog röster. Han minns idag 
bara att han såg rörelser bakom buskarna, men att han inte tänkte på det och gick vidare.

Adam fick inte intrycket av att rörelserna han såg var upprörda. Han kände ingen rädsla. Han 
tror det var två personer som han såg och eventuellt satt någon på knä. Han fick ingen känsla 
av att någon var arg. Han hörde ambulansen och polisen när han kom till gång-cykelbanan. 
Efteråt har han därför dragit slutsatsen att dem han såg var dem som hittade offren. Han 
tänkte inte på vad han såg när han såg rörelserna, han bara gick vidare till skolan. Han hade 
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bråttom.

Adam säger att personen som körde den gröna bilen, borde sett liken eftersom han hört att 
liket av kvinnan låg på en gräsmatta vid utfarten mot Åsgatan.

Adam fick uppfattningen att ambulansen/polisen var framför honom eller vid sidan om 
honom, ner mot stan. Inte bakom, upp mot Åsgatan. Han tror inte att han hörde sirenerna 
längre när han kom ner till Storgatan. Adam är dock osäker på detta.

Adam hade ingen klocka. Han bara sprang eftersom han "visste" att han hade bråttom. Han 
har inget minne av att han tittade på klockan hemma, innan han gick. Han skulle vara i skolan 
08:15 eftersom han började då, på tisdagar. Han tror att han gick strax efter 08:00, ca 10 
minuter senare än han borde gått hemifrån. Det tar högst 10 minuter att gå till skolan. Om han 
springer tar det ca 6 minuter. Han sprang inte denna dag, utan gick bara något snabbare än när 
han inte har bråttom. Han var inte andfådd när han kom fram, men han kom precis innan de 
stängde dörren in till skolan.

Adam hade inte sällskap av någon denna dag. Ibland har han sällskap med "Jessica" som bor 
Karl Dahlgrensgatan 51, högst upp. Hon kom ett par minuter efter honom till skolan. De går i 
parallellklass. Jessica har berättat att när hon kom ut från sin bostad, blev hon stoppad av 
polisen och hon fick gå en bakväg till skolan. Dagarna efter morden hade Adam och Jessica 
sällskap eftersom Jessica var ledsen. Hon tänkte hela tiden att hon kunde varit ett av offren, 
eftersom hon kom ut när hon gjorde.

Adam kände inget av offren. Han har efteråt sett dem på bild i tidningen, men han känner inte 
igen dem. Han vet nu efteråt var de bodde. Adam pekar ut ett stort vitt hyreshus på 
Barnhemsgatan där pojken bodde. Adam säger att han brukar gå trappan ner där när han ska 
ner på stan. Han går aldrig den vägen till skolan. Adam har aldrig sett pojken innan morden. 
Adam har en tjejklasskompis vars lillebror eller lillasyster var bästis med pojken som blev 
mördad. Adams klasskompis heter Sasha. Hon har precis bytt efternamn, men Adam vet inte 
vad hon heter nu eller vad hon hette innan.

Adams mamma säger i sitt förhör att Adam sagt att han kände igen pojken som blev mördad. 
Angående detta säger Adam att när han fick veta att det var en pojke som dött, trodde han att 
det var en pojke som hör hemma i det gröna hyreshuset på Åsgatan (Åsgatan 2), men Adam 
har sett honom flera gånger efter morden. Adam såg inte pojken från gröna huset aktuell 
morgon, men på kvällen eller dagen efter, vid de tända ljusen.

Angående kvinnan säger Adam att han tror att hon bodde Åsgatan 1 eller 3. Han kände inte 
igen henne innan. Adam berättar att hans mormor berättat att hon sett kvinnan innan morden. 
Adams mormor brukar vara hemma hos Adam och laga mat åt honom när hans föräldrar är 
ute och reser. Mormor har berättat att hon tror att kvinnan bodde i första vita huset mot 
Adams hus. Adams mormor bor annars i Norrköping.

Adam har inte hört så mycket om varför morden skett. Han har blivit tillfrågad av olika 
kompisar vilken väg han gick den dagen och vad han såg. Det enda han hört någon prata om 
är att pojkens föräldrar hade en databutik och att morden kan ha att göra med det.

Adam fick veta att morden hänt vid 10:00-tiden då en annan klasskamrat skulle gå hem. 
Någon på skolans expedition hade blivit tillfrågad om Adam var i skolan, vilket han ju var. 
När Adam fick veta att morden hänt, förstod han inte att det var utanför hans bostad. Han 
trodde det var uppe vid vattentornet. Han tänkte bara "varför?". Han tänkte tillbaka på dem 
han sett på morgonen och han undrade för sig själv om han sett mördaren. Han drog senare 
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slutsatsen att det måste vara dem som hittade offren som han sett. Detta eftersom han hörde 
sirenerna när han fortfarande var så nära.

Adam har inte varken sett eller hört sopbilen aktuell dag. Adam säger att de slänger soporna i 
ett litet grönt hus ute på gården. Vad Adam hört var sopbilen nere på Barnhemsgatan i 
samband med morden. 

Rörelsen var som att någon förflyttade sig i sidled, sakta. Han tror att någon satt på knä och 
en annan person gick upprätt. Han tror att de pratade med varandra. Han kan inte beskriva 
något av ljuden han hörde. Han såg sedan den gröna bilen och han tittade inte längre mot 
rörelsen.

Adam tillfrågas om han såg någon bil parkerad på Åsgatan. Han har sett en gammal 
beige-gul Saab parkerad nere vid vändplanen på Åsgatan. Han kan dock inte säga att han såg 
den just den 19 okt. Den brukar stå parkerad där.

Adam brukar gå längs med Åsgatan 1-3-5 och snedda över gräsmattan, in under äppleträden 
och ner på gång-cykelvägen. Det är antingen den vägen eller på själva Åsgatan. Adam brukar 
inte komma försent till skolan, men han kommer ibland iväg sent hemifrån.
Hans starttider på höstterminen var måndag 08:10, tisdag 08:15, onsdag 08:25, torsdag 08:15 
och fredag 08:10. De har ändrat tiderna nu på vårterminen.

Angående vädret den 19 okt säger Adam att han minns dagen som ljus och solig. Han minns 
att det var molningt när han såg helikoptern, men på morgonen minns Adam det som att det 
var soligt och ljust. Adam säger att det finns möjlighet att han blandar ihop dagarna gällande 
vädret. Han är dock säker på att han såg rörelserna bakom buskarna och såg den gröna bilen 
just den 19 okt. 

Adam säger sedan att han är nästan säker på att han såg rörelser nere på Åsgatan. Han tror 
inte att det bara var röster han hörde, utan att han verkligen såg rörelser. Trots att han vid 
första förhöret bara nämnde röster och inget om rörelser. Idag minns han rörelser, men inga 
röster.
 
Adam tillfrågas om han någonsin sett någon person stå och vänta på någon, antingen aktuell 
morgon eller tidigare. Han säger att han aldrig reflekterat över någon person. Han har dock 
för ca en månad sedan sett två ungdomar sitta på en röd bänk utanför Karl Dahlgrensgatan 55 
och prata. De satt länge och skrattade när Adam passerade dem. De hade en cykel med sig. 
Adam var på väg ner i källaren för att titta så de inte haft inbrott, men ångrade sig och gick 
upp till lägenheten istället. När han kom upp till lägenheten stod han och tittade på paret. De 
satt ganska länge på bänken innan de gick därifrån. Han vet inte vilka det var. Han tror de var 
i 16-årsåldern. Adam reagerade på dem och tittade extra på dem pga att de haft inbrott i 
källaren nyligen. Han trodde de hade något med det att göra.

Adam kan inte ange några ytterligare personer som brukar gå via Åsgatan till skolan. Jessica 
skulle cykla samma väg som han själv, men hon blev stoppad och fick gå bakvägen (bakom 
Karl Dahlgrensgatan 21). Det stod både polis och ambulans vid offren när Jessica skulle 
cykla hemifrån. En annan klasskompis hade åkt till skolan via Barnhemsgatan. Den killen 
heter Christofer Larsson (född -89) och han blev stoppad av polis dagen efter, på morgonen.

Adam tillfrågas även om vilka han brukar möta på gång-cykelvägen ner mot Västra Vägen. 
Han nämner då samma män som han beskrivit tidigare, med hundarna. Han nämner även 
tjejen på cykeln och någon som bor i det vita huset nere vid gångvägen. Adam vet dock inte 
några namn på dem. Han ska försöka fråga runt om han kan få fram namn på dem.
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Angående Butterflykniv säger Adam att han vet vad det är för kniv. Han har själv inte haft 
någon sådan kniv. Han nämner en gammal klasskompis från Atlasskolan som han hört prata 
om butterflykniv. Den killen heter Emil, men han flyttade från Linköping för 2-3 år sedan. 
Emil hade ingen butterflykniv själv. 

Adam berättar att han själv inte var så populär på Atlasskolan. Detta eftersom han bott 
utomlands och de andra eleverna tyckte han var snobbig. Han hade dessutom dyra kläder och 
det var inte heller populärt. Adam bytte därför till Engelska Skolan där han trivs mycket bra.

Adam tillfrågas om han har kännedom om det var någon fest den 18 okt. Adam säger att han 
minns att hans pappa vid något tillfälle sagt att han inte kunde sova pga någon fest. Adam vet 
dock inte om det var just den 18 okt.

Adam berättar att hans bröder inte fanns hemma den 19 okt. Marcus studerar i Wales och 
Alexander i Sigtuna, som är ett internat.

Adam tillfrågas om han är villig att låta sig fotograferas för att kunna visa hans foto för andra 
som eventuellt mött Adam på morgonen. Adam säger att det är okej. Adam tillfrågas även om 
han är villig att lämna sitt DNA för jämförelse med gärningsmannens DNA. Adam 
informeras om att det är helt frivilligt. Det sparas inte i något register, jämförs bara med spår i 
denna utredning och kastas sedan. Adam säger att han är villig att lämna sitt DNA för 
jämförelse. Även Adams pappa informeras om ovan per telefon. Både Adam och hans pappa 
lämnar sitt godkännande till att Adam lämnar sitt DNA för jämförelse samt blir fotograferad.

Adam informeras om att det kommer skrivas en sammanfattning av detta förhör. Adam 
godkänner detta. Han vill gärna få det uppläst för sig.

Adam tar själv två tops som han blöter inne i munnen. Testet tas klockan 13:05 i närvaro av 
krinsp Christa Sangrud. Sedan blir Adam fotograferad i både sin svarta jacka samt i den 
blå/grå seglarjackan.

Efter förhöret tillfrågas Adam om han röker eller snusar. Han svarar att han aldrig gjort det. 
Han tar inga mediciner eller droger.
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541

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Severin, Ulf
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i utredning om mord 041019 på Åsgatan 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2005-01-30
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

12:20
Förhörsplats

Tjänsterummet Polisen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ulf bor tillsammans med hustrun Marie på Karl Dahlgrensgatan 53. De har tre 
barn vid namn Alexander som är 18 år vilken går på Sigtunaskolan. Dessutom 
sonen Markus 22 år som går en skola i Cardiff i Wales samt dessutom sonen 
Adam som bor hemma hos Ulf och Marie.

Om sonen Alexander berättar Ulf att eftersom det här den 19 oktober var en dag 
mitt i veckan så var Alexander i skolan. Han kommer ihåg att han inte var 
hemma och han vet dessutom att det inte var något lov vid tiden för morden på 
Åsgatan. Ulf tillfrågas om han kommer ihåg om Alexander var hemma i helgen 
innan händelsen på Åsgatan men det kan han inte dra sig till minnes om så var 
fallet.

Om sonen Markus säger Ulf att denne var i Cardiff på skolan, han åkte till 
skolan i september –04 och han var där fram till ett par veckor innan julafton 
–04 så att inte heller Markus fanns hemma vid tiden för morden på Åsgatan.

De enda som fanns i lägenheten var Marie och Adam den aktuella dagen den 19 
oktober.

Ulf berättar att familjen har tre bilar varav en är en Mercedes Clk med 
regnummer som börjar på UOF och denna bil stod i garage under Åsgatan 1-5. 
Detta är den finaste bilen så därför brukar den oftast stå i detta garage.
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Familjen har även en Audi A4 vilken Marie brukar använda mest. Den fanns 
sannolikt den 19 oktober parkerad på Åsgatan ungefär vid den plats där pojken 
måste ha blivit angripen. Ulf är inte helt säker på att den stod där men i annat 
fall så stod den på en p-plats framför hus 55, Karl Dahlgrensgatan 55.

Dessutom har familjen en Volvo V70 som brukar stå parkerad vid en kyrka 
invid en tvärgatan till Tränggatan brukar de ha denna bil parkerad. Ulf är osäker 
på regnumret på den aktuella bilen. Han tror att det är THM 313. 

 Egen notering.
Fordonsinnehav enligt data. Ulf äger en Volvo SV70 med registreringsnummer 
TMH 303, ljusgrå.
Ulf äger även en Mercedes Clk 320, ljusblå med registreringsnummer UOF 604.
Den bil som hustrun Marie använder är en Audi A4, 1,8 silverfärgad ganska 
mörkgrå enligt Marie WDH 261 som ägare finns ett företag Mölnlycke Health 
Care AB, Stockholm.

Fortsättning berättelse.
Den 19 oktober fanns Ulf hemma i bostaden tillsammans med sin hustru och 
sonen Adam och Ulf tror att han gick upp cirka 07.00 den aktuella dagen och 
startade sitt arbete genom att gå in på kontoret och börja jobba. Han var inte 
klädd utan satt i morgonrock framför datorn och senare åt man frukost cirka 
07.30 den aktuella morgonen. Efter frukost gick Ulf in igen och började arbeta. 
Hans arbetsrum vetter mot p-platsen Åsgatan 1-5. 

Ulf säger att Adam kom in till honom innan han gick till skolan och att Adam 
var 5 minuter senare än vanligt. Med vanligt menar Ulf att sonen Adam brukar 
gå hemifrån cirka 07.45 men Ulf uppskattar att sonen inte gick ut förrän 
07.50-07.55 den aktuella morgonen den 19 oktober.

Adam pussar pappa på kinden och sa hej varefter han gick mot engelska skolan.

Senare under morgonen så lyssnade Ulf på nyheterna och hörde då talas om det 
knivdåd som hade hänt i Linköping. Han fick dock inte klart för sig var det hade 
hänt förrän det klockan cirka 08.15 ringde på dörren. Utanför stod uniformerad 
polis och någon av poliserna om att det fanns en kille som var död utanför. Och 
dessutom pratade dom om att det var en kvinna som var skadad och polisen 
undrade om dom hade sett någonting.

Ulf svarade att han absolut inte hade sett eller hört någonting men han blev 
jätteorolig eftersom hans egen son hade gått iväg på morgonen. Han fick då 
klart för sig att det var en invandrarpojke så han förstod att det inte var hans son 
men han sprang i alla fall ner och pratade med polisen vid avspärrningen. Ulf 
pratade även med annat folk runt omkring. Ulf säger att Marie antingen åkte till 
skolan eller ringde till skolan för att försäkra sig om att Adam verkligen hade 
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kommit fram till skolan.

 Ulfs klädsel signalement vid den aktuella morgonen. 
 48 år, 179 cm, korpulent, inte så mycket hår på huvudet men han har glasögon. 
Troligtvis bar han en svart halvlång jacka vilken passar väl för att dölja en kavaj 
som han har under vanligtvis så att den är ganska lång.

Ulf pratade med Correns fotografer vilka tidigare gjort ett reportage hemma hos 
Ulf om familjens lägenhet. Fotografen från Östgötacorrespondenten eller tog 
upp att man ville fortsätta och göra något ytterligare reportage med tanke på vad 
som hänt på Åsgatan och att han frågade Ulf om han ville ställa upp på det på 
något sätt. Ulf var dock inte på minsta sätt intresserad av detta varför han 
avböjde.

Ulf säger att han efter att skolan slutade åkte och hämtade sin son Adam på 
engelska skolan. Han vet att hustrun och sonen Adam hade en del samtal om 
hur han fortsättningsvis skulle gå till skolan och att man fann det lämpligt att 
han gick tillsammans med en granntjej som bor på Karl Dahlgrensgatan 55. Han 
tror sedan att sonen gick tillsammans med henne men den närmsta tiden efter 
morden blev nog sonen skjutsad till skolan.

Ulf säger att han och Adam antagligen samma dag som morden hände köpte 
blommor och la på platsen där brotten hade begåtts. Han säger att det antagligen 
var samma dag som brotten begicks vid 17.00-tiden på eftermiddagen.

Ulf har inte lagt märke till något särskilt som inträffat i anslutning före eller 
efter morden. Han säger att han inte känner den grabb som blivit mördad. Han 
tillägger att han kanske har sett honom eftersom han bor så nära men han vet 
inte att han har gjort det. Om Anna-Lena säger Ulf att han inte känner igen 
henne heller. Möjligen kände han ingen hennes bild och han har sett henne 
någonstans eftersom hon bodde så nära men han är lite osäker.

I samband med att Ulf gick omkring i närheten och runt mordplatsen den 
aktuella morgonen och pratade med poliser och andra om vad som hänt så såg 
Ulf den kniv som polisen beslagtagit. Ulf vet inte någon som har en sådan kniv.

 Ulf tillfrågas om egna misstankar.
Ulf säger att han helt krasst misstänker att det kan röra sig om en uppgörelse 
mellan invandrare. Som grund för detta antagande säger han att han har hört en 
del rykten och han har även tänkt på sättet som morden är utförda. Han har hört 
att pojken blev skändad och att det var brutalt och att gärningsmannen hade 
ristat i pojken. Ulf har hört en del rykten om familjens oegentligheter och att 
brotten på något sätt skulle ha med det att göra.

Ulf berättar vidare att han troligen dagen efter morden gick till sin frisör på 
Hospitalstorget. Frisörsalongen heter Modefrisören och ägdes då av en person 
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som heter Per Nord. Denne har dock sålt Modefrisören till någon annan ägare 
nu. När Ulf klippte sig så blev han klippt av en kvinna som sannolikt var 
landsmaninna till den mördade pojken. Han har ett svagt minne av att kvinnan 
kan ha hetat Marinda eller någonting liknande och han frågade henne om vad 
hon trodde som låg bakom mordet på pojken. Kvinnan som klippte honom sa då 
att om man ska hämnas måste man se till att den man vill hämnas mot får lida. 
Hon menade enligt Ulf att man inte går på den som man egentligen är arg på 
utan någon annan som gör att den som man är ute efter får lida.

Ulf tillfrågas om han kommer ihåg vad Adam sade att han hade upplevt den 
aktuella morgonen den 19 oktober. Ulf har för sig att Adam för honom berättat 
att han hörde rörelser (på den plats där Ulf har förstått att pojken angreps). 
Adam berättade att han hört dessa rörelse när han gick förbi på morgonen på 
väg till skolan. Adam har inte nämnt att han har hört något skrik. Adam har 
även sagt något om att folk höll på bakom buskarna på Åsgatan. Ulf tolkade i 
vart fall det Adam sa som om Adam hade hört ljud från där kvinnan eller pojken 
låg. 
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Förhör
G2897

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Olsson, Britt Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.
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

2004-12-21
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:37
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren ringer till Britt-Marie för att ställa några kompletterande frågor.

Från garaget åker Britt-Marie förbi Icas varuintag och ut på Djurgårdsgatan. Hon svänger ut till 
höger på Djurgårdsgatan och passerar förbi Ica-butikens framsida. Hon åker vidare på 
Djurgårdsgatan förbi Statoilmacken. I rondellen svänger hon höger och åker förbi Mjärdevi för att 
så småningom svänga mot Kisa i sista rondellen.

Britt-Marie tillfrågas vad hon såg för människor när hon körde från garaget. Hon säger att hon har 
inga minnen av några människor alls. Varken på trottoaren vid Ica eller om hon fick stanna för rött i 
korsningen Djurgårdsgatan/Lasarettsbacken. Hon har inga minnen av att hon sett tidningsstället 
utanför Ica.

Förhöret uppläst och godkänt.

HEMLIG



546

Förhör
R 3937

Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2005-02-17 12:15
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ring, Christin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Christin Ring underrättades om att hon skall höras ang. sin iakttagelse den 19 oktober 2004 då hon höll

på att bli påkörd av en cyklist.
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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2005-02-16
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

13:13
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Händelse
Christin berättar att den 19 oktober 2004 så går hon Kaserngatan mot Djurgårdsgatan. När 
hon är i höjd med Griftegården så kommer en cyklist i väldigt hög fart. Hon uppfattar det som 
om cyklisten kom ifrån Griftegården.
Cyklisten är nära att köra på Christin. Hon fortsätter sedan sin promenad och ser att inne på 
Griftegården så är vattenanläggningen igång. Det här tycker hon är väldigt konstigt eftersom 
det regnar den hör dagen. Den koppling hon gör att cyklisten har varit inne på Griftegården 
och av någon anledning satt på vattenanläggningen.
På fråga så säger Christin att hon inte reagerade över någonting annat under sin promenad. 
När det gäller fordon så kommer hon ihåg att hon sett en sopbil på Kaserngatan, norr om 
Tränggatan.
Spontant så säger Christin att hon under många år gått just den här sträckan. Hon jobbar uppe 
på Garnisonen området och går ned till Djurgårdsgatan för att följa den till Statoil macken där 
hon viker av upp mot område. På fråga så har hon inte vid något tillfälle, varken före eller 
efter brottet, reagerat på något förutom det hon just berättat.

 Signalement
Christin beskriver mannen som runt 20 år, smal i kroppen, längden har hon svårt att bedöma 
men tror att det han är ca 180 cm lång. Det hon kommer ihåg är lite av klädseln. Mannen 
hade en svart jacka som var oknäppt och fladdrade lite grann. Under hade han något ljust på 
sig. Hon kommer ihåg att han hade ljust  hår, kortklippt – inte snaggat – utan frisyrklippt som 
hon uttrycker det. Öronen uppfattade hon som tillviss del täckta av håret.
Hon kan inte säga någonting om hur cykeln såg ut.

 Eget signalement
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Christin beskriver sig som 171 cm lång, 55 kg, mörkt hår som hon brukar ha uppsatt. När det 
gäller klädsel så tror hon att hon hade sin ljusa mocka jacka eller blå regnjackan – Helly 
Hansen – på sig den 19 oktober. Regnade så hade hon sitt paraply med sig men kan inte svara 
på om det var uppfällt. Paraplyet är beigt till färgen. Normalt sett har hon en svart tygväska 
som hon har hängt diagonalt över bröstet.

Förhöret avslutades kl. 13:13

- Kl. 15:25 så var undertecknad i kontakt med Christin och läste upp det utskrivna förhöret. 
Efter vissa mindre ändringar så kunde hon godkänna det.

Linköping den 16 februari 2005

Göran Häggblad, krinsp
RKP

Förhör med Ring, Christin; 2005-02-16 12:55   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G356

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ekros, Gun-Britt
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av morden på Åsgatan, 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

Marika Malmsten
Förhörsdatum

2005-02-03
Förhör påbörjat

18:40
Förhör avslutat

19:00
Förhörsplats

Karl Dahlgrensgatan 14B, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Skoglund, Magnus

Berättelse

Gun-Britt Ekros är hörd med anledning av sina iakttagelser utanför ICA på 
Djurgårdsgatan den 19 oktober 2004.

Gun-Britt uppger att hon och hennes man Bo Ekros parkerade bilen (RBR567) 
utanför ICA på Djurgårdsgatan. Gun-Britt tror att det var någon gång mellan 
klockan 10.30 och 11.00.

Bo gick in i butiken medan Gun-Britt satt kvar i bilen. Gun-Britt uppger vidare 
att hon såg en man komma gåendes uppifrån Djurgårdsgatan ned mot ICA. 
Gun-Britt reagerade på att mannen verkade skadad i höger arm. Mannen hade 
armen över magen och handen instucken i knäppningen på jackan. Mannen gick 
sedan in i ICA-butiken.

Strax efter att mannen gått in i butiken kom Bo ut. Gun-Britt frågade Bo om 
han hade sett mannen men det hade han inte. Bo och Gun-Britt åkte sedan från 
platsen.

SIGNALEMENT
Mannen är 20-25 år, mörk kortklippt hår med luggen uppåt, mörka ögon, ljus i 
hyn, såg utländsk ut. Mannen var klädd i en grå och svart storrutig jacka typ 
fleecejacka.
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Gun-Britt har inte sett mannen efter detta tillfälle.

Gun-Britt och Bo har bott på Karl Dahlgrensgatan 14 sedan den 10 oktober 
2004, de kan inte påminna sig att de sett någon avvikande person i området 
innan eller efter morden.

Uppläst och godkänt

Förhör med Ekros, Gun-Britt; 2005-02-03 18:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Spaningsuppslag
0500-K39890-04

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Lektér, Magnus
Datum

2005-02-03
Tid

19:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Magnus Lektér

Uppgiften avser

Mordet på Åsgatan
Uppgift

Angående mordet på Åsgatan.

Åsa Åsberg ringer och berättar att hon önskar prata med någon som har hand om 
mordutredningen. Hon berättar att hon cyklade förbi ICA affären på Djurgårdsgatan vid 08:10 
dagen för morden. Hon såg då en man som stämmer väl överens med det signalement som 
polisen har lämnat ut.
Åsa berättar också att hon för två dagar sedan ringde polisen och blev då lovad att någon med 
kunskap om utredningen skulle ringa henne.

Åsa går att nå på 013-273723
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PM
Tips  mordutredningen

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2005-02-03
Tid

09:18
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 2005-02-02 ringde Katarina Vidung tfn 013-223881 och ville lämna ett tips i 
mordutredningen. Katarina uppgav att hon  morddagen cyklade hem från sitt arbete på US.
Hon var klädd i en röd regnrock den här morgonen.
Katarina uppskattar att klockan var 07.20 då hon den 19 oktober hade nått fram till 
övergångsstället vid Djurgårdsgatan – Tränggatan. Katarina kom cyklande från 
Karldalgrensgatan vidare Åsgatan ned till Tränggatan – Djurgårdsgatan och sedan upp 
Lasarettsbacken mot US.

När Katarina befann sig vid Åsgatan kom det en person från Åsgatan och gick mot 
Tränggatan. Vart den personen tog vägen vet hon inte. Han kan ha gått åt vilket håll som 
helst. Den personen lade Katarina märke till pga att han hade en väldigt speciell gångstil. Han 
hade huvudet något framskjutet och stegen var lite stötiga.
Vid det tillfället såg hon ingenting av hur mannen såg ut. Det enda hon minns av manen var 
att han gick konstigt samt hade på sig någon mörk halvlång rock.

Den 9 december tror Katarina att hon återigen såg samma man. Hon kände genast igen 
gångstilen  och kroppskonstitutionen på mannen. Han hade samma rock på sig. Katarina 
minns också att mannen hade en toppluva på huvudet.
Katarina såg den här gången delar av ansiktet. Hon uppskattar att mannen v ca 30 år gammal. 
Han hade en tunn sk. skepparkrans i ansiktet. Med skepparkrans menar hon polisonger som 
växt ihop med skägg. Det var väldigt ljus färg på skepparkransen. Katarina tror att mannen 
hade centrefärgat hår, "råttfärgat" uppgav hon.

Avslutningsvis informerades Katarina om att hon förmodligen kommer att höra noggrannare 
av polis vid ett nytt tillfälle.
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Förhör
Oskarsson, HANNA

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Oskarsson, Hanna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis om eventuella uppgifter som kan ha betydelse för utredningen kring morden 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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2005-02-17
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

Folkungaskolan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Oskarsson hörd kortfattat i samband med 
informationsträffen på Folkungaskolan. 

Oskarsson uppger att hon dagen för morden skulle fara från bostaden till Folkungaskolan där 
hon studerar. 

Hon tog buss 210 från busshållplats Stenåldersgatan klockan 07.25. Hon kom fram och klev 
av vid Trädgårdstorget vid 07.45-07.50-tiden. Hon gick Storgatan upp till "Slottet" och 
vidare in på Gröngatan mellan P-huset och Länsstyrelsen.

När hon gick på Gröngatan hörde hon sirener. Hon såg hur två ambulanser kom på Storgatan 
och svängde in på Kaserngatan. I samband med denna iakttagelse såg hon en man komma 
gående på Storgatan, på andra sidan av Västra vägen, i riktning mot henne.

Mannen småsprang alternativt gick med långa steg, han nästan "hoppade" fram. Innan 
mannen kom fram till Västra vägen var Oskarsson framme vid samma gata och vek av höger 
i riktning mot Folkungaskolan. Hon såg därför inte vilken väg mannen tog sedan men hon 
anser att det mest troliga var att mannen gick över Västra vägen och in på Storgatan 
alternativt Gröngatan. Hon kommer ihåg att hennes tanke när hon såg mannen var; "Varför är 
han så stressad, har han missat bussen eller något annat?".

Vid tillfället var det mycket biltrafik och många gående kring mannen. Alla de andra hade 
mörka kläder men mannen var ljust klädd 
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Hon upplevde mannen som ganska lång men kan inte uppge hur ungefärligt lång han var. 
Han var ganska smal och det kan ha gjort att hon uppfattade honom som lång. Han var ej 
över 30 år och bar tunna glasögon som inte var runda.

Han var iklädd en tunn beige kappa som gick ned till knäna. Kappan var öppen och oknäppt. 
Hennes pappa har en liknande kappa. Vidare hade han en ljus eller vit polo som troligen var 
stickad. I sin helhet var han prydligt klädd.

Hon lade märke till mannen för att han sprang medan alla de andra runt omkring honom gick 
samt att hans klädsel var ljus medan alla de andra runt omkring honom var mörkt klädda.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Oskarsson, Hanna; 2005-02-17 11:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips Person

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Björkman, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Såsom annan gällande grovt våldsbrott 041019 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2005-02-22
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:25
Förhörsplats

Lvåld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

yp

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ända sedan morddagen har hon funderat över en händelse/person som hon såg 
på Djurgårdsgatan i Linköping på eftermiddagen morddagen. Efter det att 
Björkman hade läst Östgöta Correspondenten så ringer hon in aktuella uppgifter.

Björkman bor på Rekrytgatan i T1-området, och på morddagen 041019, någon gång på 
eftermiddagen ca mellan klockan 15.00 – 16.00, Björkman kan ej närmare precisera tiden, då 
gick Björkman Djurgårdsgatan norrut, uppifrån Tränggatan  och ner emot Drottninggatan. 
Björkman gick på den västra sidan av Djurgårdsgatan och då Djurgårdsgatan norrut. 
Björkman hade kännedom om aktuell händelse och hon uppger att det var liksom en kuslig 
stämning i området.

Björkman passerar förbi ICA-affären på Djurgårdsgatan och precis när Björkman skall 
passera över den lilla gatan – återvändsgränden – in bakom ICA-affären och upp till 
fastigheterna och som sedan fortsätter med trapp upp emot Barnhemsgatan så kom det en 
man, ganska snabbt gående, bakom Björkman. Precis när mannen kom ifatt Björkman så 
svängde han vänster upp på tidigare beskriven gata – återvändsgränd. Björkman kan inte 
utveckla varför hon reagerade på den här mannen. Det enda var att mannen gick ganska 
snabbt eller nästan småsprang. När mannen går upp på den här vägen så ser även Björkman 
att på baksidan varuintaget till ICA, jobbar en tjej med varor och även hon stannar till i sitt 
arbete och tittar efter den här mannen. Björkman vet även att hon växlade några ord med 
kvinnan ifrån ICA och att de båda tyckte att mannen betedde sig lite konstigt eller lite stressat.

Björkman ser även att uppe på Barnhemsgatan finns uniformerad polis men Björkman kan ej 
säga om mannen fortsatte trapporna upp mot Barnhemsgatan. Björkman gjorde ej heller 
uppmärksamma poliserna på mannen.
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Björkman såg aldrig ansiktet på den här personen, eftersom han svängde av från 
Djurgårdsgatan, innan han kom ifatt Björkman. 

Björkman gjorde bedömningen att mannen var ca 18- 22 år, ca 180 cm lång. Björkman själv 
är 163 cm. Mannen hade ordinär kroppsbyggnad. Han hade även en tröja på sig, troligtvis 
någon beige eller ljusare tröja. Tröjan gick ner lite längre under midjan mot stussen. 
Björkman kan ej säga om det var en polotröja eller någon annan sort av tröja. Mannen hade 
"hängiga brallor i gren". Vad Björkman kan påminna sig så var byxornas färg något sånär i 
harmoni med färgen på tröjan.

Han hade även en gråaktig stickad mössa på huvudet. Mössan hade ej någon tofs.

Björkman kan ej mera beskriva mannens utseende eller klädsel. Björkman kan ej heller säga 
om mannen bar på någonting eller om hon lade märke till något speciellt gällande hans 
händer eller armar, hur han hade dessa.

Konceptanteckningar upplästa och godkända

Förhöret slut.               

Förhör med Björkman, Eva; 2005-02-22 14:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindén, Lena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iaktagelser vid Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan, 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

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan 5, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lena Lindén kom fram till undertecknad för att prata om vad hon har sett ovan nämnda 
datum.
Lena har fått en lapp i sin brevlåda där hon blivit ombedd att ta kontakt med polisen.

Lena Lindén uppgav som följer:

I och med att det regnade skulle hon ta bilen denna dag. Bilen har hon parkerad på p-platsen 
strax ovanför Åsgatan.

Jag kom till bilen vid 07.50 tiden. Kunde dock inte köra iväg för sopbilen stod i vägen.

Efter en kortare stund kunde jag dock köra iväg.

Strax innan jag kör ut på Åsgatan ser jag hur en dam sprang framför mig. Hon var iklädd en 
grå jacka, bar glasögon. Hon var äldre än mig uppfattade jag det som.

Insp Sone Svedlund
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Förhör
Dörrknackning Åsgatan 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Båge Christenson, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

iakttagelser gjorda från lägenhetsfönster Åsgatan 3 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

Bo Tornberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

16:25
Förhör avslutat

16:35
Förhörsplats

Åsgatan 3 den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

UF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är den hördes make, Yngve Edvin Christenson, 370213-2139.

Fru Christenson berättar att hon på morgonen den 19 oktober vaknade strax före kl 08 av ett hemskt 
skrik, som hon beskriver det. Skriket var mycket utdraget och varade kanske någon minut. När hon 
gick upp och tittade ut genom fönstret ner mot Åsgatan så såg hon ingenting först och efter en kort 
stund kom två personer ut från ett hus i närheten och gick fram till någonting. Hon såg då att det låg 
en person på gräsmattan invid vägen. De här två personerna gick fram till den som låg där. I övrigt 
såg inte Christenson någonting av vad som hade hänt eller vad som hände i fortsättningen. 
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Förhör
Dörrknackning Åsgatan 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Oddgeirsson Edmark, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

iakttagelser gjorda från lägenhetsfönster på Åsgatan 3 den 19 oktober
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:55
Förhör avslutat

16:05
Förhörsplats

Åsgatan 3 den hördes bostae
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

UF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Edmark berättar att hon kommer ihåg att hon på morgonen den 19 oktober var hemma i lägenheten. 
Omkring kl 07.30 så minns hon att hon lyssnade på nyheterna på radion. Hon gjorde sig därefter 
beredd att åka till jobbet. När hon tittade ut så såg hon att sopbilen stod på Åsgatan. Bilen stod med 
fronten i riktning mot Tränggatan ungefär mellan fastigheterna Åsgatan 6 och 8. Hon gick därefter 
till garaget och tog ut sin bil, en grå Citroen C5 combi. Hon bedömer att hon lämnade bostaden 
omkring 07.35. Hon åkte från bostaden Åsgatan och svängde upp på Karl Dalgrensgatan. Hon kan 
idag inte erinra sig att hon såg någonting på vägen som hon la på minnet eller som hon tyckte 
avvek från det normala.  
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Förhör
Åsgatan F380

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Oddgeirsson Edmark, Eva
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande föhör angående Eva Edmarks iakttagelser vid Åsagatan, den 19 0ktober 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

15:20
Förhör avslutat

15:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eva har sin bil parkerad i centralgaraget under fastigheterna Åsagatan 1 – 5. Den aktuella 
morgonen duggade det varför Eva beslutade sig för att åka bil. Hon hade lyssnat på nyheterna 
och därför kan Eva säga att klockan var ungefär 07:35 när hon lämnade bostaden.

Eva kör en grå Citroen combi och från garaget svänger hon höger ut på Åsagatan. Mitt för 
Åsagatan 6 till 8 stod renhållningsbilen med fronten i riktning mot Terränggatan. 

Förhörsledaren berättar att ett vittne har sett en mansperson utanför fastigheten Karl 
Dahlgrensgatan 55. Eva säger att hon inte såg någon person. Varken i garaget eller på 
Åsagatan eller i dess närhet. 

Eva svänger höger på nytt och fortsätter Karl Dahlgrensgatan. Bortanför Stengatan vid den 
skarpa kurvan stod en grävmaskin. När Eva närmade sig svängde grävmaskinisten undan 
armen så att Eva kunde ta sig förbi. 

Förhörsledaren tillfrågar om Eva har gjort några iakttagelser dagarna innan angående någon 
ensam promenerade mansperson. En person som inte tillhörde området utan till synes var på 
till något annat ställe. Eva kan inte dra sig till minnes någon sådan person.

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt       
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Förhör
Dörrknackning Åsgatan 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hugosson, Gunnel Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

hörd i bostaden
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

hörd  angående sina eventuella iakttagelser i samband med mord på Åsgatan i Linköping 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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

17:15
Förhör avslutat

17:35
Förhörsplats

bostaden
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

UF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gunnel Hugosson börjar med att uppge att hon tidigare under dagen var på polisstationen och 
lämnade ett tips om sin upplevelse på måndagsmorgonen den 18 oktober då hon såg en märklig 
man på Karl Dalgrensgatan.

Gunnel ombes berätta om hur morgonen tisdagen den 19 oktober såg ut för hennes del. Hon uppger 
att hon vaknade kl 0555 då grannen under henne gick ut och då smällde i dörren. Hon gick sedan 
upp ur sängen kl 0630. Tvättade håret och gjorde sig i ordning. Hon var ensam hemma i bostaden. 

Hon uppger att hon gick hemifrån ca kl 0733 och gick då ut till Åsgatan och gick höger mot 
Tränggatan. Hon uppger att hon upplevde att det var mycket mörkt ute. Det regnade och att 
belysningen var tänd. Hon har inget minne av att hon såg någon människa när hon gick ut på 
Åsgatan. Hon gick mot arbetsplatsen  på Universitetssjukhuset  och hon saknade paraply varför hon 
 höll ett ganska högt tempo p g a regnet. 

Gunnel tillfrågas om hon träffade på några människor i området kring Tränggatan/Djurgårdsgatan. 
Hon uppger att hon inte tänkte på några människor då hon gick i området. Hon säger: "Tänkte bara  
på den gröna gubben". Hon uppger att hon kände sig mycket ouppmärksam när hon gick i området. 
Då hon gick Lasarettsgatan upp mot US och var i höjd med övergångsstället vid Naturcentrum så 
noterade hon att gatlyktorna släcktes. 

Gunnel tillfrågas om hon tittade up på gården mot Åsgatan innan hon gick hemifrån. Hon uppger 
att hon hade persiennerna till hälften neddragna och nerfällda för att skydda ett konstverk hon har i 
vardagsrummet från solljus. Dessutom hade hon bråttom och var i tidsnöd varför hon inte tittade ut. 
Hon uppger också att hon inte mötte några personer i trapphuset på väg ut.  

Gunnel tillfrågas om hon reagerade på några särskilda ljud på morgonen. Hon uppger att hon inte 
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reagerade på något sådant.

Hon tillfrågas om hon normalt gå tidigare eller senare till jobbet än hon gjorde den här morgonen 
och hon uppger att hon normalt går lite tidigare till jobbet.

Gunnel uppger att hon stämplade in på jobbet kl 0753 omklädd och klar. Detta kontrollerade hon 
under dagen.

Gunnel ombeds beskriva sig själv morgonen den 19 oktober då hon gick till jobbet. Hon uppger att 
hon hade en grön mössa med skinnkant, en grön Johan Skoglundkappa av trenchcoat-modell, 
blåaktig scarves, blå/svarta byxor med benfickor och svart något högre skor.  Dessutom bar hon på 
en grå tygkasse med hällristningsmotiv.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Hugosson, Gunnel Margareta; 2004-10-20 17:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Dörrknackning Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Olsson, Märta Ann Mari
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser i samband med morden den 19 oktober.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-11-11
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ann Mari Olsson uppgav att hon den 19 oktober på morgonen  gått ut med sina 
två hundar.

Ann Mari gick hemifrån ca kl 07.30. Hon gick ut från bostaden  som har entrén 
mot Barnhemsgatans riktning. Hon var på väg ut mot Åsgatan då hon ångrade 
sig och vände för att gå ner till Barnhemsgatan och vidare till 
trädgårdsföreningen istället.

Ann Mari uppger att de även har en utfart till Barnhemsgatan som kommer ut 
intill Barnhemsgatan 15. Fastigheten har tidigare haft adress Barnhemsgatan 15 
B innan den fick Åsgatan 6.

Hon gick med hundarna ner till Barnhemsgatan och vidare höger mot 
Djurgårdsgatan.
Vid Djurgårdsgatan svängde hon vänster och gick Djurgårdsgatan en liten bit 
innan hon korsar den och går in i Trädgårdsföreningen.

När Ann Mari befinner sig i Trädgårdsföreningen vid Belvederen, (tornet och 
serveringen på höjden) hör hon sirener samtidigt som hon ser ambulansen 
komma körande.

Hon fortsatte rasta hundarna en stund och gick sedan mot bostaden igen. 
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När hon gick hem gick hon ut på Djurgårdsgatan och vidare  Tränggatan fram 
till Åsgatan.
Hon gick sedan Åsgatan mot sin bostad vid Nr 6.

När hon kommer fram till sin bostadsadress finns det flera polisbilar där och 
platsen har spärrats av. Hon frågar en polisman vad som hänt.

Polismannen svarar " De har hittat någon som har svårt att andas ".

Ann Mari går efter att ha pratat med polismannen in i sin bostad Åsgatan 6.
Hon kan inte säga vad klockan är då hon kommer in men det är före 09.00.

När hon kommit in ringer telefonen, det är tidningen Expressen som ringer.
Tidningsreportern ställer frågor till henne bl.a frågar de om hon vet om det bor 
några läkare i området och vad de i så fall heter.

När Ann Mari gick ut vid ca 07.30 var det skumt  och småduggade. Hon såg 
inget särskilt eller någon särskild person då hon gick. 
Hon var nästan framme vid grinden ut mot Åsgatan innan hon vände och gick åt 
andra hållet ner till Barnhemsgatan, hon såg ingen person då eller hörde några 
ljud.

Ann Mari lade inte märke till någon särskild person då hon gick till 
Trädgårdsföreningen.

Hon mötte heller inte någon person som hon lade märke till då hon var på väg 
hem från Trädgårdsföreningen. Hon mötte endast några cyklister samt folk som 
var på väg mot Åsgatan där morden skett.

Ann Mari berättar att huset hon bor i endast har sällskapsrum som väter mot 
Åsgatan.

Ann Maris make Lars Olsson hade lämnat bostaden ca kl 06.20 på morgonen. 
Han hade då cyklat till simhallen. Han brukar cykla ner på Barnhemsgatan och 
vidare genom trädgårdsföreningen till simhallen.
Lars kom hem igen några minuter i 09.00.

Lars hade inte sagt att han sett något särskilt.

Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt. 

Förhör med Olsson, Märta Ann Mari; 2004-11-11 12:50   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G3620

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Dizdar Segrell, Nil
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höras om sina iakttagelser på Djurgårdsgatan den 19/10 2004 kl. 8
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

Emma Hedevik
Förhörsdatum

2005-03-21
Förhör påbörjat

11:06
Förhör avslutat

11:13
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Nil kontaktas på sin mobil och underrättas om anledningen till samtalet.

Nil arbetar som läkare på neurologen. På morgonen den 19/10 2004 skjutsade Nils man 
henne till arbetet. De kom Östgötagatan vid Riksbanken och brukar normalt åka Kaserngatan 
bort, men där var det fullt med bilar. Nil sa då till sin man att svänga vänster ut på 
Drottninggatan för att sedan ta höger upp på Djurgårdsgatan. När de kom in på 
Djurgårdsgatan började nyheterna på P3 och klockan var då 8. På nyheterna sa de då inget om 
morden, Nil fick reda på vad som skett vid 15:30 tiden samma dag. 

Nil minns att det var precis folk- och biltomt på gatan förutom en lastbil som höll på att 
backa in vid Ica. Lastbilen var gul med bilder av frukt på sidan. Nil har inte sett någon person 
på gatan och de mötte inga bilar. Nil tyckte det var konstigt att det var så tomt. När de åkt 
förbi Ica fick de se en ambulans komma uppifrån Djurgårdsgatan vid korsningen till 
Kaserngatan. Ambulansen körde med blåljus. 

Nil och hennes man körde sedan upp Lasarettsgatan och  hon minns inte om hon sett några 
personer som rört sig där. Mannen släppte sedan av Nil vid maskincentralen. 

De har pratat mycket om det nu i efterhand men har inte kommit på något utöver det vanliga. 
Mannen åkte med bilen tillbaka men har inte gjort några observationer under sin resa. Han 
minns inget enligt Nil.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.
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Förhör
M941:

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Molander, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Sv kk gilt tom 2008-04-19
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser runt mordplatsen, samt i Trädgårdsföreningen den 19 okt 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

Christa Sangrud
Förhörsdatum

2005-03-31
Förhör påbörjat

12:58
Förhör avslutat

14:15
Förhörsplats

Tjänsterum polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Eva kommer till polisstationen dels för att berätta om sina iakttagelser på morgonen den 19 
okt 2004 samt för att visa på flygfoto hur sikten är från hennes bostad. Hon skall även visa på 
flygfoto hur hon rörde sig i området på morgonen den 19 okt 2004.

Eva arbetar som lärare på Hälsouniversitetet i Linköping. Hon har där ett arbetsrum som hon 
delar med en annan kollega.  Evas planer för dagen var att hon skulle handleda två elever 
med anledning av deras uppsats. Hon skulle först läsa uppsatsen hemma och sedan träffa 
eleverna klockan 10:00 eller 11:00 på skolan. 

Eva minns att hon gick upp vid 07:00-tiden. Deras sovrum vetter åt andra hållet från Åsgatan 
sett. De har även fönster ut mot Åsgatan-hållet, men Åsgatan 1-3-5 skymmer sikten till 
själva gatan.

Klockan 07:30 satte sig Eva vid skrivbordet. Skrivbordet stod i ett rum som har fönster åt 
Åsgatan-hållet. Eva har innan förhöret tittat ut för att se vad hon kan se av Åsgatan. Hon har 
ändå svårt att markera detta på flygfoto som finns med vid förhöret. Vi bestämmer att Eva tar 
med sig 3 st flygfoton hem som hon skall markera sin sikt på. Hon kommer sedan in med 
dessa till polisstationen igen.

Eva säger att hon satt ca 10 minuter vid skrivbordet då hon hörde ett skrik. Eva säger att hon 
trodde det var en man som skrek eftersom hon tyckte det var ett mörkt skrik. Hon kunde inte 
urskilja några ord. Eventuellt var det "aaaaa". Eva hörde ett skrik och det varade 5-10 
sekunder. Hon tyckte det var ett obehagligt ljud så hon tittade ut, men eftersom det var mörkt, 
såg hon inget.
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Evas första tanke när hon hörde skriket var att det var någon av byggnadsarbetarna som 
ramlat ner från någon byggnadsställning. Hon tänkte "Snart kommer det nog sirener". Eva 
tänkte även att åt det hållet som skriket kom ifrån, finns ingen byggarbetsplats, så hon tyckte 
det var lite konstigt.

Eva hörde inte sirener. Hon satte sig vid skrivbordet igen och fortsatte läsa uppsatsen. Hon 
tittade ut någon gång till, men såg inget. Hon släppte tanken på skriket och fortsatte arbeta. 

Efter ca 15 minuter skulle Evas man åka till jobbet. Han råkade då titta ut genom 
vardagsrumsfönstret och såg alla ambulanser och polisbilar som kom till platsen. Både Eva 
och hennes man stod sedan och tittade på omhändertagandet av de skadade och de kände sig 
uppskakad. Eva satte då genast skriket hon hört i samband med det som hänt på Åsgatan. Eva 
berättar att hennes man var troligen i duschen när hon hörde skriket. De har pratat om detta 
efteråt och han har varken hört skriket eller sett något innan han observerade ambulanserna 
som kom dit.

Det Eva minns av omhändertagandet är att det kom minst 2 ambulanser, men det kan varit 3 
st. Hon såg när de lastade in två personer i två olika ambulanser. Hon har inte sett när 
ambulanspersonalen "jobbade med" de skadade när de fortfarande låg kvar på marken.

Eva kan inte beskriva någon av dem som stod runt omkring ambulanserna. Hon minns hur 
hon såg att de först bar in en person i ena ambulansen och sedan en till. Hon tittade inte på 
något runtomkring.

När de båda blivit lastade in i ambulanser, gick Eva ut för att fråga vad som hänt. Hon hade 
fortfarande tanken kvar att det gällde någon av byggnadsarbetarna. När hon kom fram till 
gaveln på huset Åsgatan 1 höll en polisman på att spärra av tvärs över mot Karl 
Dahlgrensgatan 53. Eva säger att hon var som blockerad, för hon tog tag i avspärrningsbandet 
och lyfte det för att gå under ner mot brottsplatsen. Hon tänkte bara på att hon ville veta vad 
som hänt. Polismannen tittade på henne och sa "Det är avspärrat!" Eva släppte genast 
avspärrningsbandet och frågade vad som hänt. Han svararde att det inträffat ett mycket 
allvarligt brott. Eva gick sedan hem igen och hon tänkte att hon tids nog skulle få reda på vad 
som hänt.

När hon kom till sin port, eller strax innan den, mötte hon Stefan De Flon eller hans fru och 
som eventuellt hade barn med sig. Eva är mycket osäker på om det var Stefan eller hans fru 
och om den personen hade sällskap av två barn. Eva minns att personen hon mötte inte visste 
något om vad som hänt och att Eva berättade att det var avspärrat för något hade hänt. Eva 
minns att hon frågade om de hört något skrik, men de hade de inte. De hade inte sett något 
heller.

Eva tillfrågas om hon var ute från sin lägenhet tidigare på morgonen och gick. Det var hon 
inte. När hon gick ut för att fråga vad som hänt var hon klädd i långbyxor och eventuellt en 
mörkbrun jacka, tyg. Eva var barhuvad. Hon är 173 cm lång och har normal kroppsbyggnad. 
Hon är blond och har kort frisyr. 

När Eva kom tillbaka til lägenheten, berättade hon för sin man det hon visste. Han gick sedan 
ut och tog bilen i garaget under Åsgatan 1-3-5. De har en ljusgrön Saab 9-5 combi, -02. 
Han har efteråt berättat att poliserna lyfte avspärrningsbandet åt honom när han skulle åka 
iväg.

Eva satte sig för att arbeta vidare med uppsatsen. Hon gick till tv:n ibland för att läsa på 
text-tv. Hon förstod att det var något stort som hänt, så hon ville läsa om det på text-tv:n. 

Förhör med Molander, Eva; 2005-03-31 12:58   diarienr: 0500-K39890-04
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Vid 09:45 eller 10:45, beroende på vid vilken tid hon hade avtalat med eleverna, cyklade Eva 
till Hälsouniversitetet. Evas arbetsplats ligger på Birgittaskolan, på Klostergatan 49 i 
Linköping. Hon cyklade ner cykelvägen till Karl Dahlgrensgatan och vänster på Karl 
Dahlgrensgatan. Hon svängde sedan höger på Åsgatan och ner till korsningen 
Tränggatan/Djurgårdsgatan. Hon följde Lasarettsbacken upp ett kort stycke och hon svängde 
sedan vänster in i Trädgårdsföreningen vid Naturcentrum. 

Evas vanliga väg genom trädgårdsföreningen är cykelväg som sneddar norr om 
Krogfallsstugan och snett upp mot Linnegatan. Eva passerade byggarbetsplatsen där de höll 
på att bygga glaspyramiden. Hon hade pyramiden på sin vänstra sida. Hon har inte observerat 
någon person som suttit på någon bänk i parken. Hon vet vilka bänkar som finns under 
skärmtaket intill pyramiden, men hon har inget minne av att ha sett någon sitta där. 

När Eva precis kom in i Trädgårdsföreningen var det ett område avspärrat där. Det stod ingen 
polis där, men det var blå/vita band. Innanför avspärrningarna stod en blå herrcykel. Eva 
minns att hon tänkte att cykeln kanske hade med mordet att göra. Eva blir osäker på om hon 
kunde cykla "sin vanliga väg", norr om Krogfallsstugan, eller om hon var tvungen att svänga 
av tidigare mot höger för att komma förbi avspärrningen.
 
Eva tillfrågas om vilka personer hon såg i Trädgårdsföreningen, men hon kan inte minnas 
någon. Hon minns att det var gråmulet ute och lite fuktigt. Hon har inget minne av att ha sett 
någon utan ytterkläder. "Det skulle jag minnas". 

Eva visste att ett barn blivit dödat och att en kvinna var skadad när hon åkte hemifrån. Hon 
hade inte hört något signalement på gärningsmannen. Hon minns att hon var uppskärrad av 
det som hänt, men hon höll inte utkik efter något speciellt.

När Eva cyklade genom Trädgårdsföreningen hade hon sin mörkbruna jacka på sig. Den 
slutar strax under rumpan. Jackan har luva, men Eva är inte säker på om hon hade den på 
jackan den här morgonen. Hon tar av den ibland. Eva hade inte cykelhjälm på huvudet. Om 
hon hade något på huvudet, var det luvan på jackan. Hon kan haft en halsduk runt halsen. 
Den var i så fall antingen ljusblå eller randig orange. Cykeln är en beige damcykel märke 
"Skeppshult". Svart cykelkorg på styret. I korgen låg en svart handväska och på pakethållaren 
satt en mörkgrön portfölj fast. Den är i tyg och läder.

Efter att Eva träffat eleverna angående deras uppsats, cyklade hon hem igen. Hon tror att 
klockan då var 12:30-13:00. Då cyklade hon till Ica på Djurgårdsgatan. Då stod det en polis 
vid tidningsstället och Eva frågade honom varför. Hon fick då veta att det hittats en mössa där 
som kunde ha samband med det som hänt på Åsgatan på morgonen. Eva pratade med 
personalen i affären om det som hänt och hon hörde att en av de anställda sett mössan då hon 
kom till jobbet klockan 13:00. 

Eva trodde att det bara var hon som hört ett skrik den där morgonen eftersom ingen annan 
som hon pratat med om morden, har nämnt något om något skrik. När det senare kom en 
polis och frågade om de sett något, berättade Eva att hon hört detta skrik. Hon tänkte trots 
detta att det nog iallafall varit en byggnadsarbetare som slagit sig på tummen och inte att det 
var från något av mordoffren.

Eva påminns om att fylla i på flygfotografierna vad hon kan se från sin lägenhet och skicka 
dessa tillbaka till polisen.

Förhöret genomläst och godkänt.

Förhör med Molander, Eva; 2005-03-31 12:58   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Viveland, Rolf
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser på Åsgatan 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

Monica Olhed Hansson
Förhörsdatum

2005-04-04
Förhör påbörjat

16:55
Förhör avslutat

17:10
Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Rolf uppger att han gick hemifrån ca 07.15. Han gick direkt bort till den gula 
kontorbyggnaden som byggarbetarna har och är beläget på baksidan av fastigheten Åsgatan 5.

Han gick rakt genom fastigheten Åsgatan 5, för då kommer han rakt fram till detta kontoret. 
Det är inte mer än 5 – 10 meter mellan Åsgatan 5 och detta kontor.
Han pratade ett par minuter med en person som heter Stefan och jobbar där, sedan körde Rolf 
iväg med bilen. 
Han hade således lämnat området en stund innan morden ägde rum, uppger han.

När han körde iväg så lade han inte märke till några personer. Han kan inte komma ihåg att 
han sett några andra trafikanter eller någon sopbil i området heller.

Det var hans fru Lena som ringde någon efter kl 08.00 och berättade vad som hade hänt.

Uppläst och godkänt
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Förhör
Anknyter uppslag G 350.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Youssef, Raed
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i anledning av att Raed Youssef tidigare har lämnat uppgifter i mordutredningen.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-04-08
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Djurgårdsgatan 33 B
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

BB

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Ahlberg, Nils-Göran

Berättelse

Raed Youssef kallas fortsättningsvis i förhöret Raed.

Raed berättar att på morgonen den 19 oktober körde han med sin bil från bostaden i 
Lambohov. Han har en grön BMW med regnr UCO 829. Raed har en förhyrd parkeringsplats 
inne på en gård. Adressen är Tränggatan, men gården ligger precis mitt emot hans 
frisersalong, Modell Salong, på Djurgårdsgatan 33 B.

När Raed parkerat sin bil såg han att det var en massa poliser vid Tränggatan och Åsgatan. 
Han blev nyfiken och gick dit för att titta, han tänkte att det kanske var Al Quaida som gjort 
något. Precis när han kom fram till Åsgatan stod det en polis där. Han frågade denne vad som 
hänt, men fick inget svar utan polisen viftade iväg honom. Raed gick då mot rödljusen på 
Djurgårdsgatan för att gå till sin salong.

När han var på väg fram till trafikljusen fick han se en kvinna som stod där. Han har aldrig 
sett henne förut. Kvinnan bar slöja och var ensam. Hon grät, slog sig i huvudet och sa "jag 
tror han är borta" på arabiska. I det här sammanhanget betyder det hon sa att hon trodde 
någon  var död, säger Raed. När kvinnan fick se Raed frågade hon honom direkt om han 
pratade arabiska. När han sa att han gjorde det, undrade hon om han kunde hjälpa henne att 
tolka när hon pratade med polisen. Hon letade efter en pojke. Raed antar att hon är mor till 
den pojke, som han senare fick veta var mördad.

Raed följde med henne upp mot Åsgatan. Under tiden de gick försökte han trösta henne och 
sa att den hon sökte säkert inte var död utan kanske bara hade ramlat och slagit sig eller 
bråkat med några kompisar. 

När de kom fram till Åsgatan igen gick de fram till en polis. Raed sa "den här kvinnan letar 
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efter sin pojke". Han sa också namnet som kvinnan sagt, Ahmad eller något, men det har 
Raed glömt nu. Polisen frågade kvinnan var pojkens pappa fanns. Hon svarade att denne var 
på sjukhuset. Då sa polisen att  de skulle ta hand om kvinnan och förde henne till en polisbil 
där hon fick sitta in. Raed själv gick därifrån och till sin salong. 

Raed tror att det var först två dagar senare som han via tidningarna fick veta om morden.

På fråga om han har någon egen teori om det inträffade, säger han att det nog har med 
familjen att göra. Det tror han eftersom det var en pojke som drabbades. Han säger att han vet 
att föräldrarna kommer från Libanon och är muslimer och "de gör så där".  Han har inte hört 
några andra personer prata om morden och komma med några teorier. Raed säger 
avslutningsvis att han inte tror att det är någon psyksjuk som begått morden.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Youssef, Raed; 2005-04-08 10:25   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Cederquist, Dan
Datum

2005-04-21
Tid

11:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress Inträffat mellan

2004-10-19 11:00
och

2004-10-19 13:00
Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Dan Cederquist

Uppgiften avser

Iakttagelse från fönster Barnhemsgatan 12
Uppgift

Torsdagen den 21 april 2005 kl 11.00 kom en kvinna till polisstationen i Linköping 
och ville lämna tips i mordutredningen gällande dubbelmordet på Åsgatan.

Ul ville bara lämna uppgiften om hon fick vara anonym. Hennes berättelse är som 
följer: Ul bor på Barnhemsgatan och lägenheten hon bor i har utsikt både ut mot 
Barnhemsg. samt ut på baksidan mot trappen som leder till Åsgatan. Hon uppgav att 
hon fick reda på att det skett ett dubbelmord på Åsgatan först när en väninna ringer 
till henne någon gång på fm och berättar vad som hänt. Ul säger att hon blev rädd 
och skärrad över händelsen. Hon gick och tittade ut genom fönstren i lgh hela dagen 
för att se vad som hände i omgivningen. Någon gång mellan kl. 11.00-13.00 på 
tisdagen den 19 oktober 2004 tittade hon ut mot den trappa som leder upp mot 
Åsgatan. På den första avsatsen såg hon en man som bara stod och stirrade rakt fram. 
Pga buskage kunde hon bara se mannen från midjan och uppåt. Ul har ingen aning 
om vem mannen är, hon hade inte sett honom varken förr eller senare. Hon tyckte att 
mannen såg otäck ut.

Ul beskriver mannen varandes i åldern 25-27 år stora stirrande ögon, ljust välfriserat 
hår som var kammat in mot mitten. Hon tyckte det såg ut som en liten tuppkam. 
Mannen var iklädd en ljus jacka som gick ner över midjan, hur långt ner den sträckte 
sig kunde hon inte se. Hon hade också svårt att avgöra mannens längd då han 
skymdes av buskaget. Ul sa sig vara helt säker på att kunna känna igen mannen om 
hon fick syn på honom igen. 

Hon erbjöds då att titta igenom utredningens fotopärmar. Hon hittade inte någon som 
vars utseende passade in på hennes iakttagelse. Mannen på foto nr 99 hade dock en 
frisyr som liknade den som mannen i trappen hade.
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Förhör
M 3606

Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2005-03-10 10:30
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lind, Anneli
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Annelie Lind underrättas om att hon skall höras ang. sin eventuella iakttagelser den 19 oktober 2004 då

ett dubbelmord skedde 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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2005-03-08
Förhör påbörjat

15:20
Förhör avslutat

16:45
Förhörsplats

Linköpings polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Annelie Lind, i förhöret kallas Annelie, ombedes lyssna noga på de delar som indikteras och 
vid eventuella felsägningar eller missförstånd korrigera förhörsledaren.

 Händelsen
Annelie berättar att hon natten mot den 19 oktober 2004 sov på den adress som finns angiven 
i det förhör som hölls med henne den 3 februari 2005. Hon bodde den natten tillsammans 
med sin syster, Veronica Öberg. Vid 09.15-tiden har Annelie vaknat och gått ut med sin 
hund, en engelsk Stafford. Vid förhörstillfället tar vi hjälp av en karta där Annelie med  röd
 penna ritar in den promenad som hon gjorde den 19 på morgonen. Hon går ifrån bostaden, 
som är tillfällig, ut till Trädgårdsföreningen. När hon kommer in i Trädgårdsföreningen så ser 
hon uppe vid någonting som kallas för Naturcentrum polisens blåvita band. Hon säger att det 
är avspärrat men hon ser inga poliser. Hon går sin runda som är inritad och vänder sedan och 
går samma väg tillbaka upp till lägenheten. Innan hon kommer upp i lägenheten så kommer 
hon i korsningen Barnhemsgatan att se poliser som står och pratar med en massa cyklister. 
Annelie förstår att någonting har hänt och när hon kommer upp i lägenheten så slår hon på 
TV:n. När hon tittar på TV:n så är det nyhetssändning där man tar upp vad som har inträffat. 
Inledningsvis får hon inte riktigt klart för sig exakt var det har hänt men så småningom så 
förstår hon att det är uppe på Åsgatan brottet inträffat. Annelie säger att hon innan den 19 
oktober inte varit uppe på Åsgatan. Hon vet dock att det är en förbindelseväg upp mot 
adressen som bl.a. är en stentrappa. Numera har hon gått den vägen.

Vi återgår till Trädgårdsföreningen och hundpromenaden och Annelie säger att hon såg inga 
personer i Trädgårdsföreningen den här aktuella morgonen. Hon uppskattar promenaden till 
ca femton minuter.
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På fråga säger Annelie att hon har inte hört någonting när hon har varit i lägenheten. Trots att 
det är ganska lyhört så har hon inte hört några ljud av några skrik eller liknande.

När det gäller hennes syster så har hon pratat med Veronica och Veronica sov i princip hela 
den här dagen. Systern Veronica har inte hört eller sett någonting. Några fler i lägenheten 
fanns inte vid det här tillfället.

Annelie som jobbar i krogbranschen uppger att hon efter brottet inte reagerat på något. Det 
har naturligtvis varit en hel del diskussioner och hon har träffat en hel del människor men 
inga personer som hon har reagerat över. Vi diskuterar även tiden innan brottet men Annelie 
säger att det inte är någonting som hon har reagerat på. Hon har heller inte gjort någon 
överhörning eller liknande där personer skulle ha diskuterat brottet och hon skulle ha reagerat 
på det. På fråga säger hon att hon har sett i media bilder på offren men det är personer som 
hon inte känner igen.

På fråga säger Annelie att hon inte har sett kniven i media. Däremot så har hon sett mössan. 
Vid förhörstillfället får hon se bild på såväl mössan som kniven. När det gäller mössan så kan 
hon inte koppla den till någon person. Kniven som sådan känner hon igen. Hon vet hur en 
sådan kniv fungerar. Men hon gör det tillägget att det var väldigt, väldigt länge se hon såg en 
sådan kniv. När det gäller kniven så berättar Annelie att hon 1996 kom till Linköping. Hon är  
av den uppfattningen att den här kniven måste hon ha sett tidigare, innan hon kom till 
Linköping. Annelie tillfrågas om signalementet som har varit i media. Hon säger att hon har 
läst det och även tittat på TV-programmet Efterlyst. Men hon har inte kopplat det 
signalemen-tet till någon person som hon känner eller vet vem det är.

 16 februari 2004
Annelie berättar att den här aktuella dagen så hade hon jobbat vid en stödgala. Hon kommer 
ihåg att det måste ha varit onsdagen den 16 februari. För tillfället så hade hon en hundvakt 
som heter Sofia. De har jobbat ihop vid något enstaka tillfälle. Annelie kommer inte ihåg 
efternamnet på Sofia som bor på Djurgårdsgatan. Hon kommer inte ihåg numret. Efter det att 
Annelie har slutat sitt arbete så är hon i telefonkontakt med Sofia. På så vis så kommer Sofia 
att gå ner med Annelies hund. De träffas i trapphuset och står och pratar en kort stund. 
Annelie bedömer att det är mellan fem och tio minuter. Hennes hund börjar bli orolig så hon 
bestämmer sig för att gå en runda innan hon går hem till den tillfälliga bostaden på 
Barnhemsgatan. Vid tillfället använder vi samma karta som tidigare. Annelie får med  blå
 penna fylla i den väg som hon går med hunden. Efter att han korsat Lasarettsgatan så 
kommer hon in i Trädgårdsföreningen. Hon går på östra sidan av huskropparna men inne i 
Trädgårdsföreningen. Hon går på de befintliga gångvägar som finns där. När hon kommer 
fram till den position som hon markerar med en blå ring så iakttar hon en man. Det hör till 
saken att Annelie har sin hund okopplad vid det här tillfället. Mannen står och stirrar och har 
ett stelt uppträdande. Annelie ser också att han har något i handen som hon uppfattar är ett 
koppel eller ett rullkoppel eller liknande. Eftersom Annelie har sin hund lös så kommenderar 
hon sin hund att stanna. Hon kopplar sin hund men har hela tiden blicken riktad emot 
mannen. Under själva kopplingen förväntar hon sig att mannen också skall göra något 
liknande. Det händer ingenting och Annelie börjar titta efter den här hunden som hon tror 
skall finnas i närheten. Hon ser ingen hund och när hon har kopplat sin hund och kommit i 
upprätt läge igen, tittar hon åter mot mannen som hela tiden står och stirrar rakt emot Annelie. 
Hon bedömer avståndet dem emellan som ca 7-8 meter. Han står hela tiden still och har 
handen på ett konstigt sätt. När Annelie tittar närmare så uppfattar hon det som att det är en 
pistol. När hon har gjort den kopplingen så får hon panik och blir väldigt rädd. Hon kommer 
att kunna springa emellan huskropparna och ut mot Djurgårdsgatan. Precis när hon kommer 
ut på Djurgårdsgatan så har hon Ica-butiken mittemot. När hon precis har kommit ut så 
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passerar också en polisbil som hon försöker få stopp på genom att vinka på bilen. Poliserna 
ser dock inte Annelie. Hon tittar också bakåt för att se om den här mannen skall följa efter 
henne. Mannen ser hon inte något mer utav.

Samtidigt så har hon inga pengar på sin mobiltelefon och står i funderingar om hon kan ringa 
SOS utan att hon har några pengar på kortet. Hon börjar också fundera på om det här 
verkligen är någonting eller om det bara är fantasier som hon har fått i huvudet. Men hon 
känner att det här är en allvarlig händelse och hon blir tveksam till hur hon skall hantera den. 
På fråga säger Annelie att mannen står i ljusskenet utav en av gatlyktorna. Hon har god blick 
över mannen och hur han ser ut. Annelie bestämmer sig i varje fall för att gå hem till den 
tillfälliga bostaden. När hon kommer hem så sätter hon sig direkt för att skriva ner 
signalementet på den här mannen. Hon känner att den här situationen var allvarlig men vill 
inte ringa till polisen. Hon säger att hon har ringt ofta till polisen, hon får den känslan att 
polisen uppfattar henne som lite hispig. När hon kommer hem till lägenheten så är hon 
ensam. Senare på natten, vid ca 01.00-tiden så bestämmer sig Annelie för att gå ut och titta 
på platsen igen. Anledningen är att hon vill se om mannen hade någon hund med sig eller 
inte. Då det snöade vid det här tillfället så hade hon goda möjligheter att kunna se spår. När 
hon kommer ut så kan hon bara konstatera fotspår men inga spår efter någon hund. Hon drar 
därför slutsatsen att det inte var någon hund som mannen hade med sig. Den här mannen som 
hon iakttog har hon varken sett före eller efter händelsen.

 Signalement på mannen
Annelie beskriver mannen som ca 30-35 år, 190 cm lång, cirka. Hon bedömde mannens vikt 
till ca 85 kilo. Han hade en bra hållning, smal i kroppen men ändå välbyggd. Hon uppfattade 
som att han hade långa ben men det kan också ha berott på klädseln. Håret var kort och 
spretigt och i mellanblond färg. Han var rakad i ansiktet och på fråga säger Annelie att 
ansiktsuttrycket var obehagligt och blicken var mest som stirrande.

När det gäller klädseln så säger hon att han var iklädd ljusa jeans, moderna sådana, s.k. 
bootcuts, alltså vida nere vid ankeln och som går över skorna. Han hade en beige midjejacka 
som antingen var i mocka eller manchester. Jackan hade också vitt ludd nere vid armarna och 
uppe vid kragen. I handen hade han sedan ett svart föremål som Annelie uppfattade dom en 
pistol. Hon säger spontant sedan att dagen efter så var TV-programmet Efterlyst. I något av 
inslagen så visades det en bild på en pistol och när hon ser den så kopplar hon omedelbart den 
med det föremål som mannen höll i handen. I övrigt kan hon inte erinra sig några särskilda 
kännetecken eller att han skulle haft någonting annat som han bar på. Annelie såg inga andra 
personer i närheten och uppfattade att mannen var helt ensam. 

Vi återgår till konfrontationen med mannen. Annelie säger att hon kommer runt hörnet och 
ser då mannen. På kartan som hon har ritat in det blåa strecket så blir det en vinkel kort innan 
hon har ritat den blåa pricken. Det är just i vinkeln som hon får ögonkontakt med mannen. 
Hon gör dom förehavanden som hon ovan beskrivit. Mannen står, som hon uttrycker det, 
blick-stilla och bara stirrar på henne hela tiden. Hon uppfattar tidsrymden som ca tre minuter 
innan hon har kopplat sin hund och uppfattat situationens obehagliga ton och rusande lämnar 
platsen. På fråga berättar Annelie att hon har ingen minnesbild utav att hon är i telefonkontakt 
eller pratar med någon efter det att hon har kommit hem till bostaden och innan hon går ut 
igen vid 01.00-tiden. 

 Eget signalement
Den 19 oktober 2004: Annelie beskriver sig som ca 178 cm lång, normal i 
kroppskons-titutionen. När det gäller den 19 så är hon inte riktigt helt säker på hur hon var 
klädd men tror att hon hade på sig sin kappa som är lejonbrun. Kappan är lång och går ner till 
vaderna. Kappan har också en huva som hon brukar dra upp över huvudet. Hon har ofta till 
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detta en röd stor halsduk som hon virar runt halsen. Annelie har långt hår och vid det här 
tillfället tror hon att håret gick ända ner mot midjan. Hårfärgen varierar beroende på att hon 
färgar det, bl.a. med slingor. Vid det här tillfället tror hon att nyansen var mer mot det röda 
hållet. Vid förhörstillfället så är håret mer åt det mellanblonda med slingor. Annelie hade med 
sig sin engelska staffordhund som är svart till färgen. Hunden beskriver hon som ca 49 cm 
lång och ca 39 cm i mankhöjd.

 Fotovisning
Annelie får vi det här tillfäller titta i pärmar som finns i ärendet. Första pärmen som hon får 
titta i är märkt "Linköping, foto, personer/k" Bilderna är markerade från 1 till 175 och är bara 
ansiktsbilder, huvudsakligen i varje fall. Hon informeras också inledningsvis att i de här 
pärmarna så finns det personer som inte alls behöver vara den person dom hon har sett vid det 
här tillfället den 16 februari 2005. Efter att ha gått igenom första pärmen säger Annelie att 
bild nummer 1, den personen har en frisyr som stämmer ganska väl överens med den person 
som hon iakttog den 16. När det gäller bild 28 och 116 så är ansiktsformarna där som 
stämmer väl överens och på 116 även ögonbrynen. Men ingen person i pärm nummer 1 är 
den som hon kan peka ut med säkerhet som den som hon såg den 16 februari.
 
Vi övergår till pärm 2 som är märkt "Linköping, foto, personer/pärm2". Bilderna i den här 
pärmen börjar på nummer 176 slutar på 271. Efter att ha gått igenom pärm 2 så säger Annelie 
att det finns ingen person där som hon kopplar ihop med den person som hon såg den 16 
februari.

Förhöret indikterat i närvaro av Annelie som lämnar det utan erinran. Hon önskar inte få 
bandet återuppspelat. 
Förhöret avslutas klockan 16.45.

Linköping som ovan
Krinsp Göran Häggblad.

 Bifogas förhöret: den karta som Annelie har ritat på samt den anteckning som hon gjorde 
när hon kom hem den 16 februari 2005.

Förhör med Lind, Anneli; 2005-03-08 15:20   diarienr: 0500-K39890-04
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579

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johlgren, Åke Ingmar
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Johlgren kontaktade polisen och ville lämna sina uppgifter i anledning av morden på Åsgatan 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

Thomas Broman
Förhörsdatum

2005-10-20
Förhör påbörjat

09:20
Förhör avslutat

09:50
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Åke Johlgren berättade att han arbetar som lastbilschaufför på byggnadsföretaget PEAB. 
Johlgren  sade att hans arbete består i att köra material till PEAB:s olika byggarbetsplatser. 
Johlgren sade att ibland får han en lista på saker som skall levereras i de fallen sköter även 
Johlgren inköpet av materialet. I vissa fall är det så att någon redan beställt materialet vilket 
Johlgren då hämtar. Johlgren sade att har läst om morden på Åsgatan i Corren och påminner 
sig om att han gjort en iakttagelse på Djurgårdsgatan i Linköping under 2004.

Johlgren sade att vid ett tillfälle, okänd tid och dag, körde Johlgren Djurgårdsgatan från 
Drottninggatan i riktning mot Lasarettsgatan. Utmed vägen, ungefär i höjd med Ica, 
observerade Johlgren en person ståendes på trottoaren på vänster sida. Personen stod hukande 
och försökte med båda händer trycka in något i en låda försedd med springa som stod utmed 
husväggen. Johlgren kom ihåg att han undrade vad personen höll på med och tyckte det hela 
verkade konstigt. Jolgren sade att personen tog upp något som låg nedanför honom, på 
backen, vek ihop detta och gick vidare i rask takt i riktning mot Drottninggatan. Jolgren 
uppfattade att personen var stressad och hade bråttom. Johlgren kunde inte säga om personen 
lyckades trycka in något i springan eller om det var det som han tog upp från backen som han 
just försökt att trycka in. 

Johlgren beskrev personen vara en man klädd i mörka säckiga kläder typ mysdress. Johlgren 
sade att mannen var inte barhuvud och trodde att han hade någon luva, från jackan, 
uppdragen över huvudet. Med ledning av mannens klädstil och sätt att gå gjorde Johlgren 
bedömningen att mannen var under 20 år. Johlgren kunde inte komma ihåg några detaljer 
annat än att mannen var mörkt klädd. Johlgren hade inge uppfattning om mannens skodon 
och sade att han aldrig såg mannens ansikte.

På fråga sade Johlgren att han inte kunde säga vad det var mannen försökte trycka in i lådans 
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springa men Johlgren uppfattade att det var något större klädesplagg.

Johlgren ombads beskriva lådan. Johlgren sade att han inte kunde det ordentligt men menade 
att det var någon låda på lite lägre höjd invid husväggen. Johlgren sade att han är osäker på 
om det är en låda eller något annat.

Tillfrågad om tidpunkt för observationerna på Djurgårdsgatan sade Johlgren att han 
kontrollerat i ett block, där han för dagens arbeten, vilka körningar han hade för den 19 
oktober 2004. Johlgren sade att han bland annat hade en körning till Drottninggatan 46 där 
det pågick en lägenhetsrenovering av en gammal tandläkarmottagning. Johlgren sade att han 
inte kunde säga att det var just denna dag han gjorde sina observationer men det är mycket 
möjligt att det är så.

Johlgren trodde att han handlat materialet han levererat till Drottninggatan 46 och skulle kolla 
upp om det gick att få fram en faktura på sakerna där det eventuellt kunde framgå ett 
klockslag då inköp skett.

Tillfrågad vid vilken tidpunkt Johlgren fick kännedom om händelserna på Åsgatan sade han 
att han sannolikt fick det tidigt på morgonen via radionyheterna. Johlgren sade att han vid det 
tillfället inte alls visste vart Åsgatan var beläget varför han aldrig under den dagen reflekterat 
på att han kanske befunnit sig alldeles i närheten av platsen för morden. Senare på dagen  
frågade Jolgren en arbetskamrat var platsen var och han fick det då beskrivet för sig och 
visste då ungefär vart det låg. Johlgren sade att han gjorde en leverans upp till området runt 
Karl Dahlgrensgatan / Åsgatan veckan efter morden och fick då först full klart för sig vart 
Åsgatan var belägen.

Johlgren uppgav att leveransen till Drottninggatan 46 togs emot av Göran Engström, 
070-83150977 och Claes Löving 070-8237280 vilka fanns på adressen. Johlgren menade att 
de kanske kunde veta hur dags Jolgren gjorde sin leverans.

Johlgren sade att han hade kvar färdskrivarbladet från aktuell dag och även anteckningarna 
från dagens körningar aktuell dag. Johlgren inkommer med dessa handlingar till polisen om 
kopia önskas.

Tillfrågad hur lastbilen såg ut som Johlgren körde. Johlgren uppgav lastbilen är av märket 
Iveco. Lastbilen har vit hytt och har en röd lyftkran precis bakom hytten. Flaket är öppet med 
aluminiumlemmar. Johlgren sade att på hyttens dörrar står det PEAB i grön text och fyra röda 
streck på var sida om PEAB.

Johlgren bifogar kopia på färdskrivarbladet samt från sin egen körningslista aktuell dag.

Genomläst och godkänt.

Förhör med Johlgren, Åke Ingmar; 2005-10-20 09:20   diarienr: 0500-K39890-04
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581

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Myhrer, Maria
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontaktade polisen i anledning av av morden på Åsgatan 041019 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 Broman
Förhörsdatum

2005-10-20
Förhör påbörjat

15:39
Förhör avslutat

15:51
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Myhrer berättade att hon arbetar som enhetschef på Översten på T1 området. Den 19 oktober 
2004 skulle Myhrer och en kollega gå på ett möte i Linköpings kommuns lokaler i 
korsningen Drottninggatan - Djurgårdsgatan. Myhrer sade att de gick från T1 Tränggatan i 
riktning mot Åsgatan, Myhrer trodde att klockan var 08.10 då hon kom ihåg att mötet skulle 
börja 08.30 och hon kände sig stressad.

Myhrer kom ihåg att på Tränggatan mötte de en cyklist som cyklade ganska fort i riktning 
mot Kaserngatan. Cyklisten hade mörk mössa på sig. Myhrer sade att då de kom fram till 
Åsgatan och skulle passera över till Djurgårdsgatan blev de stoppade av en polis som drog ett 
avspärrningsband över Tränggatan. Myhrer kom ihåg att de bad att de kunde få passera för att 
de var stressade vilket de nekades av polismannen.

Myhrer berättade att de vände åter på Tränggatan för att försöka hitta nästa gata för att så 
småningom komma runt avspärrningen och ut på Djurgårdsgatan. Myhrer sade att på 
Tränggatan i riktning mot Kaserngatan mötte de en utländsk kvinna vilken Myhrers kollega 
kände igen såsom varande moder till tidigare elev som kollegan haft. Myhrer sade att den 
kvinnan de mött visade sig senare vara mamman till den mördade pojken. 

Uppläst och godkänt i konceptform.
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582

Förhör
G1276        Bil på Kaserngatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Skirby Skirby, Susanne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser av en liten röd bil på Kaserngatan morddagens morgon.
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

2005-11-29
Förhör påbörjat

14:48
Förhör avslutat

15:32
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

När Susanne, morddagens morgon lämnat sin son på dagis färdades hon i sin bil 
på Kaserngatan i sydlig riktning. Då hon tittade på bilens klocka angavs rätt tid 
på bilradion, 
Av en ren slump konstaterade hon att biluret gick rätt och hon lade tiden 07.47 
på minnet.

Omedelbart före korsningen med Fridtunagatan kom hon att hamna som bil nr 
tre. Först i kön låg en liten röd liten bil vilken framfördes på ett mycket märkligt 
sätt. Den körde långsamt och vid övergångstället stannade den inte riktigt, men 
nästan. Detta fast det inte kom någon person. Susanne fick uppfattningen om att 
han inväntade eller letade efter någon på gångbanan som skulle gå över så att 
han fick anledning stanna. "Han körde ungefär så som en turist som letar efter 
en adress utan att hitta".  Han verkade titta efter någon till vänster, på östra 
gångbanan. Härefter gasade han på något, för att vid nästa gata, Tränggatan, 
uppföra sig och bromsa upp trafiken på liknande sätt. Han bara smårullade som 
för att dra ut på tiden.
Vid korsningen med Djurgårdsgatan tog han av till höger, för att "först verka 
svänga till vänster första gatan, Skyttegatan. Han ångrade sig strax och körde 
vidare mot Statoil. Susanne vet inte om bilen sedan tog av till höger mot 
Konsumaffären eller till vänster in mot hyreshusen.   Hon förlorade sedan bilen 
ur sikte / medvetande.
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Susanne kände då inte till att mord skett i området.

Då bilen framfördes på Kaserngatan fick Susanne uppfattning om att det var 
något till vänaster som intresserade föraren. Om det var någon som gick, 
cyklade eller om det var någon adress som han letade efter, det vet inte 
Susanne, men det var något på vänster sida.
 
Bilen var en liten röd bil av storlek som en Vw Polo, Opel Kadett eller liknande. 
Eftersom hon hade en bil mellan sig och den röda bilen har hon inte haft 
möjlighet att se registrerings-numret. Hennes minnesbild är att det endast 
färdades en person i bilen. Hon kan ej påminna sig om några märken, skyltar 
eller andra kännetecken på bilen.

Den bil som befann sig mellan hennes och den röda bilen var sannolikt en ljus 
Saab 900 combicoupé, vilken framfördes av en yngre tjej/ kvinna med långt 
blont hår. I övrigt kan Susanne inte minnas mera detaljer. Hon var också klart 
irriterad över hur den röda bilen
Framfördes. Det syntes då mitt billjus slog in i hennes.

/ N Ahlberg 

Förhör med Skirby Skirby, Susanne; 2005-11-29 14:48   diarienr: 0500-K39890-04
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584

Förhör
DK Djurgårdsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Malmberg, Linnea Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om eventuella iakttagelser med anledning av mord den 10 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

16:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Linnea som bor på Djurgårdsgatan 19 berättar att hon den aktuella tisdagen var hundvakt åt 
en golden retriever. Hon berättar att hon gick ut från bostaden med hunden klockan 07.30 den 
aktuella dagen. Hon gick ut på baksidan av fastigheten mot Trädgårdsföreningen.

Hennes egen klädsel: hon är 164 cm lång, har kort, blont, lockigt hår, bar svart jacka och 
svarta byxor och hade ingenting på huvudet, i sällskap med en golden retriever. Från 
bostaden på Djurgårdsgatan 19 och baksidan gick hon in i Trädgårdsföreningen. Hon gick en 
slinga upp mot sjukhuset och sedan gick hon ner mot Ekoxen och någon väg som hon inte vet 
den heter fram till Drottninggatan. Sedan följde hon Drottninggatan upp, men gick in i 
Trädgårdsföreningen igen mittemot den stora P-platsen (egen notering: Eddan). Hon gick in i 
Trädgårdsföreningen igen och gick förbi de gamla husen som ligger mitt inne i 
Trädgårdsföreningen och då vet hon att hon mötte en polisbil som åkte inne i 
Trädgårdsföreningen. Sedan gick hon till bostaden, gick in samma väg som hon gick ut, alltså 
på baksidan av Djurgårdsgatan 19 B.

Linnea gick upp i lägenheten och efter en stund vet hon att hon tittade ut genom fönstret och 
då la hon märke till att det stod en man vid en pelare nära tidningsstället utanför Ica-affären 
på Djurgårdsgatan. Hon vet att hon tänkte att det är väl konstigt att han står där eftersom 
affären inte öppnar förrän klockan 09.00. Hon tror att mannen stod och tittade in mot 
Ica-affären. Av någon anledningen så gick hon iväg från fönstret för att titta i sin 
mobiltelefon hur mycket klockan var och enligt mobiltelefonens klocka så var den 08.09.

Linnea vet inte vad som fick henne att kontrollera tidpunkten i samband med att hon såg 
mannen men något var det i mannens beteende som hon tyckte var konstigt. Linnea tror inte 
att hon tittade någon ytterligare om mannen var kvar eller hade försvunnit. Hon har inget 
minne av det.
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Signalement:
Man, "vit", hon tror att han bar en ljus dunjacka eller liknande, han såg inte så gammal ut.

Under samtalet går Linnea fram till fönstret och tittar ut mot den plats där hon sett mannen 
och säger att han stod vid en pelare nära den plats där det just nu står ett tidningsställ.

Linnea drar sig till minnes att när hon var ute på promenaden på väg mot bostaden så hörde 
hon polissirener och hon tänkte att det var väldigt pådrag här nu på morgonen.

Linnea tillfrågas om hon vid något tidigare tillfälle eller möjligen vid senare tillfälle sett eller 
träffat någon man som betett sig underligt och hon drar sig till minnes följande:
Hon har lagt märke till en man några gånger, bl.a. säger hon att hon träffade på honom 
måndagen den 18 oktober. Mannen brukar bete sig lite konstigt och bl.a. prata för sig själv. 
Måndagen den 18 oktober träffade hon på honom när hon skulle handla bröd på 
Djurgårdsgatan i en butik som ligger ovanför videoaffären, korsningen 
Lasarettsbacken-Djurgårdsgatan. En annan anledning till varför hon tycker att han är lite 
konstig för att när man möter honom så bråkar han säga högt och tydligt "hej" och så vänder 
han sig om som om han ville börja prata men Linnea har inte velat prata med honom så hon 
har bara gått vidare.

Signalement mannen: 
På måndagen bar han gröna gummistövlar, grön ullkappa, han har långt hår och långt skägg 
och är ca. 35 år och ca. 180 cm lång.

Förhör med Malmberg, Linnea Kristina; 2004-10-28 15:40   diarienr: 0500-K39890-04
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586

Förhör
G 693

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Malmberg, Linnea Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i anledning av 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

2005-11-28
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:40
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Malmberg tillfrågades om hon i dagsläget fått några ytterligare minnesbilder i samband med 
hennes promenad med hunden och iakttagelser utanför Ica. Malmberg sade att hon inte kunde 
komma ihåg annat eller nytt än vad hon redogjort för i tidigare förhör. Det enda hon kunde 
komma på var att innan hon kom tillbaka till sin bostad efter promenaden hörde hon sirener 
från utryckningsfordon.  

Malmberg sade att hon i efterhand sammankopplat sirenerna med händelserna på Åsgatan. 
Tillfrågad när hon fick reda på vad som hänt på Åsgatan sade Malmberg att hon trodde att det 
var hennes pappas sambo som ringde och berättade vad som hänt, detta kan ha varit vid 
10-11-tiden aktuell dag.

Tillfrågad hur Malmberg kunde avgöra att det var en man hon sett utanför Ica sade Malmberg 
att hon hela tiden utgått ifrån att det var en man med ledning av att hon inte såg något hår och 
kroppskonstitutionen överensstämde med en man. Malmberg sade att hon kan dock inte vara 
100% säker på att det var en man. 

Uppläst och godkänt i konceptform.
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Förhör
F 4859

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bäckström, Monica
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

PASS - Mantal
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör rörande dubbelmordet i Linköping 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

Anders Sundenius
Förhörsdatum

2010-04-29
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

10:02
Förhörsplats

Golfbutiken, Oskarsgatan 18, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Sunde

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp Ulf Andersson.

Monica Bäckström, som underrättats om anledningen till förhöret, uppgav följande:

Hon bodde i oktober 2004 - och bor fortfarande - på adressen Karl Dahlgrensgatan 3 i 
Linköping. 

Den 19 oktober 2004 gick Monica ut med sin hund – en svart spansk vattenhund – vid 
07.45-tiden. Hon lämnade sin bostad – fastigheten med det blå valvet mot Kaserngatan – och 
gick Kanbergsgatan i riktning mot centrum.

Hon gick sedan in i Kanbergsområdet, och gick sedan på Åsgatan i riktning mot US, och 
sedan in på Karl Dahlgrensgatan mot bostaden.

Tillfrågad därom uppgav Monica att han " mötte väldigt lite folk " i området. Den enda 
minnesbild hon har idag är att det kan ha stått en bil parkerad på vändplanen längst ned på 
Åsgatan – mot trapporna ned till Barnhemsgatan – annars var det " tomt på folk på Åsgatan ".

Monica uppgav vidare, att bara några minuter efter det att hon kommit hem till bostaden efter 
promenaden så hörde hon på radion att ett grovt våldsbrott inträffat på Åsgatan. Monica 
tänkte då - " där gick jag nyss ".

Några dagar efter dubbelmordet såg hon innefrån sin lägenhet en kille som gick på Karl 
Dahlgrensgatan. Monica har fönster mot denna gata och balkong mot Kaserngatan.

Killen verkade konstig och gick fram och tillbaka mellan Karl Dahlgrensgatan och det blå 
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valvet utmed Kaserngatan. 

Killen var ganska lång och smal, och hade en grå tröja med luva uppdragen över huvudet.

Monica reagerade på killens beteende och ringde omedelbart till polisen. Killen gick sedan 
Kaserngatan – på trottoaren närmast kyrkogården – i riktning mot Malmslättsvägen.
Hon iakttog killen när han gick, men förlorade honom ur sikte vid Blomsteraffären i 
korsningen Malmslättsvägen – Kaserngatan.

Hon såg aldrig om det kom någon polisbil till området.

Förhöret uppläst och godkänt.

Anders Sundenius/ krinsp.

Förhör med Bäckström, Monica; 2010-04-29 09:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Spaningsuppslag Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2010-07-02
Tid

13:00
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 2010-07-02 ringde en Christina Kull tfn 0739-454327 och ville lämna tips i 
mordutredningen.

Christina berättade att hon arbetar som distriktssköterska. Hon har sin arbetsplats vid 
Skogsfrids vårdcentral i valla. Just den här morgonen den 19 oktober 2004 var hon på ett 
tidigt hembesök hos en patient på Plommongatan 23.
När hon var på väg därifrån runt 07.30 höll hon på att köra på en man som gick mitt i gatan.
Det var en regnig och ruskig morgon minns Christina och mannen syntes dåligt där han gick 
mitt i gatan. Christina fick bromsa in tvärt för att inte köra på mannen. Denne verkade dock 
vara helt borta. Han vände sig inte ens om trots att han var cm från att bli överkörd. Han hade 
en otäck stirrande blick minns Christina då hon såg honom . Killen gick i riktning mot staden.
Killen var ganska ung. han  fhade ljust hår och var ljust klädd. Han hade ljusa byxor och ljus 
ev beige tröja, ev stickad. Ev fanns det en lite krage på tröjan utan att det för den skull var en 
polo. Christina minns att killen var klädd för att vara inom hus och inte gå ute i ruskvädret.

J Staaf
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Förhör
Iakttagelser 2004-10-18

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, MMJ
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bergvall, Hans Gustaf
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser angående K39890-04
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

Sven-Inge Karlsson
Förhörsdatum

2004-11-17
Förhör påbörjat

12:35
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bergvall var på besök hos in son i Linköping och var på morgonen den 18 oktober vid 10.00 
tiden ute och gick tillsammans med sin fru i området norr om Karl Dahlgrensgatan.

Vid några nybyggda hus i detta området mötte de en person som verkade att komma från 
Barnhemsgatan och gick rakt västerut. Personen var mellan 15-20 år och hade en munjakca, 
med luvan dragen över huvudet, på sig.

De fick, efter vetskap om morden, en känsla av att det kanske var av vikt att meddela 
ovanstående möte. De kan dock ej lämna någon ytterligare beskrivning på ynglingen. 
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Förhör
Iakttagelser 2004-11-17

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, MMJ
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vilhelmsson, Ellen Margareta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser angående K39890-04
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

Sven-Inge Karlsson
Förhörsdatum

2004-11-17
Förhör påbörjat

09:34
Förhör avslutat

09:48
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Vilhelmsson ringer och uppger att hon flera gånger har observerat en person, i närheten av 
morplatsen, när hon går till arbetet.

Hon pendlar från Motala till Linköping, Hälsouniversitetet, med buss varje dag. Hon går sedan 
via länsstyrelsen-Barnhemsgatan-Djurgårsgatan och vidare till UIL.
Idag vid 09.00 gick hon på Barnhemsgatasn och genade förbi musikkafeet och vid första 
höghuset, ner mot Djurgårdsgatan, var det en person som stod i trapphuset, och liksom väntade 
på henne. När hon passerade kom han ut och ropade "hallå" efter henne och började förfölja 
henne. Hon blev rädd och ökade takten/småspringer och när hon sedan vände sig om var han 
försvunnen.

Hon har även tidigare(flera gånger efter morden) lagt märke till samme man vilken har 
uppehållit sig i området.

Beskrivning: 24-30 år, 175 cm lång, normal kroppsbyggnad, halvlångt lockigt hår. Iklädd, 
mörkgrå halvlång jacka, mörk mössa   
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Förhör
Telefon meddelande

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindblad, Mattias
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

2004-11-09
Förhör påbörjat

14:20
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lindblad meddelar för kännedom följande;
Han intresserad av GPS "orientering", och säger att det på Kanberget intill gamla vattentornet 
är det utplacerat en plåtburk som det är meningen att man skall leta upp, med hjälp av GPS.

Lindberg säger att det är flera personer som han känner till som varit vid Kanberget efter 
mordet, för att leta upp "kontrollen". Det är ingen organiserad verksamhet, utan alla 
intresserade kan hämta hem uppgifter på Internet, om var man kan "leta kontroller".

Han vill meddela för kännedom , att det kan "springa omkring " en del "kontrollletare" i 
området.
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlström, Björn
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

2004-11-09
Förhör påbörjat

09:15
Förhör avslutat

09:28
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Karlström bor på Karl Dahlgrens gatan 51, och vill lämna följande iakttagelse;

Den 7/11-04 kl 2350 hade han varit på  sin balkong och upptäckte då att det var 
en person som gick och fotograferade i området.
Först hade personen stått i korsningen Karl Dahlgensgatan – Stengatan och tagit 
kort Stengatan mot Tränggatan, sedan hade personen tagit kort mot mordplatsen 
Åsgatan och slutligen upp de nya husen i området.
Karlström uppger att han hade tagit fram sin kamera och tagit kort på 
fotografen, men  på grund av mörkret tror han att det är svårt att urskilja 
personen på korten.
Han har filmen kvar i kameran och om polisen är intresserad av den är de 
välkomna att hämta den.
Karlström tycket att det var en ovanlig tid att fotografera på.

Karlström säger att personen som fotograferade hade gått in i fastigheten som är 
belägen i korsningen Stengatan – Karl Dahlgrensgatan med ingång från 
Stengatan.

Karlström finns på telefon 013-238770  
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Förhör
R 458

Signerat av

Lars Palmgren
Signerat datum

2004-11-08 16:13
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Samuelsson, Linda
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av lämnat tips till TV-programmet Efterlyst
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

Lars Palmgren
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

14:15
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Bakgrund

Linda Samuelsson har den 21 okt 2004 ringt till TV-programmet Efterlyst för att lämna 
uppgifter gällande en mansperson, som hon söndagen den 17 okt 2004, iakttog inne i 
ICA-butiken på Djurgårdsgatan, i närheten av korsningen med Drottninggatan. Efter polisen 
gått ut med ett signalement på gärningsmannen – gällande dubbelmordet i Linköping – kom 
Linda direkt att tänka på den person som hon söndagen den 17 okt såg inne i ICA-butiken på 
Djurgårdsgatan. Det var framför allt signalementet på mannens jacka som fick Linda att 
reagera och som hon tyckte stämde in på den man som hon sett inne på ICA söndagen den 17 
okt.

Linda blir innan förhöret påbörjas upplyst om, att av tillgängliga handlingar som kommit till 
polisen i Linköping från kollegorna som medverkar i TV-programmet Efterlyst, framgår att 
hennes tips ska ha antecknats på 2 sidor, men till polisen i Linköping har endast första sidan 
av tipset inkommit. 

 Händelsen

Söndagen den 17 okt, vid 12.00-tiden, besökte Linda ovanstående ICA-butik, som ligger på 
Djurgårdsgatan. Linda hade ingen annan person i sällskap, utan hon var vid tillfället ensam. 
Inne i butiken såg hon en man som uppehöll sig vid kaffe/te avdelningen. Linda reagerade 
direkt på mannens jacka eftersom hon själv haft en liknande jacka tidigare. Linda beskriver 
mannen enligt följande:

Ca 25 år gammal, över 180 cm lång, "men ej extremlång". Linda beskriver mannen som en 
"storväxt atletisk man i 25-årsåldern". Linda såg aldrig mannens ansikte.
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Mannen var iklädd en knälång vintersportjacka – typ "eskimåjacka" – som hade en stor 
kapuschong med "fuskpäls" i kanten. Jackan var beige/grå till färgen. Jackan är gjord i ett 
grovt tyg – inget "glansigt" material. Linda säger att hon mycket väl kommer ihåg mannens 
jacka eftersom hon själv haft en ungefär likadan. 

När det gäller mannens övriga klädsel är Linda mer osäker. Hon tror dock att mannen var 
iklädd en svart eller mörkblå s.k. sotarmössa. Linda såg inget hår, hon tror därför att mannen 
hade mössan långt nerdragen så att inget hår syntes. Linda har i vart fall inte sett något hår 
sticka ut. När det gäller mannens byxor kan han ha haft ett par svarta eller mörkblå 
träningsoverallbyxor – som var "stora". På fötterna kan han ha haft ett par ljusa sportskor – 
typ "tjocka tennisskor".

Linda fick intrycket att "stora och rymliga kläder" tillhörde mannens klädstil. 

Linda såg inte vad mannen handlade för varor inne i butiken. Hon såg heller inte när mannen 
stod i kassan, varför hon inte kan svara på om mannen betalade kontant eller med kort. Linda 
kan heller inte svara på vem av dem som lämnade butiken först. Linda har emellertid inte sett 
mannen utomhus.

Linda fick uppfattningen att mannen var ensam vid tillfället. Linda såg ingen i sällskap med 
mannen inne i butiken. Hon såg heller inte att mannen hade kontakt med någon av de 
anställda i butiken.

Linda fick uppfattningen att mannen "rörde sig bekant i butiken". Linda själv brukar besöka 
den aktuella ICA-butiken "sporadiskt", men hon är inte stamkund. Hon har tidigare aldrig 
sett den aktuella mannen. Linda säger att mannen kan liknas vid en "sportkille", men "ingen 
gymfanatiker". Mannen var ungdomligt klädd i "stora/rymliga kläder" – han var av typ 
"skidåkarkille". Han rörde sig ledigt och lätt och gav intryck av att vara i god fysisk kondition.

Förhöret slut klockan 14.35

Konceptanteckningar relaterade och godkända.

Linköping som ovan

Lars Palmgren, krinsp RKP

Förhör med Samuelsson, Linda; 2004-11-08 14:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jonsson, Anders
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

grovt våldsbrott i Linköpin g041019
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

Ann-Britt Gustavsson
Förhörsdatum

2004-11-04
Förhör påbörjat

11:11
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anders Jonsson har tänkt på en sak med tanke på morden.Han bor på 
Djurgårdsgatan 19 A Linköping mitt emot ICA-butiken. Det gäller en person 
som är cirka 35 årsåldern och har en parkasjacka beige lite längre i modellen. 
Jackan kan vara av modellen Canadian Gooose  eller liknande. Man ser ganska 
stor ut i dem för de är lite pösiga.

Killen kan vara  cirka 190 cm  lång då han jämför med sig själv. Killen har lite 
pageaktigt hår mörkare i botten men kanske blekt i topparna.Lite stripigt. Han 
brukar vara barhuvad.Anders säger att killen brukar vänta utanför ICA-butiken 
på Djurgårdsgatan tills de öppnar vid 9-tiden.Han brukar ofta  vara där vid 
0830-tiden och gå fram och tillbaka  tills de öppnar. 

041104 vid cirka 10.30 var killen inne i Ica-butiken och därefter gick han 
passagen stentrappan upp mot Barnhemsgatan.Anders som bor mitt emot 
ICA-butiken på Barnhemsgatan ser ibland ifrån sitt fönster killen när Anders 
tittar ut. 

Anders har sett killen med jämna mellanrum till och från. Anders såg killen 
även före morden.

Killen brukar ha en Ica-påse i handen när han kommer ut från butiken. Anders 
säger att ibland brukar killen gå ner Djurgårdsgatan och mot Drottninggatan.  
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Uppläst och vidkänt.

Förhör med Jonsson, Anders; 2004-11-04 11:11   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kompl. förhör ang ank P 1003

Signerat av

Göran Rustby
Signerat datum

2004-12-07 11:09
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Björklund, MARIE
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterade förhör
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

Göran Rustby
Förhörsdatum

2004-11-05
Förhör påbörjat

16:00
Förhör avslutat

16:30
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp. Lennart Johansson.

Marie Björklund har i tidigare förhör nämnt att hon har iakttagit en mansperson 
som hon tror bor på Drabantgatan 37 i Linköping och ombeds att försöka 
berätta mer detaljerat om den här mannen. 

Marie säger att det här är inte några personer som hon ser särskilt ofta utan att 
det är flera månader sedan och angående mannen så är det säkert cirka 6 
månader sedan som hon såg mannen och den som hon tror är mannens mamma 
var för cirka 2 månader sedan. 

Marie har sett båda två komma ut från fastigheten samtidigt och har även vid 
något tillfälle sett mannen komma ut från  fastigheten och sedan cykla iväg på 
en cykel från adressen. Därför så tror hon att dom bor på Drabantgatan 37. 
Marie har även vid ett tillfälle sett de båda när dom köpte glass av glassbilen 
och att dom därefter gick in i fastigheten Drabantgatan 37.

Marie har i tidigare förhör beskrivit  signalement på mannen och det som hon 
uppfattar som mannens mor och att dom ser ovårdade ut med tanke på klädsel 
och hår med mera.  Marie tillfrågas angående uppskattad ålder på mannen och 
då säger Marie att hon kan tro att mannen är cirka 25 – 30 år medan däremot det 
som hon tror är mamman ser ut som 70 år men kan vara ner mot 60 –års åldern 

HEMLIG



och att hon kanske ser betydligt äldre ut än vad hon verkligen är. 

Marie säger att hon inte har mer att tillägga angående signalement som hon 
tidigare har uppgivit på mannen och berättar vidare att när hon senast såg 
mannen vad hon kommer ihåg var han klädd i några jeans och någon vitaktig 
t-shirt med något tryck på eller liknande. 

Marie tillfrågas om hon har pratat med mannen och då säger hon aldrig har 
pratat med honom. Marie har dock hört när dom båda har samtalat med 
varandra och att dom pratar svenska med varandra utan brytning. 

Marie tillfrågas om hon vet  hur länge det är paret  kan ha bott på Drabantgatan 
37 och då säger Marie att hon faktiskt inte har någon aning om hur länge dom 
har bott i den här fastigheten. 

Marie tillfrågas om det kan vara så att den här mannen inte bor hos sin mamma 
utan bara är på besök då och då. Marie säger att hon inte tror att det är på det 
sättet utan att dom bor tillsammans eftersom hon har hört när dom har pratat 
sinsemellan angående glassinköp och att hon då fick uppfattningen att dom  
bodde i samma lägenhet.

Marie tillfrågas om hon har haft någon diskussion med andra hyresgäster i 
området angående det här paret och då säger Marie att hon inte har haft det och 
heller inte kan nämna någon annan direkt som vet vad paret kan heta. Marie 
säger att när hon hörde att paret pratade om det här glassinköpet så fick hon 
uppfattningen om att dom hade dåligt med pengar. Hon tror även att ingen av 
dom har något direkt jobb så att hon har en tanke om att socialen på något sätt 
kanske är involverad och hjälper till och betalar för deras hyra. 

Marie tillfrågas vem som är fastighetsägare på Drabantgatan 37 och då säger 
hon att hon inte är riktigt säker och berättar att där hon själv bor är det 
Malmstaden medan det däremot kanske kan vara Stångåstaden som är 
fastighetsägare på Drabantgatan 37.

I övrigt vill Marie under det här förhöret påtala en sak som hon även ringde och 
meddelade polisen om under gårdagskvällen, alltså torsdagen den 4 november 
år 2004. Marie säger att det var cirka 22:15 som hon upptäckte en person inne 
på gården som betedde sig konstigt. Marie säger att  mannen var cirka 185 cm 
lång och var bred och ganska kraftigt byggd och var klädd i svarta byxor och 
svart jacka, eller kanske brunaktigt jacka. Marie säger att mannen hade 
halvlångt tjockt mörkt hår som var lockigt  och att han bar på en sportväska av 
inte så stor modell som var mörk med vita streck på. 

Marie säger att mannen först verkade vara på väg mot pizzerian men att han 
sedan gick längre in på gården och stannade till vid en vägbom och fram till 
fastigheten Drabantgatan nr 1. Där stod han länge och läste på någon skylt om 

Förhör med Björklund, MARIE; 2004-11-05 16:00   diarienr: 0500-K39890-04

 599HEMLIG



el och vatten och sannolikt även läste på namnskyltarna till fastigheten. Sedan 
gick han vidare till en plåtdörr som är bredvid och som går till pizzerians 
leveransdörr där han ryckte upp dörren och sedan stängde igen den. Marie säger 
att mannen sedan vänder om igen och går vidare och kommer så att han är strax 
under Maries balkong på Drabantgatan 5. Där kan Marie titta ner på mannen 
och det ser ut som han har en hörsnäcka eller om han pratar med sig själv 
eftersom han håller sin ena hand för örat och verkar prata med sig själv eller om 
han eventuellt då har en hörsnäcka. Marie säger att den här mannen verkar 
vandra lite planlöst inne på gården för att sedan försvinna in i en bortre 
gångtunnel. Gångtunneln är synlig snett vänster ut från Maries balkong och man 
kan säga att den är ungefär mitt emot Drabantgatan 1 och 3.

Marie säger att det sedan tar cirka 10 minuter eller 15 minuter och att hon då 
återigen ser samma man inne på gården men att han då är i bortre delen av 
gården sett från hennes balkong. Hon inte vet var ifrån mannen har kommit 
tillbaka. Marie tycker att mannen går en liten lustig väg på innergården och går 
fram mot lekplatsen efter att han passerat en liten rondell som är gräsbevuxen. 
Marie säger att det sedan från hörnet av pizzerian kommer två personer och 
ställer sig för att röka eller liknande. Hon uppfattar det som att den här mannen 
då blir skrämd och liksom vänder runt och springer iväg i riktning mot den här 
bortre gångtunneln där Marie tidigare såg att mannen försvann.

Marie säger att sedan var mannen borta igen och hon har inte sett honom dyka 
upp vid något mer tillfälle. Marie säger att det här var en person som hon inte 
har iakttagit vid något tidigare tillfälle inne på gården utan att det var en 
främmande person för henne. Hon tyckte att han uppträdde konstigt och 
upplevde det som obehagligt varför hon ringde till polisen.

Marie uppskattar åldern på den här mannen till mellan 30 – 35 år gammal . 

Förhöret direktintalat på band och godkänt för utskrift av Marie Björklund. 

Förhöret avslutat klockan 16:30.

Förhör med Björklund, MARIE; 2004-11-05 16:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Björklund, MARIE
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

grovt våldsbrott i Linköping 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

Ann-Britt Gustavsson
Förhörsdatum

2004-11-03
Förhör påbörjat

08:25
Förhör avslutat

08:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Marie Björklund bor på Drabantgatan 5 och i granngården bor en man som är 
cirka mellan 25-35 och han bor på Drabantgatan 37 Linköping.Marie tror 
nästan säkert att mannen bor hos sin mor på den adressen.

Marie säger att hon inte sett mannen på cirka ett halvår kanske före 
sommaren.Första gången hon reagerade på mannens beteende var sommaren 
2003 och då väntade Marie på glassbilen och mannen stod där då tillsammans 
med sin mamma.Båda två ser ovårdade ut med tanke på klädsel och hår etc. 
Mannen blev mycket aggressiv då det kom fram en äldre dam och frågade om 
det var (joakim) ev. Mannen blev mycket aggressiv och började "fräste" och 
svår åt den äldre damen. Mannen började gå runt damen i cirklar och även runt 
de andra som stod och väntade. Damen stod kvar och sa inget mer till 
mannen.Sättet som mamman till mannen pratar med honom är som han är ett 
barn.Det är udda på något sätt när de pratar med varandra. Mannen ser svensk 
ut och pratade även svenska.

Marie säger när hon tänker på den nämnda mannen att han är kanske inte riktigt 
psykiskt frisk utan bor hos sin gamla mamma fastan han är så gammal. Marie 
säger att mannen är inte utvecklingsstörd.

Marie har sett att mannen gå iväg och hämta sin cykel mitt på dagen så det 
verkar inte som han arbetar eller går till någon skola.
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Mannen kan vara cirka 185 och då jämför Marie med sig själv. Mannens 
kroppsbyggnad är mer bred än smal.Han är inte smal i alla fall. Hans hår är 
mörkt lite lockigt och halvlångt.Håret ser ovårdat ut.Marie säger att mannen ser 
allmänt schaskig ut både i klädsel och utseende.

Marie säger att hon skulle inte vilja möta honom t.ex i deras garage som de har i 
anslutning till där de bor.

Marie säger att det finns en man till som hon vill nämnda i samma tips.Denna 
man "stryker" omkring vid Tomaskyrkan-Djurgårdsgatan. Han brukar komma 
från Stolplyckan så Marie misstänker att han bor där.Den mannen är väldigt 
lång säkert 190 cm.Denne man är klädd oftast i en hög svart hatt.Han brukar 
oftast ha en gammal svart kostym. Hans hår är långt,mörkt och lockigt. Denne 
man är lite äldre säker cirk 45 år.
Han är väldigt smal.Denne man går omkring och ler mot folk som han är ute 
och promenerar. Mannen brukar hälsa på Maries lilla son och klappar honom på 
huvudet och detta tycker Marie kännas obehagligt.

Denne man har suttit utanför Thomaskyrkan och fikar ute på plattorna på 
marken för sig själv.Marie nämner att det finns ett dagis i närheten och med 
tanke på detta tycker hon det är otrevligt när mannen uppehåller sig där. Han är 
mycket udda.  

Denne man ser svensk ut och även när han pratar hörs det att han är svensk. 
Denne man har nog heller inget jobb utan driver runt på dagarna i området.

      

Förhör med Björklund, MARIE; 2004-11-03 08:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Preimer, Patrik
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

2004-11-02
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Preimer bor i Kanbergsområdet och är med i en boförening där.

Måndagen den 18/10-04 kl 2030, efter ett möte med föreningen hade Preimer kommit ut ur 
möteslokalen, "Paveljongen", och då hade det stått en person och "rotat " i en askkopp som 
fanns på trappan.
Personen var ca 35 år, 180 cm lång, skäggig, iklädd blå jeans, mörkbrun jacka som var 
uppknäppt, ovårdad – "ev uteliggare"
Peronen verkade rädd och lämnade platsen när Preimer kom ut.

Preimer finns på telefon  0705-285282
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Förhör
G 1516

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Flink, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Dubbelmorden Åsgatan 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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2004-11-17
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:07
Förhörsplats

Barnhemsgatan, Socialen, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kristina Flink förevisas tre bilder på Christian Berger och hon säger omedelbart 
att det är honom hon sett på ICA-butiken Djurgårdsgatan. Hon är övertygad om 
att personen på bilden är den hon mött/sett.
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Flink, Kristina
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

2004-11-02
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Flink uppger att hon någon gång under vecka 43, varit och handlat på ICA-butiken 
Djurgårdsgatan och då upplevt att en yngling ställde sig väldigt nära henne när hon stod i 
kassakön. När hon kom ut följde ynglingen efter henne och "trängde sig på". Efter att 
ynglingen gått nära bakom henne stannade Flink och ynglingen gick förbi henne.
Ynglingen hade gått in i fastigheten Barnhemsgatan 4, bredvid Flinks arbetsplats, socialen.

Flink beskriver ynglingen ;  ca 20 år , 180 cm lång, ljust ovårdat hår, iklädd beige längre 
jacka.
Ynglingen verkade inte frisk.

Flink finns på telefon 013-206510
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Förhör
Tips-Telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Öman Lundström, Monika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningar i samband med MORD på 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

Nils Löfgren
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

17:29
Förhör avslutat

17:39
Förhörsplats

Stöldroteln Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

NL

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Monica har gjort observationer av en obehaglig man från sitt köksfönster på bottenvåningen i 
sitt hus. Avståndet var 30-50 meter. Detta skedde ca en månad innan mordet. 

2 gånger samma vecka såg hon en man komma gående och tänkte: "Honom skulle jag inte 
vilja möta." Båda gångerna var klocka 0630 och mannen gick på Karl Dalgrensgatan i 
riktning från de röda husen på Kanberget och i riktning mot Kaserngatan. Efterföljande helg 
såg hon mannen från bilen på dagen. Han gick då vid Hagaberg på cykelvägen invid 
Haningeleden. Han gick i riktning från Haninge mot rondellen. Vid alla tillfällen var mannen 
ensam.

Mannen var 35-40 år gammal, 185-190 cm lång och smal. Han hade axellångt stripigt 
cendréfärgat hår. Han drog uppmärksamheten till sig med sina egendomliga, kraftigt färgade 
kläder. Han hade en midjelång, gammal turkosfärgad jacka, röda, fladdrande 
träningsoverallsbyxor och hade någon typ av huvudbonad. Han gick snabbt rakt fram med 
långa kliv. Han gav ett kantigt eller spetsigt intryck, som en benget och gav inget friskt 
intryck.

Uppläst i konceptform och godkänt.  
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Förhör
Tips lämnat vid besök på polisstationen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gustavsson, Stefan
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

2004-11-01
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:25
Förhörsplats

Polisstationen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Gustavsson är renhållningsarbetare och kör sopbil, med vilken de hämtar upp 
returpapper och plast.
Var annan vecka hämtar de returpapper i Kanbergsområdet.

Onsdagen den 13/10 kl 0715, var Gustavsson  med kollega på Åsgatan för att hämta 
returpapper.
Gustavsson var chaufför vid tillfället när de svängde in på Åsgatan från Karl Dahlgrensgatan. 
De hade stannat när de kom in på Åsgatan och Gustavssons kollega hoppade ur bilen för att 
hämta sopkärl.
Gustavsson satt kvar i bilen och tittar upp mot Åsgatans norra del.

Då ser han hur det kommer en person från motsatt höll och går på Åsgatan med "konstig stil", 
personen går med långa kliv , "som man stegar".
Personen har händerna i fickorna och tittar rakt ner i marken. Han går förbi infarten till 
Åsgatan nr 1, där han stannar och vänder tillbaka 15-20 meter, där han åter vänder och 
stannar mitt för infarten till nr 1.
Han hade gått med långa konstiga kliv hela tiden.
Personen försvann ur Gustavssons uppsikt i samband med att de "ökade motorvarvet på 
sopbilen för att pressa in soporna.
När de sedan körde fram till vändplanen och vände var mannen borta.
Gustavsson ritar på foto över Åsgatan var mannen gick fram och tillbaka.

Gustavsson beskriver mannen ca 180 cm lång , iklädd beige jacka som gick ned på låren, ev. 
mockatyp,grå "militärmössa" neddragen över håret.
Gustavsson uppfattade mannen som mörk – ej svensk.
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 Gustavsson finns på telefon  070-4907130  

Förhör med Gustavsson, Stefan; 2004-11-01 15:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
F643

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gustavsson, Stefan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Begärd komplettering
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

Anders Selevik
Förhörsdatum

2004-11-29
Förhör påbörjat

14:35
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gustavsson kontaktades samt hördes kompletterande per telefon. Han tillfrågades om hans 
kollegas namn och uppgav att denne också heter Stefan. Gustavsson visste dock inte dennes 
efternamn då han själv bara är timanställd.
Gustavsson uppgav sig inte ha sett den man han lämnade beskrivning på  i föregående förhör 
tidigare. Han uppgav att han bara varit  med sopbil i det aktuella området tre gånger.

Gustavsson uppgav att det var efter att han sett TV-programmet efterlyst som han kom att 
tänka på mannen han beskrivit. Han hade efter programmet ett ärende till polisen och nämnde 
då för en kvinnlig polis om sin iakttagelse varvid hon ansåg han borde pratat med en utredare. 
Han kom då att höras om sin iakttagelse den 13 oktober.

Gustavsson tillfrågades om kollegan Stefan också såg den aktuella mannen men uppgav att 
denne, då han själv gjorde sin iakttagelse, fanns bakom sopbilen varför han troligen inte såg 
mannen ifråga. 

Gustavsson lade märke till mannen pg.a hans lustiga beteende. Gustavsson tyckte det såg ut 
som mannen ifråga gick och stegade. Gustavsson såg aldrig ansiktet på mannen. Han beskrev 
dock ånyo klädseln och vidhöll att mannen var iklädd en beige jacka, brunbeige, som gick ned 
på låren, samt en mössa som liknade den han såg i TV-programmet efterlyst.

Fortlöpande nedtecknat.

HEMLIG



610

Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Claesson, Jann Patrik
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

2004-11-01
Förhör påbörjat

12:35
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Klasson ringer och vill meddela följande;

Han hade tillsammans med sina barn besökt mordplatsen, Åsgatan den 28/10 
–04 kl 1500.
När de var på platsen hade det från andra hållet, trappan Banhemsgatan, kommit 
en lång man som hade höger hand nedstoppade i jackfickan hela tiden.

Klasson beskriver mannen ; ca 40 år, 185-190 cm lång, mörk "zigenarutseende" 
, mörkt krulligt hår ganska långt som var rödfärgat på hjässan, högst upp, 
barhuvad, iklädd en lång svart rock  -jacka. Såg "härjad " ut, ev. påverkad.
Mannen hade gått fram och tillbaka på platsen och tittat på ljusen och 
blommorna.

Klasson finns på telefon  070-7700299
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Förhör
Tips Övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jeraeus, Bengt
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd såsom annan gällande grovt våldsbrott 041019 på Åsgatan 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats

Arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

I det fortsatta förhöret omnämns den hörde med tilltalsnamnet Bengt.

Bengt uppger att han är bosatt på Wernersgatan 16 men äger fastigheten 
Barnhemsgatan 12.

Bengt öppnar sin optikerbutik klockan 9 varje vardag och ofta i alla fall 4 
gånger i veckan så besöker Bengt sin fastighet Barnhemsgatan 12 där han utför 
vissa sysslor. Tidpunkten är alltid mellan klockan 08.00 fram till strax före 
09.00.

Bengt uppger att för cirka 1 månad sedan, Bengt kan inte närmare säga dag eller 
vilken veckodag det var men då observerade Bengt en vit bil av mindre modell, 
okänt fabrikat som stod parkerad utanför portalen i anslutning till 
Barnhemsgatan 8. Några dagar efter första tillfället så stod åter igen denna bil 
parkerad på samma plats och då någon gång mellan 08.00-09.00.

Det som Benny reagerade för var att en man vid båda tillfällena stod vid 
bagareutrymmet på bilen och höll på och plocka med saker i bilen. Anledningen 
till att Bengt reagerade över detta var att mannen stod vid bagageutrymmet och 
plockade med olika saker och då cirka 20 till 25 minuter. Vid båda dessa 
tillfällen höll mannen på lika lång tid.
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Bengt tyckte mannens handlingssätt var lite konstigt, lite speciellt men då för 
cirka 1 månad sedan så reflekterade inte Bengt mer över detta. Nu efter denna 
händelse så har Bengt funderat mera över detta handlingssätt eftersom bilen 
stod parkerad på den adress den gjorde.

På fråga till Bengt så uppger han att mannen inte på något vis försökte gömma 
sig eller dölja sitt utseende och vad Bengt kan påminna sig så uppfattade inte 
Bengt på något vis att mannen spanade eller tittade åt något speciellt håll.

Bengt kan ej minnas vilket fabrikat det var på bilen men så som Bengt säger så 
är det troligtvis ingen av de mer kända modellerna.

 Beskrivning på mannen.
Mannen var cirka 40 år, cirka 175-180 cm lång. Bengt kan ej ytterligare 
precisera utseende eller klädsel men såsom Bengt kommer ihåg så var det inget 
avvikande eller något speciellt som Bengt lade märke till varken utseende eller 
klädsel. Bengt kan ej säga vad mannen hade för kläder på sig eller vilka färger 
på kläderna ej heller hårfärg.

Det enda Bengt kan säga är "sannolikt nordiskt utseende".

Konceptanteckningar upplästa och godkända. 

Förhör med Jeraeus, Bengt; 2004-10-29 14:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Sundberg som med bil var i närområdet vid 8-tiden

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sundberg, Johan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om eventuella iakttagelser den 19 oktober 2004 då han körde bil i närområdet där dubbelmordet

skedde.
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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

17:30
Förhör avslutat

18:10
Förhörsplats

Nygatan 54, LINKÖPING
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Sundberg uppger att han går på Linköpings universitet och är kursare med 
Emma och Ulrika. Han skulle denna morgon hämta de två med sin bil och 
tillsammans åka till universitetet.

På morgonen den 19 oktober, vid 07.50-tiden tog han sin fars bil, PTX 114, en 
vinröd Mitsubishi Galant och for från bostaden Nygatan 54 till Ulrika på 
Kungsgatan 18. Där fick han vänta någon minut på henne innan hon kom ut. 
Meningen var från början att han skulle plocka upp henne 07.45 – 07.50 men 
har var själv något sen.

Från Ulrika for de Hamngatan – Drottninggatan – Djurgårdsgatan – 
Kaserngatan – Tränggatan – Stensgatan – Karl Dahlgrens gata 20 där Emma bor.

När han och Ulrika var i bilen på Drottninggatan alternativt Djurgårdsgatan 
hörde de på radion att 2 stycken var knivskurna på Åsgatan/Karl Dahlgrens 
gata. Radiostationen var antingen Radio Match, Megapol eller Gold FM. Mest 
troligt är att det var Gold FM. Ulrika ringde Emma och berättade vad som hade 
sagt på radion.

På Djurgårdsgatan i höjd med Lasarettsbacken mötte de en målad polisbil som 
inte hade siren eller blåljus påslagna. 
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När de kom fram till Emma, cirka 08.05,  var hon inte på plats utanför utan de 
fick vänta, max en minut, på henne. När hon kom ut gick hon fram och satte sig 
i höger baksäte. Han och Ulrika gick aldrig ut ur bilen under denna stund. Efter 
att Emma satt sig i bilen backade de runt och for Karl Dahlgrens gata fram till 
Kaserngatan och vidare Malmslättsvägen och universitetet. Han kan inte 
komma ihåg att han såg någon på Karl Dahlgrens gata eller något annat utefter 
sin färdväg från hemmet till universitetet.

Han kan inte minnas att han sett något som han nu i efterhand kommer ihåg. 
Han var vid tillfället lite stressad då de var sena och skulle på ett seminarium på 
universitetet.  

Uppläst och godkänt.

Förhör med Sundberg, Johan; 2004-10-26 17:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Gustafsson, var i närheten av mordplats vid 8-tid

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gustafsson, Ulrika
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om eventuella iakttagelser den 19 oktober då hon var passagerare i bil som hämtade upp Emma

Staf på Karl Dahlgrens gata 20 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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

16:30
Förhör avslutat

17:10
Förhörsplats

Kungsgatan 18, LINKÖPING
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gustafsson uppger att hon studerar på Linköpings universitet. 

Aktuell morgon skulle hon upp med bil till universitetet tillsammans med två 
kurskamrater. En av dem, Johan kom med bil och hämtade upp henne på 
Kungsgatan 18 vid 07.50 cirka. De for vidare för att plocka upp kurskamraten 
Emma som bor på Karl Dahlgrens gata 20. 

Färdvägen blev Kungsgatan – S:t Larsgatan – Vasavägen – Hamngatan – 
Drottninggatan – Djurgårdsgatan – Kaserngatan – Tränggatan – Stensgatan – 
Karl Dahlgrens gata nr 20.

På vägen till Emma, hon tror att de befann sig på Hamngatan, hörde de på 
nyheterna att det varit någon form av knivincident i korsningen Åsgatan/Karl 
Dahlgrens gata. Hon tror att de lyssnade på Radio Match. Hon ringde då upp 
Emma på dennas mobiltelefon och berättade vad hon hört på radion samt 
meddelade att de var på väg. Hon är säker på att Emma var inomhus vid 
telefonsamtalet.

När de stod för rött vid korsningen Djurgårdsgatan/Kaserngatan blev de omkörd 
av den första ambulansen som var på väg till olyckplatsen. När de fick grönt 
och svängde in på Kaserngatan mötte de ambulans nr två. 
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När de kom fram till Emmas adress satt de kvar i bilen. Hon tror att klockan var 
cirka 08.05. Emma stod redan i porten och kom ut till bilen där hon satte sig i 
höger baksäte. De backade runt och for till universitetet genom att åka 
Stensgatan – Tränggatan – Kaserngatan – Malmslättsvägen.

Hon vet att det var mycket folk i rörelse på morgonen. Både gående, cyklister 
och bilar som var på väg till sitt arbete och skola. Hon kan inte dra sig till 
minnes att hon sett något som väckt hennes intresse eller som hon reagerade på. 

När de svängde in på Tränggatan var det tomt med folk, likaså på Karl 
Dahlgrens gata när de väntade på Emma.

Johans bil var en vinröd Mitsubishi. Emma var iklädd en grön jacka, grön 
luvtröja, svarta byxor och grå-vita skor.

Gustafsson har bott på Drabantgatan innan, från augusti till och med 16 oktober 
så hon har cyklat mycket i aktuellt område. Hon har utifrån detta inte noterat 
något som kan tänkas ha något samband med morden att göra.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Gustafsson, Ulrika; 2004-10-26 16:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Man kört bil, kl 07.40, Barnhemsg-Drottninggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Arvola, Mattias
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mattias kört ut från E. Brändströms gata 5, vid 07.40-tiden.
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

Göran Karlsson
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

16:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gk

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Mattias bor på E. Brändströms gata 5. Han gick kl 07.40, ut och hämtade bilen som stod 
parkerad utanför. Skulle till arbetet. Han körde E. Brändströms gata upp till Barnhemsgatan, 
där han tog höger. Framme vid korsningen med Drottninggatan, körde han till vänster upp 
mot Malmslättsvägen. "Konstaterade att det regnade och att en kvinna gick mot rött ljus vid 
Ljusglimten". (Således i korsningen med Drottninggatan).

Mattias fick senare under förmiddagen höra om morden. Han hade inte gjort någon 
iakttagelse av vikt, när han färdades Barnhemsgatan- Drottninggatan och vidare 
Malmslättsvägen uppåt.

Uppläst - vidkänt. Ej erinran.
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Förhör
Kvinna promenerat Barnhemsgatan-Djurgårdsg. 18 okt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Zettby, Anne-Sofie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser utmed Barnhemsgatan-Djurgårdsg, 19 okt, 07.40-08.10
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

Göran Karlsson
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

16:08
Förhör avslutat

16:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gk

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Anne-Sofie (A-S) har en dotter vars daghem är på Djurgårdsg. 25. A-S brukar gå 
Banhemsgatan 3 dagare per vecka. Går då hela Barnhemsgatans sträckning, fram till 
Djurgårdsg. Gjorde så även den 19 okt. Vet inte exakt tiden för när de gick där, men när A-S 
och dottern kom fram nära korsningen med Djurgårdsgatan, hördes ljud av sirener. Såg inga 
polisbilar eller ambulanser. Det regnade och de flesta hade "regnluvor" på sig. Passerade 
Djurgårdsgatan och kom in till dagiset. A-S gick minuterna efter kl 08.00, in på 
Barnhemsgatan och fram till arbetet vid Sociala Förvaltningen. Fick strax senare vetskap om 
mordet på pojken.

En mor och dotter - båda med slöjor, kom gående på Barnhemsgatan, i höjd med 
blomsteraffären. "Det enda jag reagerade på som inte var som det brukade vara när jag gick 
där" säger A-S.

Uppläst - vidkänt. Ej erinran.
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Förhör
0500-K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nilsson, Ulla
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lämnad observation i mordutredning.
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

Peter Lidman
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

13:24
Förhör avslutat

13:29
Förhörsplats

Näpo väst Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ulla ringde på uppmaning via Östgöta correspondenten in om person.

Hon gjorde iakttagelsen 09.45 den 25/10-04 på Kanbergsgatan vid någon vändplan längst upp 
mot Karl dahlgrens gatan. 
Där stod en grå persobil av Vw-modell parkerad och intill fanns en gråhårig äldre dam som 
grävde i/intill en häck med barrväxter.
Hon tyckte det var ett märkligt beteende och hon trodde att bilens registreringsnummer 
började med  bokstäverna SAS.
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Karin
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

2004-10-25
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

13:35
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Karlsson bor på Storgatan 86 och hade under kvällen den 18/10-04, gått hemifrån kl 1850. 
Hon hade promenerat Västra vägen upp mot Kanberget och gått cykelvägen fram till Åsgatan.
När hon kom till vändplanen på Åsgatan möter hon en yngling , ca 20 år, ca 185 cm lång, 
mörkt hår , bred axlad, iklädd mörk jacka, mörka byxor, barhuvad.
Hon kan inte säga om ynglingen var utländsk eller svensk. 
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Förhör
Tips P153

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Axelsson, Stefan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelse av man med ljus jacka.
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

Hillevi Nilsson
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

11:05
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

polisen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Stefan Axelsson bor i fastigheten Barnhemsgatan 8 C.
Han bor i lägenheten under pojkens familj.
Högst upp i fastigheten finns det 2 eller 3 smålägenheter.

Axelsson har lagt märke till en man som rör sig i området.
Mannen är ca 25-30 år, ca 180 cm, han har ljust, halvlångt pageklippt hår.
Mannen går alltid omkring i en ljus/vit jacka/rock.
Han är typen som smyger utmed väggarna.

Axelsson har inte sett mannen på ett tag. Han minns ej när han såg honom senast.
Han vet inte om mannen bor i huset eller om han har en kompis som bor i huset.

I våras var det mycket spring till en av lägenheterna högst upp. Det var spring ett tag och 
sedan lugnt.

Flera gånger har det sovit folk i trapphuset.
En gång i höstas eller våras låg det en kille i trapphuset. Polisen var då på platsen.
Killen med den ljusa rocken var också där då.

Den aktuella dagen, 19/10, var Axelsson sen. Han lämnade bostaden strax före kl. 08.00.
Han hade sin bil parkerad på Barnhemsgatan. 
Han körde Barnhemsgatan ut på Drottninggatan och sedan till Folkungaskolan.
Axelsson tror inte att han såg några personer när han gick till sin bil. Han var stressad.
Axelsson hustru, Karin, var kvar i bostaden till kl. 11.45.
Hon har ej sett eller hört något.
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PM
Man som vistas på Barnhemsgatan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Lindqvist, Lennart
Datum

2004-10-22
Tid

16:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

 
Inträffat mellan

2004-10-22 13:30

Sverige

och

2004-10-22 16:30

Platsbeskrivning

mem Lailas bostad

Mottaget Mottaget datum

2004-10-22
Tid

16:40
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Lennart Lindqvist

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Larsson, Laila Berörd person
Uppgiften avser

Mystisk person
Uppgift

Laila säger att hon vid 13.30 -tiden observerade mannen  utanför sin bostad.
När hon återkom efter en del ärenden på stan var mannen kvar.
Han beskrivs vara ca 30 - 35 år iklädd blå täckjacka och jeans.
Mannen verkar vara mycket nyfiken och går fram och tillbaka på trotoaren. Laila tycker att det 
verkar mycket konstigt att han ej åker från platsen utan är hela tiden kvar utanför 12:an.
Hon tror ej heller att han arbetar eftersom han har vistats på samma plats hela eftermiddagen.
Hon känner ej igen honom sen tidigare.

HEMLIG



623

Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Åbrink, Mariette
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av tips lämnat angående morden den 19 oktober.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-11-22
Förhör påbörjat

09:33
Förhör avslutat

10:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

JP

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Mariette Åbrink och hennes man Håkan Åbrink bor på första våningen 
Djurgårdsgatan 29 A.

Mariette  uppger att hon sett en man i området kring Djurgårdsgatan innan 
morden samt morddagen.

Hon har sett mannen flera mornar under vecka 42 samt morddagen den 19 
oktober. Hon har sett mannen under ca en månads tid tillbaka i tiden från vecka 
42.
Hon har inte sett mannen  varje dag utan bara vissa dagar men det kan ha att 
göra med att hon själv arbetar olika tider, ibland börjar hon kl 08 och ibland kl 
10 eller 11.
Då hon har sett mannen har det varit mellan kl 08-09 då hon sitter och äter 
frukost.

De har fönster ut mot Trädgårdsföreningen och hon har sett mannen genom 
fönstret från första våningen.
Mannen har kommit gående från Naturcentrum i riktning mot deras fastighet 
och  vidare genom den portal som finns där ut till Djurgårdsgatan.
Hon har inte vid något tillfälle sett mannen komma tillbaka.
Hon är själv borta på sitt arbete på dagarna.
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Mariette såg mannen den 19 oktober på morgonen då morden skedde.  Hon och 
hennes man hörde sirener från ambulans och polisbilar. De tittade  då ut på 
Djurgårdsgatan och såg  att polis höll på att avspärra med band vid Tränggatan. 

I samband med att Mariette tittade ut såg hon mannen komma gående på 
Djurgårdsgatan från Tränggatan i riktning mot  Drottninggatan. Mannen gick på 
den sida som Ica ligger. Hon såg honom mellan Tränggatan och Ica, hon såg 
honom inte så länge så att hon såg om han passerade Ica. Mariette tror klockan 
var efter kl 09 då hon såg honom.

Mannen var klädd i en mörk grå/svart halvlång jacka, jackan gick inte så långt 
som till knäna.
Han hade mörka byxor och mörka skor. Han hade en mörk mössa som var 
nerdragen över öronen och över pannan nästan till ögonen.
Han gick med framåt lutad stil och tunga steg, han var inte rak i ryggen.
Han hade händerna nerstuckna långt i jackfickorna.

Han är ca 170-180 cm lång kanske närmare 180, ca 20-30 år, inte stor och 
tjock men kraftig kroppsbyggnad.

Mariette har inte sett så mycket av ansiktet men det hon sett är att han ser " 
butter " ut.
Hon vet inte om hon skulle kunna känna igen honom på foto. Det hon mest sett 
är kläderna och stilen han rör sig på.

Första gången hon såg mannen var det inte så kallt men han var klädd på samma 
sätt då som han var den 19 oktober. Han har varit klädd likadant vid varje 
tillfälle hon sett honom.

Efter den 19 oktober har hon inte sett mannen.

Mariette säger att mannen hade en liknande mössa som den hon sett på bild i 
tidningen. Hon har inte sett något märke på mannens mössa.

Mariette uppger att den 19 oktober var en polis framme på morgonen och 
pratade med hennes man genom ett fönster ut mot Djurgårdsgatan. Polisen hade 
frågat om de sett eller hört något.
Polismannen hade berättat att något hänt på Åsgatan men han berättade inte vad.

Efter det att polisen pratat med hennes man och de spärrade av på Tränggatan 
lade hon märke till mannen då denne gick på Djurgårdsgatan. Hon tror klockan 
var efter 09 då.

Mariette tror hon fick reda på vad som hänt då hon kom till sin arbetsplats vid 
ca kl 09.30.

Förhör med Åbrink, Mariette; 2004-11-22 09:33   diarienr: 0500-K39890-04
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Hon tror hennes man var inne och tittade på datorn innan hon gick till arbetet 
men det hade inte stått mer än att det hänt något, inte vad som hänt.

Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt. 

Förhör med Åbrink, Mariette; 2004-11-22 09:33   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Åbrink, Mariette
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

2004-10-22
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

08:10
Förhörsplats

Polshuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Åbrink bor på Djurgårdsgatan 29 A. 
Hon uppger att hon vecka 42, lagt märke till en person som vandrat runt i området. Han är 
mella 20 och 30 år, kort mörk rock, toppluva neddragen, mörka byxor. Han går framåtlutad 
och har händerna i fickorna.  Han går med "tunga steg".
Hon har sett mannen vid Naturcentrum och på Djurgårdsgatan.

Åbrink finns på telefon 013-144385
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Rimhagen, Thomas
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

12:45
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Rimhagen meddelar att han på kvällen den 18/10 kl 1915, parkerade sin bil på sina föräldrars 
p-plast utanför Karl Dahlgrensgatan 51.
Då hade det kommit två yngre killar på cykel  och  Timhagen hörde att de talade något om 
"ungdomens hus".
Rimhagen hade sedan gått ut på Åsgatan och tagit trapporna ned till Barnhemsgatan.
 När han är på väg nedför trappan hör han irriterade – högljudda röster från en balkong på 
vänster sida  högst upp. Han säger att antingen var det två personer ute på balkongen eller var 
det en person som talade väldigt högt i mobiltelefon. Rösterna han hörde var på ett utländskt 
språk.
Klockan kan ha varit 1920 när han passerade trappen.

Rimhagen finns på telefon 013-50588  
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Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Lungdom
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hjorth, Lennart
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord i Linköping 2004-10-22
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

Bertil Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

07:40
Förhör avslutat

07:45
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lennart Hjorth berättade att han har varit i kontakt med polisen under morddagen 
2004-10-19. Han hade idag läst i Östgötacorrenspondenten att polisen sökte folk som hade 
sett en soppbil i omedelbar närhet av brottsplatsen

Lennart berättade att han cyklade på Kapellplan och vidare in på Stengatan, över Tränggatan 
och vidare i riktning mot Karl Dahlgrensgatan. Lennart ser då att det står en sopbil på 
Stengatans förlängning eller på Karl Dahlgrensgatan. Lennart passerar på cykel och klockan 
är ca 07.40-07.45.   

Bertil Eriksson, inspektör 
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blad, Annika
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

08:45
Förhör avslutat

08:55
Förhörsplats

Polisstationen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Blad bor på Karl Dahlgrensgatan 22, hon säger att hon inte har några iakttagelser från 
brottsmorgonen.
Hon säger att onsdagen den 13/10 och fredagen den 15/10, hade hon lagt märke till en 
yngling som gått omkring i området och som hon inte sett tidigare där.
Hon beskriver ynglingen som ca 25 år, 185 cm lång, halvlångt mörkt hår, svart halvlång jacka.
Blad upplevde ynglingen som "konstig".

Blad finns på tel 013-104834  eller 070-3667730
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Förhör
G 348

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blad, Annika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Annika Blad blir förhörd närmare angående de tips som hon tidigare har har lämnat och blivit förhörd

om.
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 Österberg
Förhörsdatum

2004-12-10
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

b.Ö

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Annika Blad har i detta ärende blivit förhörd tidigare den 21 oktober, 3 
november och den 29 november. I dessa tre förhör har Annika lämnat 
signalement på män som hon finner annorlunda och misstänkta. Annika gör 
nu ett förtydligande att det rör sig om tre olika män.

Annika, som bor på Karl Dahlgrensgatan, är inte speciellt ofta hemma. Hon reser runt i 
Östergötland och Småland, där hon föreläser på gymnasieskolor och folkhögskolar i ämnet 
"Företeelsen från man till kvinna". Från Annikas lägenhet kan man se ut mot Stengatan och 
Terränggatan, men inte mot Karl Dahlgrensgatan.

 Mannen i förhör den 21 oktober : Den mannen lade Annika märke till onsdagen den 13 
oktober samt fredagen den 15 oktober. Sedan dess har mannen varit borta. Då Annika såg 
mannen befann han sig i området runt Karl Dahlgrensgatan- Terränggatan – Åsgatan. Annika 
observerade mannen från lägenheten då han befann sig på Stengatan. Mannen svängde 
vänster vid Terränggatan och gick ner mot Djurgårdsgatan. På fråga, svarar Annika, att hon 
såg mannen från sidan och på ett avstånd på c:a 15 meter.

Annika beskriver mannen som varande runt 25 år, 185 cm lång (Annika är själv 185 cm) med 
normal kroppsbyggnad. Mannen hade mörkt hår som var halvlång i nacken men uppklippt 
vid öronen. På fråga, svarar Annika, att hon inte kan placera någon härkomst på mannen då 
hon såg honom från sidan. Annika kan därför inte heller uttala angående skäggväxt eller 
glasögon. 
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Mannen var iklädd en svart jacka som var knälång. Något märke eller annat specifikt på 
jackan kan inte Annika dra sig till minnes. Angående byxor och skor har Annika inga 
upplysningar att lämna. Där i mot minns Annika att mannen inte hade någon huvudbeklädnad.

Det som gjorde Annika uppmärksam var mannens sätt att gå. Han gick beslutsamt rakt fram, 
något stel i gången. Han såg helt enkelt spänd ut, säger Annika.

 Mannen i förhör den 3 november : Krister Nilsson som Annika har namngett i förhöret 
känner Annika då hon är god man för en person. Denne är kamrat och umgås med Krister 
Nilsson. Annika har fått gå i mellan då Krister helt utan anledning vid flera tillfällen har 
tappat humöret och kontrollen på sig. Annika menar att Krister är en person som inte går att 
lita på. Tidigare har Annika sett Krister ofta uppehålla sig runt kvarteret Karl Dahlgrensgatan 
– Åsgatan – Djurgårdsgatan. På senare tid kan inte Annika dra sig till minnes att hon har sett 
honom. Annika får det beskedet av förhörsledaren att Krister är förhörd och kontrollerad.

 Mannen i förhör den 29 november : Annika berättar att hon den 13 november vid 12-tiden 
var påväg i sin bil på Västra vägen i riktning mot Abisko. I höjd med affärerna, där Borgs 
cykelaffär låg förut, mötte Annika en man som promenerade på trottoaren. Mannens 
uppträdande var anmärkningsvärt. Mannen var påtagligt nervös och vände sig om hela tiden. 
Då mannen enligt Annika stämde in på signalementet bestämde hon sig för att se var han tog 
vägen. Vid Abiskorondellen körde Annika runt och kom Västra vägen tillbaka så att hon att 
mannen gick Västanågatan i riktning ner mot Hunnebergsgatan. Gräsmattan mellan 
Brunnsgatan och Hunnebergsgatan sneddade mannen över och fortsatte därefter 
Hunnebergsgatan i riktning mot Östgötagatan. 

På håll utan att bli upptäckt följde Annika efter samtidigt som hon ringde till polisen. Annika 
minns att hon blev kopplad till Norrköping och att hon vid samtalet fick lämna en fullständig 
redogörelse med signalement och egna uppgifter.

I korsningen Hunnebergsgatan – Östgötagatan fortsatte mannen mot biblioteket varför 
Annika inte längre kunde följa efter.  

Den 17 november vid 10-tiden fanns mannen på Karl Dahlgrensgatan och den 19 november 
vid 14-tiden. Detta sammantaget med iakttagelsen den 13 november gjorde att hon på nytt 
den 29 november tog kontakt med polisen.

Annika beskriver mannen som varande i 25 års åldern, mellan 180 till 185 cm lång och med 
normal kroppsbyggnad. Vid tillfällena hade mannen en svart bylsig täckjacka på sig och ett 
par blåjeans samt gymnastikskor. På huvudet hade mannen en mörk, svart eller mörkblå 
stickad mössa, som var nerdragen över öronen. Därför har Annika inte sett något hår och kan 
därför ej ge någon upplysning om hårfärg.

Mannen behöver ej vara svensk, men var av nordisk eller nordeuropisk härkomst. Då mannen 
gick såg det ut som han hade höftproblem. Annika beskriver mannens gångsätt som stelt  med 
något kutig hållning.

På fråga, svarar Annika, att mannen ej hade något anlagt skägg. Om han hade burit glasögon 
tror Annika att hon hade lagt märke till detta. Under tiden som Annika har haft mannen i sitt 
synfält har mannen ej rökt.  

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt

Förhör med Blad, Annika; 2004-12-10 11:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör med Blad, Annika; 2004-12-10 11:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blad, Annika
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om morden på Åsgatan i 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

Åke Johansson
Förhörsdatum

2004-11-29
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Blad ringer och uppger, att han lämnade ett tips om en observation 04-11-13 kl 11.52. 
Observationen var om en man, som gick på Hertig Karlsgatan och mot biblioteket.
Blad fick lämna en fullständig redogörelse med signalement och även sina personuppgifter.

Blad har sedan sett mannen två gånger i närheten av sin bostad på Karl Dahlgrensgatan. 
Mannen har haft samma kläder på sig, som när Blad tipsade första gången. 
Blad har inte sett mannen tidigare och tror inte, att han bor i området.

Blad såg mannen den 17 November ca kl 10.00 och den 19 November någon gång mellan kl 
14.00 och 14.30. Endast korta observationer och inget speciellt.

Uppläst efter anteckningar och godkänt
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Förhör
G 348

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blad, Annika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Nya iakttagelser av Annika gällande en av männen som hon tidigare blivit förhörd om.
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 Österberg
Förhörsdatum

2005-01-11
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Annikas uppgifter gäller den person som Annika blev förhörd om den 21 
oktober och som hon såg från sin lägenhet den 13 samt den 15 oktober.

Nyårsdagen den 1 jan 2005 var Annika ute och rastade sin hund. Från lägenheten på Karl 
Dahlgrensgatan gick Annika mot sjukhuset. Hon gick på Lasarettsgatans gång och cykelväg 
utmed Trädgårdsföreningen. Vid sjukhusets värmecentral vände Annika för att gå hem. 
Klockan var mellan 08:30 till 09:00 och hon var till synes helt ensam utomhus.

När Annika hade vänt och var på väg mot bostaden mötte hon en man. Detta var i höjd med 
Trädgårdsföreningen och Annika är näst intill helt säker på att detta var samma man som hon 
tidigare hade sett från sin lägenhet. Annika kände en rysning i kroppen då de på ett avstånd 
på c:a 1 m gick förbi varandra.

Annika vågande inte fästa blicken på mannen men försökte ändå att få så många minnesbilder 
som möjligt. När Annika hade gått c:a 10 vände hon på sig. Mannen hade på samma avstånd 
gått c:a 25 m. Så raskt gick mannen som hade sina bägge händer nerstoppade i fickorna. Han 
gick med rak kropp och blicken stirrande rakt fram. På fråga, svarar Annika, att mannen inte 
gick på något speciellt sätt. Han varken haltade, var hjulbent eller dylikt.

 Signalement
25-30 år, 175 till 180 cm lång med en muskelös kroppsbyggnad. Såg ut som en person som 
tränade styrketräning, men ej någon kroppsbyggare. Ansiktsformen var något kantig och 
Annikas uppfattning är att mannen är av utländsk härkomst. Ej mörkhyad men av 
sydeuropeisk eller nordafrikansk ursprung.
 
Håret var mörkt (ej svart) välklippt med längre hår i nacken. Håret var alltså uppklippt vid 
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öronen. Någon direkt frisyr uppfattade inte Annika, som såg håret som mer rufsigt. 

Mannen var renrakad och bar inte glasögon. Vid vänster öga någon cm mot vänster öra såg 
Annika ett märke som kunde vara ett ärr eller ett födelsemärke.

Vid tillfället var mannen barhuvud och bar en svart täckjacka. På höger ärm fanns ett runt 
märke med röd bård och med en ljusare färg (gult eller vitt) innanför. 

Förhöret  uppläst från anteckningar och godkänt            

Förhör med Blad, Annika; 2005-01-11 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Tjänsteanteckning
Mystisk man vid Barnhemsgatan.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Österberg, Bo
Datum

2005-01-18
Tid

09:49
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Bo Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Carina Blad ringer och meddelar att hon genom en arbetskamrat troligen har hittat adressen 
där mannen från nyårsdagen bor. Adressen skall vara Barnhemsgatan 6 A eller B.

Carina Blads arbetskamrat har från en annan arbetskamrat fått uppgift om att tips angående 
mannen har ringts in vid 2 tillfällen. Mannen skulle då haft en skada på ena handen.

Uppgifterna kommer från en person på Barnhemsgatan 8 C. För mer uppgifter kan polisen 
ringa 013-12 45 80. 

HEMLIG



637

Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Grip, Britt
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord Åsgatan 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

Kerstin Sjöberg
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:26
Förhör avslutat

16:34
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Britt berättade att hon var sjuk hela dagen, hon hade gått till ICA omkring klockan 09.30
på Djurgårdsgatan .
Hon läste inte om vad som hänt förrän klockan var 11.30, för då kom hennes man hem.

Hon ville berätta om en man som hon ibland har sett på Barnhemsgatan eller i höjd med 
Stolplyckan.
En man med svart stripigt, fett, slickat hår, lång. Knarkartyp. Han brukar gå med en ljushårig 
lockhårig kvinna som ser normal ut. De brukar gå ut med nakenhundar.
Britt har sett paret från och till.

Han ser mycket otrevlig ut, Britt går omvägar när hon ser honom.
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fjällskog, Torbjörn
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

15:45
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fjällskog meddelar att han under morgonen den  19710-04 vid 0730-tiden på 
Westmansgatan träffade på en "övergiven bil" .Bilen stod på gatan mitt för valla sjukhus, den 
var olåst men ej bruten.
Bilen var av fabrikat Opel Ascona vit , äldre från 80-talet. I bilen fanns en massa "skräp och 
bråte".
Fjällskog hade senare på förmiddagen passerat platsen och då var bilen borta.

Fjällskog finns på telefon 013-105553
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Förhör
Djurgårdsgatan 11. Ericsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ericson, Göran
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser av blodspår. Djurgårdsgatan 44
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

2004-10-21
Förhör påbörjat

18:15
Förhör avslutat

08:20
Förhörsplats

Djurggårdsgatan 44, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ericsson är VD på AB Stångåstaden. Han bor i fastigheten Djurgårdsgatan 44.
PÅ morgonen den 21 oktober strax efter klockan 08.00 upptäckte han att det fanns ett stänk av 
något som skulle kunna vara blod på infromationstavlan över hyresgärster som sitter utanför 
entrédörren till fastigheten.
Med anledning av mordet på Åsgatan tog Ericsson kontakt med polispersonal som vid tillfället 
befann sig på P-platsen mitt emot Fastigheten.
Ericsson har ingen person som han kan sätta i samband med det eventuella blodstänket. Han 
kan inte heller uttala sig om stänket fanns där föregående dag.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lagerqvist, Lena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelse av man, Kaserngatan-Storgatan, den 20 okt, kl 07.35. Såg ut som personen i det lämnade

signalementet efter morden den 19 okt.
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

Göran Karlsson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

18:40
Förhör avslutat

18:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gk

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Lena körde bil på Kaserngatan, den 20 okt, omkring kl 07.35. På trottoaren i höjd med 
blomsteraffären, kom en mörk kille i 25-årsåldern gående. Iklädd ljusbeige jacka (räckte 
precis under rumpan), blå mössa (som sotarmössa - stickad modell).

Uppläöst -vidkänt. Ej erinran.
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Förhör
Tips/besök

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LStöld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hugosson, Gunnel Margareta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev. iakttagelser som kan ha samband med mord Åsgatan 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

Åke Sjöstrand
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:35
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hugosson inkommer på polisstation och berättar följande:

Måndagen 041018 så är Hugosson på väg till sitt arbete på US. Hon går från bostaden 
Åsgatan 1 och vidare ner mot Carl Dahlgrensgatan och över denna till Tränggatan.
Klockan är då 07.30—07.35

Hugosson går på trottoaren och är framme vid sista "gamla" huset på Carl Dahlgrensgatan.
Bakom detta hus och från någon mur som är beläget vid huset kommer det fram en man.
Hugosson känner obehag och går ner på själva gatan då hon passerar mannen.
Mannen ställer sig liksom om han skulle titta efter något.

Hugosson går samma väg varje dag och kan inte påminna sig att hon tidigare sett mannen.
Hugosson går vidare och fram mot Tränggatan. Vid nr 5 på denna gata så kommer det ut en 
något kraftig större man som tar hand om ett barn. Ev. så kan denne ha sett den tidigare 
mannen.

Den man som kommer ut bakom Carl Dahlgrensgata beskriver Hugosson som 35 eller mer.
Han hade nordiskt utseende och var varken ljus eller mörk. Någon längd på mannen kan 
Hugosson ej uppge.

Mannen var iklädd en beigeaktig rock. Han bar ingen huvudbonad.

Hugosson går samma väg på tisdagsmorgonen 041019 men kanske 5 minuter senare. 
Hugosson säger att hon då inte gjorde några iakttagelser.
Vad hon tänkte på var att det var mörkare ute denna morgon. Gatubelysningen var tänd fram 
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till dess att hon passerat Djurgårdsgatan. Hon stämplade in på US 07.59.

Hugosson var iklädd längre kappa som till färgen är något grå-grön.

Hugosson vill även berätta att hon bor i samma hus som den avlidna Anna-Lena Svensson. 
De har träffats och kände ganska väl varandra.
Hugosson säger sig med säkerhet veta att Anna-Lena gick Åsgatan och sedan ner på 
Barnhemsgatan då hon var på väg till sitt arbete.

Då Hugosson på tisdagen under em. återkom från sitt arbete så fanns journalister i huset. 
Dessa hade ringt på och frågat om de kände någon kvinna i fastigheten som var född –43.

Förhör med Hugosson, Gunnel Margareta; 2004-10-20 15:35   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hugosson, Gunnel Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande sina iakttagelser i samband med mord den 19 oktober 2004 på Åsgatan

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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2005-02-04
Förhör påbörjat

12:40
Förhör avslutat

13:10
Förhörsplats

Våldsroteln, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hugosson är tidigare förhörd i ärendet den 20 oktober 2004 men önskar lämna 
kompletterande uppgifter.

Den iakttagelse som Hugosson gjort den 18 oktober 2004 och där uppgivit klockslaget 
07.30-07.35 så uppger Hugosson att denna tid är ganska exakt med utgångspunkt från vilken 
tid hon senare stämplade in på sitt arbete på Universitetssjukhuset.

Hugosson uppger att aktuell man stod och tog upp hela trottoaren när Hugosson skulle 
komma och passera mannen. Hugossons uppfattning blev att mannen var så att säga 
sysslolös, han hade inget mål och såsom Hugosson kan påminna sig så hade mannen inte 
någonting att bära på i händerna. 

På grund av mannens utseende och uppträdande så blev Hugosson något skrämd, rädd och 
hon funderade över hur hon på ett lugnt och säkert sätt skulle kunna passera förbi mannen. 
Aktuell man befinner sig på den smala trottoaren som är precis i korsningen Åsgatan – Karl 
Dahlgrensgatan, mannen står på trottoaren på Åsgatan. Eftersom det inte finns trottoar på den 
andra sidan av Åsgatan så var Hugosson tvungen att passera förbi mannen och hon passera 
förbi honom på kanske endast några decimeters avstånd. Hugosson uppger att hon i stort sett 
får ögonkontakt strax innan eller när hon precis passerar mannen. Med utgångspunkt från att 
Hugosson var så pass nära och såg mannen i ansiktet så har Hugosson ritat en bild på 
mannens ansikte. Denna avbildning kommer att bifogas förhöret.

När Hugosson passerat förbi mannen så fortsätter hon mot sitt arbete och eventuellt så vänder 
hon sig om någon gång och tittar och hon ser då att mannen är kvar på ungefär samma plats. 
Hugosson uppmärksammar även att det finns två stycken kvinnor inne på tomten eller i 
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anslutning till tomten Karl Dahlgrensgatan 28. 

Tidsperioden som Hugosson uppmärksammade mannen rör sig om ca 30 sekunder då när 
Hugosson bara går förbi mannen och fortsätter.

 Signalement på mannen:
Hugosson bedömer mannen vara närmare 30 än 20 år, med väldigt nordiskt utseende. 
Längden bedömer Hugosson till ca 175 cm lång, Hugosson är själv 171 cm och mannen var 
något längre.

I den teckning som Hugosson överlämnat så finns en detaljerad beskrivning på utseendet. 
Hugosson uppger att hon är sjukgymnast och hon tänkte lite på mannens hållning och då 
uppger Hugosson att han hade liksom huvudet framskjutet och verkade väldigt spänd över 
axlar och framför allt i ansiktet runt käkarna. Hugosson säger även att mannen eventuellt gick 
något framåtlutat men hon säger också att det är lite uppförsbacke så det kan bero på detta.

Hugosson såg mannen ta endast några få steg så Hugosson kan inte ha någon uppfattning om 
hur han rörde sig, om det var haltande eller på något annat vis.

Såsom Hugosson kan påminna sig så var mannen klädd i en beigeaktig rock och hon säger att 
denna färg dominerade ganska bra med mannens hårfärg. Längden på rocken var något 
längre, nästan ner mot knäet. Mannen hade inte någon huvudbonad. Hugosson hade sin 
fokusering på mannens ansikte så därför kan Hugosson inte säga vad mannen hade för byxor 
eller skor.

På fråga till Hugosson så uppger hon att hon inte sett mannen varken före detta tillfälle eller 
efter.

Vad gäller morddagen den 19 oktober 2004 uppger Hugosson att hon denna morgon hade 
bråttom till jobbet och eftersom det var dåligt väder, lite regnigt och att hon inte hade paraply 
så gick hon mycket snabbt mot Tränggatan och ner mot Djurgårdsgatan för att passera över 
där och mot Universitetssjukhuset. På fråga till Hugosson uppger hon att hon inte gjorde 
några observationer på gående, cyklister eller bilar under den korta promenaden Hugosson 
går ner mot Djurgårdsgatan. 

På fråga uppger Hugosson att en sopbil stod precis utanför fastigheten Åsgatan 3 när 
Hugosson kom ut. Hugosson såg inte några personer runt sopbilen, varken dem som arbetar 
med soporna eller några andra personer. Hugosson säger vidare att innan hon lämnade sin 
lägenhet så såg hon att sopbilen var på hämtstället precis innan Åsgatan och den adressen är 
Karl Dahlgrensgatan, troligtvis nummer 23 som Hugosson såg från sitt fönster.

Förhöret efterhand avlyssnat och godkänt och Gunnel Hugosson önskar inte få det 
återupprepat.

Förhöret slut klockan 13.12.

Förhör med Hugosson, Gunnel Margareta; 2005-02-04 12:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Hörd i uppslag P 2189

Signerat av

Lars Palmgren
Signerat datum

2004-11-30 10:22
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karsberger, Joachim
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i anledning av lämnat tips - se spaningsuppslag P 2189
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

Lars Palmgren
Förhörsdatum

2004-11-30
Förhör påbörjat

09:00
Förhör avslutat

09:10
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

BAKGRUND

Joachim Karsbeger är tidigare hörd som uppgiftslämnare i utredningen – se 
förhör den 22 okt klockan 11.40. I det förhöret framgår att Joachim arbetar på 
äldreboendet Trädgårn och att det som en del i hans arbete ingår att vara 
personlig assistent åt en person på Åsgatan 1. Personen Joachim arbetar hos 
heter Håkan Larsson och dennes hustru Maj-Britt Larsson, Åsgatan 1.

IAKTTAGELSER / VITTNESUPPGIFTER

Joachim har i samband med besök hos paret Larsson – Åsgatan 1 – sett en 
person utanför adressen som han tycker stämmer in på signalementet på 
gärningsmannen. Joachim såg denna person promenera utanför Åsgatan 1 första 
gången igår den 29 nov vid 10.00-tiden. Joachim har även idag – kort innan 
han blev uppringd i anledning av detta förhör – sett samma person passera förbi 
utanför Åsgatan 1.

Joachim har alltså sett denna person passera förbi Åsgatan 1, dels den 29 nov 
vid 10.00-tiden, dels den 30 nov vid 08.40 – 08.45-tiden. Den 29 nov gick 
mannen i riktning mot centrala Linköping, medan han idag, den 30 nov, gick i 
"den andra riktningen" – d.v.s. i riktning mot Karl Dahlgrensgatan. Vid båda 
tillfällena har mannen promenerat förbi utanför Åsgatan 1. Mannen går utmed 
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den sidan av gatan där de "äldre husen" ligger, de som vetter mot 
Barnhemsgatan. 

Mannen har alltid varit ensam, men idag tänkte Joachim på att en kvinna med 
hund kom promenerande strax bakom mannen. Mannen och kvinnan med 
hunden var dock inte i sällskap.

SIGN. PÅ MANNEN

Joachim har svårt att uppskatta mannens ålder, men säger att det kan vara allt 
mellan 20 – 50 år. Mannen är ca 180 cm lång och har smal kroppsbyggnad. 
Joachim har aldrig sett mannens ansikte och han kan därför inte uttala sig om ev 
glasögon eller andra detaljer. Joachim kan heller inte svara på vad mannen har 
för hårfärg.

Det Joachim reagerat på är framför allt mannens klädsel som han tycker 
stämmer in på signalementet som gått ut. Mannen har en keps av något slag – 
mössa med skärm – som ska vara blå, grå eller brun. Han har blå jeans och en 
beige/grå halvlång jacka, troligtvis i tyg, jackan ska vara av "rak" modell, inte 
"pösig". Joachim tror att mannen bär svarta handskar.

Joachim tror att mannen kan bo någonstans i närområdet eftersom han nu två 
dagar i följd har sett mannen passera förbi utanför Åsagatan 1. Det finns inget 
speciellt i mannens beteende som Joachim har reagerat för – bara mannens 
klädsel. Joachim kan inte svara på om personen ifråga kan ha varit på väg till 
skolan eller till en arbetsplats. Joachim har aldrig sett mannen bära på någon 
väska eller annat, men idag på morgonen tror Joachim att mannen bar på en 
tidning i ena handen. 

I händelse av att Joachim på nytt får syn på mannen kommer han att ringa till 
polisen och tipsa.

Förhöret slut 09.10

Förhörsanteckningar relaterade och godkända

Linköping som ovan

Lars Palmgren, krinsp RKP

Förhör med Karsberger, Joachim; 2004-11-30 09:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gustavsson, Göran
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

2004-10-19
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Göran Gustavsson hade tillsammans med sin kollega Rolf Åberg kl 1140 på Rekrytgatan i T1 
området, mött en kvinna som var klädd i en bege halvlång kapp , blå toppluva, ca 18 – 20 år, 
ca 175 cm lång.
Kvinnan hade varit påverkad av något och uppträdde oförskämt mot Gustavsson och Åberg.
Hon hade med sig en grå hund – "lapphund –gråhund".
De hade mött kvinnan  även kl 1210 på samma plats, när de var på väg från lunchen.

Gustavsson nås på telefon  070-582 2094
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Förhör
R2014

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gustafsson, Albin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips ang. person synlig 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

Lars-Gunnar Birgerson
Förhörsdatum

2004-11-22
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

L-GB

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Albin Gustafsson berättar att han tisdag 2004-11-16 klockan 18.15 iakttog en 
man som stod i hörnet vid ICA:s varuintag på Djurgårdsgatan. Albin reagerade 
på personen som stod där och ringde därför polisen för att tipsa om ev. 
dubbelmördare.

Albin har sitt garage på Barnhemsgatan. För att komma dit måste man åka in 
från Djurgårdsgatan. Garagenedfarten är sedan efter och då man passerat ICA:s 
varuintag.

På tisdag kväll gick Albin från bostaden på Apotekaregatan för att hämta bilen i 
garaget. Det var då han reagerade för en kille, ca 20-25 år som stod i hörnet vid 
ICA. Killen var ca 180 cm lång, ljushårig med geléaktig frisyr, "en sån modern 
frisyr där håret står rakt upp lite yrvaket", iklädd en beige höftlång jacka typ 
konstläder eventuellt läder, troligen blåjeans, mörkblå sportskor, eventuellt av 
mocka, med en vit rand, eventuellt utformat som en blixt, det var bara en rand, 
inte som Adidas som har tre.

Albin fick en konstig känsla då killen bara stod där med händerna i fickorna. 
Albins känsla var "lurpassade han på någon på ICA". De Albin körde ut från 
garaget stod killen fortfarande kvar. Albins tanke var att hans signalement 
stämde in på "dubbelmördaren". Albin ringde därför då han hunnit till 
Ullstämma och tipsade polisen.
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Albin berättar att den som tog emot samtalet ej verkade ta hans tips på allvar. 
Han ringde först till nummerupplysningen för att få polisen telefonnummer. 
Albin ringde sedan även påföljande dag till polisen, sedan han läst 
signalementet i Corren, för att berätta vad han sett. Hans känsla var även denna 
gång att han blev tveksam till att hans uppgifter togs på allvar. Därför känner 
han nu att hans tips gått fram.

Uppläst –godkänt.

Förhör med Gustafsson, Albin; 2004-11-22 14:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
P 836

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Magnus
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Id-Kort SEB.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående pågående mordutredning.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-11-22
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats

Nygatan 41 Linköping.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

jp

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Möller, Mona

Berättelse

Magnus Karlsson uppger att han bor hos  sjukhusprästen Sten Reutermo sedan 
någon månad tillbaka. Han är inte säker på datumet då han flyttade in hos Sten. 
Datumet går att kontrollera genom att kontakta Magnus bror. Brodern hyrde en 
bil vid flytten.
Han tror brodern hyrde bilen i Norrköping.

Magnus bodde tidigare i en egen lägenhet på Vallhallagatan i Linköping men 
fick flytta ifrån den.  Han flyttade då hem till sin mor i Norrköping. Hos modern 
bodde han bara tre dagar sedan fick han flytta ut därifrån. 
Anledningen till att han inte fick bo kvar hos modern var att någon ringt och 
ljugit för modern. Den som ringt hade sagt att Magnus inte skötte sitt 
metadonprogram.

Han fick sedan boende på Glyttinge Camping i Linköping ett kort tag innan han 
fick flytta hem till Sten.

Magnus berättar att han sedan 6 år tillbaka går på ett metadon program. Han får 
metadon varje dag vid S:t Lars kliniken. Han har straxt innan förhöret tagit sitt 
metadon.

Magnus har svårt att minnas saker, han har svårt med datum och tider och vad 
han gjort.
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När det gäller den 19 oktober då morden skedde har han svårt att uppge vad han 
gjorde. 
Han tror han sov fram till kl 07.00 på morgonen. Han tror att han sedan gick till 
S.t Lars Kliniken och tog sin medicin, lämnade urinprov samt samtalade. 
Han vet inte säkert men säger att det nog går att kontrollera detta med 
personalen på S:t Larskliniken.
Besöken på kliniken brukar ta mellan 45 min till 2 timmar, det beror på vem 
han samtalar med.

Magnus berättar hur han går till S.t Larskliniken.
Magnus pekar mot Apotekargatan och säger att han går ut där och sedan höger 
mot Trädgårdsföreningen. Han fortsätter sedan Apotekargatan rakt fram mot 
Trädgårdsföreningen.
Han korsar en gata ( Drottninggatan) och kommer rakt in i 
Trädgårdsföreningen. Han går sedan rakt igenom Trädgårdsföreningen fram till 
hotell Ekoxen. Vid Ekoxen svänger han av och går upp i backen förbi 
uteserveringen och vidare till grindarna vid S:t Larskliniken.

Magnus brukar efter klinikbesöket gå till Stadsmissionen för att äta frukost. Han 
tror han även gjorde det den 19 oktober.  På Stadsmissionen brukar han sedan 
vara en stund, ibland sitter han kvar till kl 13-14 och äter även lunch där då. 
Hur länge han är kvar beror på vad det är för människor där.
Hur länge han var kvar den 19 oktober vet han inte.

Från Stadsmissionen brukar han gå hem och titta på Tv.  

Magnus vet inte om han gick hem och tittade på Tv den 19 oktober. Sten som 
han bor hos arbetar olika tider så han brukar vara hemma om dagarna ibland, 
han kanske kan säga om Magnus satt vid Tv:n den aktuella dagen.

Magnus uppger vidare att han går till S:t Larskliniken måndag, tisdag, onsdag, 
torsdag samt fredag för att lämna urinprov, ta sin medicin samt samtala. 
Torsdagar är inte säkert han går dit eftersom personalen då har möte.  
Vid besöken får han sitt metadon som han ska ta dagen efter. Om han inte går 
på torsdagar så brukar han få två doser på onsdagen, så det ska räcka till både 
torsdag och fredag.

Magnus brukar gå upp mellan kl 07-09 varje morgon. Han går sedan till 
kliniken där han ska vara ca kl 08.30.  Han går efter klinikbesöket till 
Stadsmissionen och äter frukost. Ibland är han kvar på Stadsmissionen fram till 
kl 13-14 och äter lunch. Han går sedan hem till lägenheten och tittar på Tv.
Han tror han gjorde som han brukar den 19 oktober men är inte säker.

Magnus har pratat med Sten om vad han gjorde den aktuella dagen och kommit 
fram till att han gjorde som han brukar göra. 
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Den 20 oktober uppger Magnus att han gick upp tidigt senast kl 09. Han gick 
sedan till S.t Larskliniken och tog sin medicin. Innan han gick till 
Stadsmissionen för att äta frukost hade han gått tillbaka hemåt och gått in vid en 
grannfastighet där han hade en cykel parkerad. På väg in vid grannfastigheten 
hade han träffat på en kompis Kalle. Han vet inte efternamnet men Kalle är 
tillsammans med Mia Almqvist. När de var på väg fram till cykeln fick Magnus 
se en morakniv på marken. Morakniven hade svart skaft och låg i en svart slida.

Magnus som hade hört om morden och att kniv använts ringde till Sten för att 
höra vad han skulle göra. Sten hade då sagt till honom att ringa till polisen.

Magnus ringde till polisen och blev tillsagd att vänta tills tekniker kom till 
platsen. Han väntade nästa två timmar innan tekniker kom dit.
Magnus uppger att tomten där kniven hittades ligger mitt emot ett höghus straxt 
intill hans bostad.

Efter att ha hittat kniven och ringt till polisen hade Magnus sagt till Sten " nu 
blir jag väl misstänkt för morden för att jag ringde om kniven ".

Dagen för morden eller dagarna efter blev Magnus rädd för en kille. Magnus 
var på väg att korsa gatan vid Trädgårdsföreningen. Killen smög upp direkt 
bakom honom. Magnus vände sig om och tittade på killen, han såg inte först 
eftersom han hade luvan uppfälld. Han såg sedan att det var en stor kille " 
lönnfet ".
Magnus korsade gatan och gick in i Trädgårdsföreningen. Killen gick efter in i 
Trädgårdsföreningen. Magnus valde då att gå på gången ner mot Ekoxen för att 
kunna hålla koll på killen. Killen försvann sedan.
Magnus kände inte igen killen.

Magnus har även träffat på Sebastian Hildor efter morden. Sebastian frågade " 
törs du prata med en mördare ".
Magnus träffade Hildor vid en busshållplats på S:t Larsgatan . Busshållplatsen 
ligger på samma sida som Expert vid Mc Donalds. 

 Magnus missbrukar Benzo och amfetamin. Han uppger att han forfarande är 
positiv på Stetsolid.
För ett par veckor sedan tog han ett återfall, det var ett kort återfall på några 
dagar.

På fråga om Magnus brukar vara ute och gå på nätterna svarar han att det hänt.  
Han säger att när han " tänt av " och har svårt att sova och det " kryper " i 
kroppen så har han varit ute och gått på natten. 
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Det har inte hänt på ett tag och inte sedan han flyttade till Sten.

Magnus uppger att han inte brukar ha kniv på sig. Han säger att han haft en " 
butterfly kniv " men det var då han var 12-13 år. Han hade hittat den i en 
skokartong i samband med en flytt.
Hans mamma hade plockat undan den så det var därför den låg i skokartongen. 
Hon brukade göra det då det var saker han inte skulle ha.
Han vet inte var den är nu.
Magnus hade haft " Butterfly kniven " för att lära sig "handskas " med den. 

Magnus uppger att " Butterfly " inte är något bra mordvapen, den är " sladdrig ".
Det är en kniv man har för att göra " konster ".

Magnus tillfrågas om han varit på mordplatsen. Han uppger att han inte varit 
det, han vet inte exakt var det hände. 
Han är inte från Linköping så han vet inte vad gatorna heter.

Han kände inte mordoffren, han vet bara att det var ett barn på 8 år som 
mördades.

 Magnus tillfrågades om han frivilligt ville gå med på att lämna DNA via topps 
och att fotograferas. Magnus gick frivilligt med på det eftersom han inget hade 
att dölja.
Topps  och Foto taget kl 14.25.

Magnus är 30 år, 182 cm lång, mörkblont hår kort på sidorna och längre mitt på.
Han uppger att han väger 80 kg, smal kroppsbyggnad. Två små blanka 
örhängen i höger öra. 
Han har ej klippt håret sedan den 19 oktober.

Magnus uppger att han brukar vara klädd i en svart halvlång jacka, jeans gröna 
eller någon annan färg, svarta Nike skor, grå stickad mössa.  Han tror han hade 
ungefär samma kläder den 19 oktober förutom mössa. Mössa har han bara haft 
de sista dagarna. 

På fråga om han vet vem som kan ha utfört morden uppger han att han ingen 
kan komma på själv men att han hört från andra.

Han har inte hört något namn från någon men en kille som brukar vara på 
Stadsmissionen tillsammans med Klasse Stockholmare hade nämnt något.
Killen hade sagt att det var en som muckat nyligen och han antog att Magnus 
skulle kunna komma på vem det var. Magnus kunde inte komma på det och 
killen sa inte namnet heller.

Förhör med Karlsson, Magnus; 2004-11-22 13:45   diarienr: 0500-K39890-04

 653HEMLIG



En tanke Magnus har är att det har med pojkens familj att göra, någon skuld 
eller så.
Han har hört att det ofta är yngsta barnet och då oftast pojkar man gör något 
med då.

Magnus uppger att när det gäller hans besök på S:t  Larskliniken så känner 
Yvonne till dessa.
Det är hon som oftast delar ut medicin till honom och även sköter alla papper.

Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt. 

 

Förhör med Karlsson, Magnus; 2004-11-22 13:45   diarienr: 0500-K39890-04

 654HEMLIG



655

Förhör Signerat av

Peter Edvall
Signerat datum

2004-11-23 13:42
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Virdung, Bertil
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om person som liknar gärningsman
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

Peter Edvall
Förhörsdatum

2004-11-23
Förhör påbörjat

10:50
Förhör avslutat

10:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bertil Virdun tfn 013-311 311, uppger att han idag vid 10.30-tiden såg en person som 
motsvarar den beskrivning som polisen söker för morden i Linköping.

Mannen gick uppåt Djurgårdsgatan från korsningen Drottninggatan till en ICA-butik där han 
gick in för att handla. Därefter gick mannen till ett hem av något slag  på Barnhemsgatan 4 
där han gick in genom porten.

Virdun beskriver mannen som ca 185 cm lång,  ljust hår. Han var klädd i en ljusbeige 
halvlång jacka , ljusa byxor och svarta skor. Mannen gick långsamt och sävligt, han såg 
"annorlunda" ut.

Uppläst och godkänt.

HEMLIG



656

Förhör
Hörde skrik

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LSyd
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Arbrandt, Anita
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordutredningen
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-11-24
Förhör påbörjat

16:37
Förhör avslutat

16:50
Förhörsplats

Lsyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

I dag den 24 nov när Anita gick utmed Djurgårdsgatan hör hon skrik i höjd med 
Barhemsgatan. Hon gick mot Centrum och det kom från husen på vänster sida. Det hon hörde 
var en hög mansröst, från yngre person skrika sluta sluta jag vill inte därefter blev det tyst. 
Klockan var ca 13.15  När Anita en stund senare var på väg tillbaka såg hon en lättklädd 
person stå och banka på en dörr varifrån hon tror rösten kom. Hon kunde ej se om det var 
man eller kvinna. Såg bara ryggen, det var en häck som till hälften skymde.
Huset där personen ville in är litet och gult. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Enkel, Ann-Charlotte Helena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl.förhör Ann-Charlotte med anledning av det att hon i tidigare förhör sa sig ha sett män av

utländsk härkomst på Barnhemsgatan 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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-25
Förhör påbörjat

14:40
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Polisstation, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ann-Charlotte tillfrågas angående de uppgifter hon lämnat i tidigare förhör angående de män 
hon sett stå på Barnhemsgatan. Hon svarar att hon flyttade in på den adressen hon nu bor på 
under sommaren 2004. Då familjen möblerat i ordning lägenheten märkte Ann-Charlotte att 
då hon satt vid köksbordet såg hon dessa personer.

Hon kan inte säga när i tiden hon började se dessa män men hon säger sig ha sett dem i vart 
fall sedan flera månader tillbaka i tiden och sista gången hon såg dem var i förra veckan. Hon 
berättar vidare att männen står på trottoaren mittöver fastigheten Barnhemsgatan 8 eller 10. 
Det brukar oftast vara på vardagskvällar ungefär vid 1800-19.00- tiden. Hon vet inte vad de 
gör men hon tycker att alla hon sett har varit av utländsk härkomst. Eventuellt står männen 
och samtalar samtidigt som de röker.

På fråga svarar Ann-Charlotte att hon har en känsla av att männen antingen samlas på detta 
ställe eller att de har varit någonstans och talas vid innan de skiljs åt. Hon säger vidare att en 
bit ifrån denna plats finns en lokal som troligen inhyser en konstförening. Denna förening 
ligger i närheten av "Veterinärhuset". Hon säger att det kan vara så att männen kanske tillhör 
någon förening.

På fråga om hon kan beskriva männen svarar hon att åldern uppskattar hon till ca 20-35 år. 
Antalet kanske 2-3 stycken. De har ytterkläder påtagna och senast vill hon minnas att flera av 
männen bar gråsvarta jackor typ täckjackor. De är barhuvade. En del av personerna hon sett 
är mörkhåriga och har mörk mustach. Hon kan inte säga att det är samma personer hon sett 
vid varje tillfälle. Avslutningsvis säger Ann-Charlotte att hon har mest sett männen på 
vardagar - dock ej varje dag - men även någon gång under någon helg.
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Förhöret slut klockan 14.55

Uppläst och godkänt i konceptform

Tommy Södling, Krinsp.
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Förhör
Tänkbar gärningsman

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Einarsson, Stefan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Div. frågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om tänkbar gärningsman
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

Per Samefors
Förhörsdatum

2004-12-01
Förhör påbörjat

09:50
Förhör avslutat

10:03
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Stefan Einarsson ringde till tipstelefonen och lämnade tips om tänkbar gärningsman:

För tre år sedan hade han en studiekompis som  numera mår dåligt.
Han är dömd för våldsbrott.
Stefan har numera ingen kontakt med mannen, men vet att han arbetar som timvikarie inom 
hemtjänsten i Johannelund.
Mannen har också kontakt med psykvården.

Personen heter  Johan Holmström född 75.  Han bor på Skogslyckegatan 76, Linköping 
tfn 013-100419.
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Förhör
Obehaglig man

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hjerppe, Barbro
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Div. frågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Måndag 041129, kl 08.55  observerades en obehaglig man på Barnhemsgatan , 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

Per Samefors
Förhörsdatum

2004-11-29
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

09:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Barbro försökte ringa polisen direkt men kom ej fram och blev senare kopplad till 
tipstelefonen.
Barbro kom cyklande från Elsa Brändströmsgata och skulle till Barnhemsgatan 12.
Hon mötte då en gående man på  Barnhemsgatan i riktning mot Djurgårdsgatan. Barbro är 
sedan osäker på om mannen fortsatte eller gick in i något hus.

Barbro fick en konstig känsla när hon såg mannen. Han hade höger hand indragen under 
jackärmen.

Beskrivning: Man i 20-25 års åldern, ljust ovårdat tjockt  oklippt hår, "nordiskt" utseende, 
kraftig näsa, klädd i ljusbeige knälång jacka med synliga sömmar med muddar på jackan.
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Förhör
G 310  2:a förhöret med Peter Eldevall

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eldevall, Peter
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komplettering till tidigare förhör (hållet 041024)
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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-12-06
Förhör påbörjat

12:35
Förhör avslutat

12:48
Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Peter Eldevall kommer i förhöret kallas Peter

I förra förhöret med Peter hållet den 24 oktober beskrev Peter en iakttagelse han 
gjort av en person/man som han sett vid Karl Dahlgrensgatan, vilken enligt 
Peter hade uppträtt på ett anmärkningsvärt sätt.

Peter ombads att beskriva platsen och den fastighet där han såg 
"personen/mannen" uppehålla sig innan denne gav sig till känna och kom fram 
för att klappa Peters hund.

Peter berättade att han kom gåendes med sin hund från Åsgatan och vek av 
vänster in på Karl Dahlgrensgatan. Just som han vikt av in på Karl 
Dahlgrensgatan hörde han hur en person högröstat "gormade" i området. Vad 
som sades uppfattade aldrig Peter.
Peter lokaliserade snabbt att rösten kom från en ensam person som uppehöll sig 
i området mellan den andra (2:a) och tredje (3:e) huskroppen på Karl Dahlgrens 
gatan. Peter beskrev att personen stod vid huskropparna på den vänstra sidan 
sett från Åsgatan.
Peter tyckte att personen, då denne "gormade", hade riktat fokus mot den 2:a 
huskroppen. Vilket våningsplan personen ropat till var dock okänt.
Personen hade ganska snart fått syn på Peter efter att denne vikt in på Karl 
Dahlgrensgatan, och då begett sig fram till Peter för att klappa dennes hund.
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Personen hade vid tillfället, vad Peter uppfattade var lite urskuldat, förklarat att 
han ville få kontakt med sin mamma. Han hade sagt att han ville in till henne för 
att hämta eller få pengar.

Peter berättade att han då känt en obehagskänsla av mannen/personen och ville 
snarast avlägsna sig därifrån. Peter fick intrycket av att mannen/personen var 
narkotikapåverkad då denne var väldigt yvig i sina gester och rörelser.
Peter skyndade på stegen och fortsatte hemåt mot Tränggatan.

Tillfrågas om när i tid detta hade inträffat erinrade sig Peter att det varit 
eftermiddags tid eller tidig kväll. Han tror att det var senvår eller tidig sommar 
under år 2003.

Peter sade på fråga att han fick intrycket av att mannen/personen ropat och 
"gormat" mot något av fönstren på den andra (2:a) huskroppen. Det verkade 
som att mannen/personen stått med ryggen vänd mot den tredje (3:e) 
huskroppen. På fråga sade Peter att mannen/personen befunnit sig inne i 
området som skiljer andra huskroppen från den tredje. Peter menar att 
mannen/personen ej stått ute på själva Karl Dahlgrensgatan. Mannen/personen 
hade kommit ut mot gatan först då han fick syn på Peter och hunden.

Efter det nämnda mötet med mannen/personen hade Peter senare, vid flertal 
tillfällen, iakttagit denne, och oftast då i rörelse runt området runt Karl 
Dahlgensgatan - Åsgatan – Djurgårdsgatan.  Peter sade att han med täta 
intervaller är ute och motionsspringer i området där han är bosatt och vid dessa 
tillfällen kunde det alltså hända att han då åter såg mannen/personen.
Beträffande tidigare möten, sade Peter att han aldrig konfronterats denne, men 
menade att de kan ha råkats utan att Peter tänkt på- eller noterat detta. 

På fråga sade Peter att han inte har sett till mannen/personen sedan mitten av 
sommaren 2004. Peter sade att han fick samma fråga i det tidigare hållna 
förhöret. Peter har alltså inte sett mannen/personen sedan mitten av sommaren 
2004.  

Peter beskrev mannen/personens utseende utifrån den sista gången han såg 
honom:
Ca 180-185 cm lång, normal kroppsbyggnad, ganska bred över axelpartiet, 
halvlångt hår i "page" frisyr som räckte ned till axlarna. Oftast håret uppsatt i 
tofs eller s.k. "hästsvans". Peter beskrev hårfärgen som kolsvart, okänt om 
hårfärgen var äkta eller färgad.
 Klädseln var okänd, dock mindes Peter att mannen/personen burit en halvlång 
beige kappa som var hårt snörad i midjan. Peter noterade även att 
mannen/personen då burit en svart toppluva som var mer uppvikt i 
pannan/framkant.
Beträffande mannen/personens ålder sade Peter att den var svår att få grepp om. 
Peter sade att mannen/personen såg ganska sliten ut och på grund av detta 
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kunde han inte ge någon närmre åldersbeskrivning. " Han kan vara allt mellan 
25 – 40  år ".
Peter sade att mannen/personen dock hade ett utseende som tydde på 
missbruksproblem. Peter erinrar sig att mannen/personen hade koppig hy i 
ansiktet.

Peter fick inget intryck av att mannen/personen var av utländsk härkomst, utan 
verkade vara svensk. Talet var utan brytning, någon dialekt kunde Peter ej 
heller urskilja.
Däremot så var han väldigt svartmuskig som om han varit sydeuropé .
Ej någon skägg- eller mustasch beklädnad.  

Peter sade att mannen hade ett säreget utseende som skulle vara lätt att 
identifiera och menade att han med lätthet skulle kunna peka ut vederbörande  
om han  fick se denne åter. Peter sade att han också var säker på att peka ut 
mannen/personen på förevisade foton.

Förhöret avslutat

Förhör med Eldevall, Peter; 2004-12-06 12:35   diarienr: 0500-K39890-04

 663HEMLIG



664

Förhör
G 140:1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Viberg, Leif
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd 23:6 förhör gällande grovt våldsbrott 041019 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-12-06
Förhör påbörjat

10:02
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Bostad Karl Dahlgrensgatan 5, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Danielsson, Håkan

Berättelse

Viberg uppger att han söndagen 041017 ringde in till Lkc och lämnade ett tips.

Viberg korrigerar och uppger att han ringde in detta tips samma dag som 
händelsen.

Viberg uppger att 041017 på kvällen vid cirka 20.15-20.30-tiden hade Viberg 
parkerat sin bil på sin parkeringsplats som då är belägen mellan fastigheten Karl 
Dahlgrensgatan 5 och vattentornet. När Viberg lämnar sin bil och går ner emot 
sin bostad så uppmärksammar han en man som befinner sig uppe vid 
vattentornet i anslutning till den mur som finns runt vattentornet. Viberg är 
observant på mannen eftersom han fåt uppfattningen att han eventuellt bor i 
området och när Viberg är på väg ner mot sin bostad så går mannen fram mot 
en ventilationsanläggning som finns i stort sett i anslutning till Vibergs 
parkerade bil. Mannen går och lyser med en ficklampa. Som närmast befinner 
sig Viberg cirka 50-75 meter ifrån mannen. Efter att mannen lyst på aktuell 
ventilationstrumma så går han upp emot ganska låga belysningar och mannen 
liksom sätter upp händerna och känner uppe i belysningen. Viberg är observant 
på mannen och innan han går in i sin port så stannar Viberg och åter igen tittar 
upp mot mannen för att eventuellt göra mannen observant på att det finns 
personer som ser honom. Mannen sätter sig då på huk och Viberg kan eventuellt 
få uppfattningen att mannen försöker att gömma sig eller komma utanför 
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Vibergs siktområde. Efter det att mannen hukat ner sig så försvinner han från 
Vibergs siktfält och Viberg ser honom ej mera. 

Första gången när Viberg såg mannen så befann sig Viberg på cirka 15-20 
meters avstånd och när det gäller längden på mannen så uppger Viberg att han 
själv är 187 cm och lång och mannen kan vara ungefär i samma längd. Viberg 
uppger att det är mycket svårt att bedöma ålder men han tror att det är någon i 
den yngre generationen, 20, 25, 30 år. Mannen var ordinär i kroppsbyggnad.

Mannen var troligen barhuvad och Viberg uppger att han höll liksom handen 
uppe vid ena örat precis som han pratade i en mobiltelefon. Det var ganska 
mörkt på platsen så Viberg uppger att det är svårt att avgöra exakta klädseln. 
Viberg tror att han hade mörka byxor samt en mörkare jacka som liksom satt åt 
mera om höften.

Efter att Viberg gjort sina observationer så går han in i sin fastighet där han bor 
och Viberg säger att han ringde på hos bostadsrättsföreningens ordförande och 
pratade med honom och informerade om vad Viberg sett.

En annan observation som Viberg gjorde var 041121 vid cirka 16.55-tiden.

Vid aktuellt tillfälle skulle Viberg åka till sitt arbete och han var på väg upp till 
sin bil på den parkeringsplats han disponerar. Ett antal meter ifrån där Viberg 
har sin bil parkerad är det ett mindre gult hus där det finns en lampa med 
rörelsedetektor så att den tänds när någon går förbi. Aktuell lampa tänds när 
Viberg befinner sig i anslutning till sin bil och Viberg tittar då mot platsen där 
lampan tänds. Viberg uppmärksammar då en man som går på asfaltvägen upp 
emot vattentornet. Det finns sedan en trappa som fortsätter så att man naturligt 
kan gå rakt igenom området.

Mannen reagerar inte på något vis att aktuell lampa tänds utan han fortsätter sin 
promenad ner mot gångtrappan. 

På grund av att det är relativt mörkt på platsen så kan Viberg ej lämna någon 
detaljerad beskrivning på mannen men Vibergs uppfattning är att mannen var av 
normallängd och helt normal kroppsbyggnad. Viberg ser i stort sett endast 
mannens rygg och sedan försvinner mannen som i en skugga bort förbi den 
relativt kraftiga lampan som tändes automatiskt. 

På fråga till Viberg så uppger han att han inte kan säga om han sett varken den 
första mannen han beskrivit eller den andra mannen varken före eller efter dessa 
iakttagelser som Viberg gjorde.

Viberg uppger att i stort sett varje tisdagsmorgon så åker han tidigt och simmar 
och aktuell morgon eftersom det var så dåligt väder så åkte Viberg bil. Han åkte 
från sin bostad vid cirka 07.00-tiden och åker då från Karl Dahlgrensgatan 

Förhör med Viberg, Leif; 2004-12-06 10:02   diarienr: 0500-K39890-04
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direkt ut på Kaserngatan och vidare Djurgårdsgatan. När Viberg sedan var klar 
med sin simning och runt cirka 08.00-08.05 så kommer Viberg åter igen 
tillbaks oc åker då Lasarettsgatan och sedan Djurgårdsgatan mot Kaserngatan. 
På Djurgårdsgatan uppger Viberg att det är mycket trafik och stopp i trafiken 
men Viberg gör inga observationer på personer som avviker i sitt sätt att gå eller 
cykla. Viberg åker sedan Kaserngatan in och sedan Hagdahlsgatan och 
Stengatan mot sin bostad på Karl Dahlgrensgatan. På gatorna från Kaserngatan 
och in så uppger Viberg att han inte såg någon person i rörelse. Det är när 
Viberg kommer fram mot Tränggatan som det finns människor i rörelse. Viberg 
ser ej några personer eller någonting annat som avviker ifrån det normala.

Ordföranden i bostadsrättsföreningen som Viberg pratade med när han gjorde 
sin första iakttagelse är Jan-Erik Jansson och han har telefon 03-10 46 05. Vice 
värden Gunnar Johansson som bor Karl Dahlgrensgatan 3 är en person som går 
och tittar ganska mycket i området. Gunnar Johansson har telefon 013-134263.

Förhöret efter hand avlyssnat och godkänt och Viberg önskar ej få det 
återupprepat.

Förhöret avslutat klockan 10.40.  

Förhör med Viberg, Leif; 2004-12-06 10:02   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
G 140

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Danielsson, Håkan
Datum

2004-12-13
Tid

11:03
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2004-12-13
Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Danielsson

Uppgiften avser

Uppgift

Var i telefonkontakt med Leif Viberg  04-12-13. Viberg har inte sett mannen någon mer 
gång.  Om Viberg får se mannen igen så ringer han.

Vi tror inte att det går att identifiera mannen på Vibergs iakttagelser. Det kan mycket väl ha 
varit en man som var intresserad av belysningen.  Det är låga lampor med ett speciellt 
utseende. Mannen tittade även på en ventil som nu är uppsatt som en staty i området. 
Ventilen har tidigare funnits i vattentornet. 

Den person som Viberg iakttog  041121 gick bara på gatan upp mot vattentornet. Han var ej 
innanför staketet som Viberg först trodde. Den lampa som  tändes tänds redan när man 
befinner sig på gatan.

Vi får inte några " vibbar " att det är något konstigt med de här personerna. 

Håkan Danielsson
krinsp
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PM
Tips från anonym person

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2004-12-08
Tid

10:42
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Uppgift

En anonym tipslämnare uppgav att hon den 2004-11-16 alt 17 promenerade längs 
Kaserngatan då hon mötte en man som gick och skrek rakt ut.
Mannen var ca 20-30 år gammal. Han hade ljust lockigt hår som var klippt i en kort frisyr. 
Han hade glasögon tror UL.

Mannen skrek bland annat " jävla nazister"  högt när han promenerade fram. Hur mannen var 
klädd minns inte UL. Han var normalt klädd utan något avvikande vare sig vad det gäller 
klädsel eller utseende i övrigt. Han var ungefär 180 cm lång bedömer UL.
Mannen s skrikande hördes på långt håll. UL själv som gick med sin cykel promenerade 
vidare Överstegatan samtidigt som mannen fortsatt Kaserngatan i riktning mot stan.

Det här utspelade sig under eftermiddagen uppgav UL. Mannen verkade helt mentalsjuk.
UL är säker på att hon skulle känna igen manen om hon får syn på honom igen.
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Förhör
G2118, G:a telegrafstn

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Knutsson, Olof
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på 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

2004-12-15
Förhör påbörjat

15:58
Förhör avslutat

16:37
Förhörsplats

Tjänsterum polisstation Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Olof spelar i ett rockband och de har en rep.lokal i gamla telegrafstationen, 
adress Åsgatan 2.
På undervåningen finns det fönster men de är övertäckta och på övervåningen 
finns det två gluggar. Så när de är i lokalen så ser de inte vad som händer 
utanför.

Olof uppgav att han varit i lokalen på måndagen den 18 oktober och då hade 
även Robert och Filip varit där, han vet inte helt säkert om Magnus och Viktor 
varit där. De brukar droppa in en efter en och det är inte alltid som alla är där 
samtidigt. Den sista tiden så har det mest varit han och Robert som varit där.

De brukar vara där 1 – 2 gånger i veckan, men ibland flera gånger men inte så 
ofta på helgerna men det händer. 

De brukar komma dit vid 18.30-tiden, så han tror att han kommit dit så dags 
även den 18 oktober (plus minus 30 minuter). Han hade lämnat lokalen någon 
gång runt kl. 20.30 för att gå på en konsert på Skylten kl. 21.

Han hade inte sett något som han hade reagerat på när han varit där eller när han 
hade gått dit eller därifrån, han brukar gå till lokalen.

På tisdagen den 19 oktober hade han stämplat in på arbetet på Tornbyområdet 
kl. 08.44 och stämplat ut kl. 16.36 (visade papper på det). Han hade börjat lite 
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senare denna dag eftersom han dagen innan hade varit på konsert.

Han hade lämnat lägenheten (där han bor med sin sambo) på Snickaregatan ca 
10-15 minuter innan han hade stämplat in. Han hade åkt bil till arbetet, 
Snickaregatan – resecentrum och där hade han kört där bussarna åker, kört 
genom tunnel och kommit ut på Oskarsgatan – Tornbyvägen - arbetet Valeo. 

Han hade fått reda på morden antingen hört det på radion, något som sagt det 
till honom eller att något ringt och sagt det.

Han hade inte varit i rep.lokalen på morddagen ev. så kan han ha varit där på 
torsdagen den 21 oktober men han är inte helt säker och hade han inte varit då 
så hade han varit där först veckan efter morden.

Han har ingen aning om vem som kan ha utfört morden och han vet ingen som 
har en butterfly kniv.

Han har heller inte sett något före eller efter morden som han har reagerat på 
och skulle han ha gjort det så skulle han ha ringt till polisen.

Olof är 180-181 cm lång, smal kroppsbyggnad, har långt blont/mellanblont hår 
som räcker ner på halva ryggen, i en svans eller utsläppt, har skägg och 
mustasch, den 18 oktober var han troligen klädd i blå eller svarta jeans, en svart 
jacka halvlång, ev. en svart vanlig mössa.

Uppläst från anteckningar och godkänt. 

Förhör med Knutsson, Olof; 2004-12-15 15:58   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G2118.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Klint, Björn Viktor
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på 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

2004-12-16
Förhör påbörjat

10:04
Förhör avslutat

10:28
Förhörsplats

Tjänsterum polisstation Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Viktor spelar i ett rockband som har sin rep. lokal i gamla telegrafstationen, 
adress Åsgatan 2.

Viktor uppgav att han på tisdagen den 19 oktober hade varit och jobbat i en 
lägenhet på Djurgårdsgatan 71.

Han jobbar på Ocab Hjulsbro Sanering och de har sina lokaler på Låsbomsgatan 
i Hackefors. 

Han hade på morgonen åkt till arbetsplatsen och hämtat en firmabil och åkt 
därifrån vid 07-tiden. Han hade åkt till Djurgårdsgatan 71, lägenhet 44 på en 
vattenskada, troligen hade han bestämt med kvinnan som bor i lägenheten att 
vara där vid 07.30. Han hade varit där i ca 15 – 20 minuter och åkt 
Djurgårdsgatan – Drottninggatan – tillbaka till arbetsplatsen, på väg till 
Djurgårdsgatan 71 kan han ha åkt Lasarettsgatan – Djurgårdsgatan.

Han hade inte sett något speciellt som han hade reagerat på allt hade varit som 
vanligt mycket bilar och cyklister.

När han hade varit tillbaka på arbetsplatsen vid frukost runt 09-tiden så hade 
han fått reda på vad som hade hänt av någon på firman. Efter frukost så hade 
han varit på Askebyskolan och inte varit mer inne i stan för ens han hade slutat. 
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Han hade åkt i firmabilen SHB455, VW skåp, vit med texten Hjulsbro Sanering.

Han hade inte varit i rep. lokalen på morddagen men dagen innan måndagen 
den 18 oktober hade han och de övriga i bandet varit där, han är säker på att alla 
de andra hade varit där.
Han hade troligen kommit dit runt kl. 18.30, brukar komma vid den tiden och 
varit där till någon gång mellan kl. 20.30 – 21.00, brukar vara den tiden de 
lämnar.

Han hade gått till rep. lokalen från sin lägenhet, gått Humlegatan – via bron vid 
brandstation – genom stan – Gyllentorget – Trädgårdstorget – Stora Torget – 
Djurgårdsgatan – Tränggatan – Åsgatan.

Han hade inte lagt märke till något speciellt när han hade gått dit eller därifrån. 
Han brukar gå därifrån tillsammans med Olof men inte denna dag.

Nästa gång han hade varit i rep. lokalen hade varit några dagar efter morden, 
torsdag den 21 oktober eller fredag den 22 oktober. Han hade inte sett något 
speciellt då heller mer än att det hade varit mycket folk vid mordplatsen och 
många som hade kommit gåendes dit med blommor.

Han vet inte vem som kan ha utfört morden och han vet ingen som har en 
butterfly kniv.

Han har hört rykten om att det var pojken man varit ute efter och att kvinnan 
kommit emellan och att det skulle ha att göra med pojkens familj.

Han har heller inte efteråt sett något som han har kunnat kopplat till morden.

Viktor är 180 – 181 cm lång, har smal/normal kroppsbyggnad, rakat hår 
(blont/mörkblont), skägg och var den 19 oktober trol. klädd i en svart lång 
manchesterrock (räcker ner över knäna), svarta eller blå jeans, svarta boots eller 
kängor.

Uppläst från anteckningar och godkänt. 

 
  

Förhör med Klint, Björn Viktor; 2004-12-16 10:04   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G2118. G:a telegrafstn

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eng, Jan Robert
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på 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

2004-12-16
Förhör påbörjat

16:39
Förhör avslutat

17:07
Förhörsplats

Tjänsterum polisstation Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Robert spelar i ett rockband och de har en rep. lokal på Åsgatan 2, gamla 
telegrafstationen.

Robert uppgav att han hade varit i rep. lokalen på måndagen den 18 oktober 
tillsammans med de övriga i bandet.
Han hade kommit dit vid 18.30-tiden brukar komma dit vid den tiden så det 
hade han säkert gjort även denna dag. Han hade lämnat lokalen någon gång 
mellan kl. 20 – 21. Han kunde inte uppge exakt hur dags han hade gått därifrån. 
Magnus och Olof hade gått tidigare men han vet inte vem av dem som hade gått 
först. Men Magnus skulle iväg och jobba och Olof på en konsert. Han förmodar 
att han och de andra hade gått samtidigt. De brukar inte vara kvar i lokalen 
längre än till kl. 21.

Han hade cyklat till rep. lokalen från lägenheten (där han bor själv) på 
Skogslyckegatan kommit Lasarettsgatan – Över Djurgårdsgatan – Tränggatan – 
Åsgatan, samma väg hem.

Han hade inte reflekterat över något på vägen dit eller därifrån, det brukar vara 
ganska mycket folk i rörelse när han åker dit, många som är på väg hem från 
sina arbeten men när han åker hem så är det inte lika mycket men en del som är 
ute och går med hunden.

Den 19 oktober hade han inte varit i rep. lokalen. Han hade jobbat, jobbar på 
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Ocab Hjulsbro Sanering och varit på Åbylundsgatan. Där hade han blivit 
insläppt vid kl. 08. Han hade kommit till sin arbetsplats på Låsbomsgatan vid kl. 
07 och där tagit en firmabil. Han hade antingen haft den lätta lb REH??? eller 
en av volvo bilarna JEW??? eller POM???. De är alla vita och det står Hjulsbro 
Sanering på dem. 

Han hade cyklat till arbetet från bostaden, Skogslyckegatan – korsat 
Brokindleden – genom ett villaområde – kört över en nybygd bro "Golden Gate 
bron" – vidare cykelväg till Hackefors. 
Han hade lämnat bostaden kl. 06.40 – 06.45 och det tar ca 6-7 minuter att cykla 
dit.
 
Han hade hört om morden på radio när han varit på arbetsplatsen vid frukost kl. 
08.45. Han har inte hört några rykten om morden mer än om det som står i 
tidningarna och han vet ingen som har eller har haft en butterfly kniv.

Nästa gång som han hade varit i rep. lokalen hade varit på torsdagen den 21 
oktober och då hade även Olof varit där, brukar ofta vara de som är där.

På torsdagen hade han lagt märke till att det var mycket folk på mordplatsen 
som besökte den och tände ljus.

Han uppgav vidare att han genom jobbet träffar på mycket lustiga människor 
som han är hemma hos, men han kan inte uppge någon speciell som skulle 
kunna sättas i samband med morden.

Han har varken innan eller efter morden lagt märke till någon speciell person.

Robert är 192 cm lång, har normal kroppsbyggnad (vältränad) har 
mellan/mörkblont kort hår, skägg och mustasch var på måndagen den 18 
oktober troligen klädd i en bullig midjekort svart jacka med luva, svarta 
sportbyxor, trol. vita gymnastikskor och hade en svart och röd keps.
Cyklade på en svart damcykel, Monark.

Uppläst från anteckningar och godkänt.  

  

Förhör med Eng, Jan Robert; 2004-12-16 16:39   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G2118

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Filip
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på 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

2004-12-17
Förhör påbörjat

13:59
Förhör avslutat

14:47
Förhörsplats

Tjänsterum polisstation Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Filip spelar i ett band och de har sin rep. lokal på Åsgatan 2, gamla 
telegrafstationen.

Filip uppgav att han hade varit i rep. lokalen på måndagen den 18 oktober, han 
hade kommit dit vid 18.30-tiden, det brukar han göra.
Han tror att även de andra i bandet hade varit där den kvällen men han är lite 
osäker på om Viktor hade varit där.

Han hade gått dit från bostaden tillsammans med sin sambo, men sambon hade 
sedan fortsatt ner till stan och därefter gått hem.
De hade gått Nya Tanneforsvägen – genom Hejdegården – förbi simhallen – 
Lasarettsgatan – över Djurgårdsgatan – Tränggatan – Åsgatan.

Han hade inte sett något speciellt på vägen dit, för skulle han ha gjort det så 
skulle han ha kommit ihåg det.

Filip uppgav vidare att han några dagar innan hade fyllt år och då fått olika 
sorters öl av en kompis, han hade på måndagskvällen druckit 1 – 2 öl hemma 
och sedan 2 öl under tiden som de hade repat (han brukar normalt sett inte 
dricka öl när de repar).

På grund av att han hade druckit ölen så hade han varit ute och kissat två gånger 
under kvällen, han hade då gått ut på baksidan av telegrafstationen, in mot 
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gården. Första gången han hade varit ute hade varit vid 19-tiden och andra 
gången ungefär en timma senare.

Han hade lämnat lokalen någon gång strax innan kl. 21 men han kommer inte 
ihåg när de andra hade lämnat lokalen.

Hem hade han gått Åsgatan – Tränggatan – Över Djurgårdsgatan – genom 
Trädgårdsföreningen – genom Hejdegården – över Stångån på cykel/gång bron 
– längs Stångåns högra sida – Nya Tanneforsvägen. Han hade inte heller då lagt 
märke till något speciellt. Trots att han hade druckit öl så hade han inte varit 
onykter. 

Han brukar för det mesta åka bil till rep. lokalen och då i sin ljusgröna Volvo 
740, MFK 592.

Han hade inte varit i rep. lokalen på tisdagen den 19 oktober. Då hade han 
jobbat, han jobbar på en förskola i Bankekind. Han hade denna dag börjat kl. 
07.45 och åkt hemifrån kl. 07.30. det tar ca 15 minuter med bil dit.

Han hade fått reda på morden av en pappa som hade ringt och talat om att en 
galning hade mejat ner folk och att de inte skulle gå ut, pappan hade ringt 
mellan kl. 09 – 10.
Han hade sedan gått in på nätet antingen på sin förmiddagsrast eller lunchrast 
och läst om det på Aftonbladet och Corren, han har sedan följt det på nätet.

Han hade sedan på kvällen vid 18-tiden varit hemma hos Olof och fikat 
tillsammans med honom, hans flickvän Hanna och Viktor. De hade sedan varit 
på en konsert (Kult av Luna) på Skylten. De hade gått dit mellan kl. 19 – 20.

Han har hört vissa rykten bl.a. så hade han på torsdagen den 16 december pratat 
med sin bror, Robert Leo, som studerar på Universitetet i Linköping och han 
hade sagt att han hade hört på Efterlyst att man hade hittat ett finger, att mannen 
som hade utfört morden hade skadat sig så illa att han hade tappat ett finger. 
Han hade även av en kollega hört att pojken skulle ha fått några kors inristade i 
vardera skinka och med det ville man säga något.

På fråga om han visste någon som hade eller har haft en butterfly kniv så 
svarade han att han hade sett en sådan när han varit i tonåren men nu så vet han 
ingen som har en sådan eller har haft. 

Han har varken före eller efter morden reagerat på någon speciell person.

Han hade nästa gång troligen varit i rep. lokalen på torsdagen den 21 oktober 
och när han hade kommit dit så hade det kommit två ambulanser ifrån 
mordplatsen. Det första han då hade tänkt, vad är det nu som har hänt. Det hade 
varit mycket folk, så han hade tänkt står de där för att det är en bra plats eller är 

Förhör med Karlsson, Filip; 2004-12-17 13:59   diarienr: 0500-K39890-04
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det där morden har skett, han visste då inte exakt var morden hade skett. Såg 
sedan på Efterlyst att en reporter hade varit på platsen.

Han hade även denna dag varit vid rep. lokalen vid 18.30 tiden.

Han hade först några veckor efter morden gått förbi platsen där det hade hänt.

Filip är 179,5 cm lång, har smal/normal kroppsbyggnad, axellångt 
mörkblont/brunt hår, skägg och mustasch, hade den 18 oktober troligen varit 
klädd i en svart dunjacka med huva som slutar mitt på baken alt. en beige 
manchester kavaj, trol. blå jeans, vita gymnastikskor alt. svarta kängor, grön 
militärkeps alt. en svart stickad mössa, en blå och röd randig tröja alt. svart 
munkjacka och en svart t-shirt.

Uppläst från anteckningar och godkänt. 

Förhör med Karlsson, Filip; 2004-12-17 13:59   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
R1192.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Landin Frykberg, Sofia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan Linköping 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

Per Vadeby
Förhörsdatum

2005-02-03
Förhör påbörjat

18:22
Förhör avslutat

18:44
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PV574

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Frykberg berättade att hon tillsammans med sina barn och hennes mamma Anita besökte 
mordplatsen vid 19.30-tiden 041027. De åkte bil till platsen. 

Frykberg och hennes barn gick ur bilen och fram till mordplatsen. Hennes mamma Anita satt 
kvar i bilen. Då Frykberg satt på huk på den plats kvinnan mördats, såg hon två personer som 
var vid den plats pojken mördats. Hon tror att det var en pappa med en dotter i 14-års-åldern.

Då Frykberg och hennes barn kom till platsen där kvinnan mördats, gick en kvinna från 
denna plats. Kvinnan gick till en bil,  satte sig på förarplatsen. Frykberg upplevde att kvinnan 
satt i bilen en stund utan att göra något. Frykberg tänkte att kvinnan kanske var rörd av 
händelsen.
Kvinnan hade en liten vit bil (ev. en Toyota Starlet). Kvinna åkte från platsen i sin bil.

Frykberg känner igen kvinnan som en kund på hennes arbetsplats. Frykberg arbetar på en 
frisersalong. Där är kvinnan kund.

Frykberg träffade kvinnan på frisersalongen nu i fredags (050128) eller i måndags (050131). 
Frykberg frågade då kvinnan om det inte var hon som var på mordplatsen denna kväll. 
Kvinnan bekräftade detta.

Frykberg sa att hon visste att kvinnan arbetar på Universitetet och att hon heter Sie. Frykberg 
sa att hon kunde prata med en kollega för att få fram kvinnans namn. Frykberg ringde sin 
kollega 050203 och fick fram kvinnans namn. Kvinnan heter Sie Kronberg.

Frykberg fick höra av sin mamma, då de kommit hem efter att varit på mordplatsen denna 
kväll, att mamman observerat en man som uppträdde konstigt och smög omkring i buskarna. 
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Denna man har Frykberg inte själv observerat.

Frykbergs mamma Anita har telefonnummer: bostad 0243-184 81, arbete 0243-106 13, 
mobiltel. 0706-25 70 84. Anita bor i Borlänge, hon kommer till Linköping över helgen 25, 
26, 27 februari. Hon åker troligen hem igen 1:e eller 2:e mars.

Förhöret slut kl 18.44 050203.    

Förhör med Landin Frykberg, Sofia; 2005-02-03 18:22   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
R1192.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

von Gegerfelt Kronberg, Sie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan Linköping 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

Per Vadeby
Förhörsdatum

2005-02-03
Förhör påbörjat

20:35
Förhör avslutat

21:03
Förhörsplats

Polishuset, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PV574

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kronberg berättade att hon var på mordplatsen ett par veckor efter att morden 
inträffade. Det var på kvällen vid 17-18 tiden. Hon vet inte exakt vilken dag det 
var. Hon körde bil till platsen. Då hon kom dit körde hon sin bil Åsgatan längs 
upp, hon vände bilen och körde tillbaka en bit. Hon parkerade bilen ca 5-6 
innan platsen där kvinna blev mördad.

Kronberg var först vid platsen där kvinnan mördades. Kronberg var först ganska 
ensam på platsen. Hon gick sedan till platsen där pojken mördades. Då såg hon 
en bil komma till platsen. Från bilen gick det ut en kvinna med två barn. 
Kronberg gick tillbaka till platsen där kvinnan mördades. Då hon vände sig om 
och tittade upp mot sin bil, såg hon en man som befann sig bortanför hennes bil.

Kronberg gick mot sin bil. Mannen drog sig då bakåt och gick in bland 
buskarna. Kronberg satte sig i sin bil och låste om sig. Mannen var kvar inne 
bland buskarna. Efter en stund började mannen att gå sakta fram mot 
mordplatsen på andra sidan busken. Kvinnan med de två barnen, befann sig 
fortfarande vid mordplatserna. Kronberg dröjde sig kvar en stund på platsen, 
4-5 minuter. Det kändes som att hon inte ville lämna kvinnan och barnen 
ensamma på platsen.

Då kvinnan med barnen gick mot sin bil, startade Kronberg sin bil och åkte från 
platsen.
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Kvinnan med barnen parkerade sin bil på andra sidan Åsgatan, snett framför 
Kronbergs bil. Kronberg kommer inte ihåg vad för en bil de hade. Bara att det 
var en större bil än hennes egen.

Kronberg beskriver mannen på följande vis: inte särskilt lång person, 170-175 
cm lång. Ordinär, lite kraftigt kroppsbyggnad, något satt. Håret var inte långt, 
men yvigt och stort, det stod ut något från huvudet, det var inte blont, ev. brunt 
eller mörkbrunt. Han hade nordiskt utseende, ljus i hyn. Han bar en mörk jacka 
som gick ner en bit på låren. Han hade en munkhuva som hängde  ner på 
ryggen. Den var grå. Huvan hörde inte ihop med jackan utan var från en 
luvtröja. I övrigt kan Kronberg inte säga något om hur mannen såg ut eller hur 
han var klädd. Det var så pass mörk. Hon lade inte märke till hans skor. 

Kronberg såg inte personens ansikte. Hon skulle känna igen personens 
kroppskonstruktion/siluett om hon fick se personen igen. Hon tror att det var en 
man. Kronberg har en stark bild av mannens kroppskonstruktion.

Kronberg har en silverfärjad Toyota Yaris. Det var den hon hade denna kväll.

Förhöret slut kl 21.03 050203.   

Förhör med von Gegerfelt Kronberg, Sie; 2005-02-03 20:35   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
Tips från allmänheten

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2005-02-07
Tid

14:06
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 2005-02-07 ringde en Olle Wirén tfn 013-313335 och ville lämna ett tips i 
mordutredningen.
Olle berättade att han bor på Karl Dahlgrensgata. Den 11 november var han ute och rastade 
sin hund. Han gick då bla längs Åsgatan. Under promenaden kom det en bilist som körde 
alldeles för snabbt på den lilla gatan. Olle sade till killen som körde bilen att han borde köra 
lite långsammare i ett område som det här.
Kilen hade då blivit rasande och oförskämd mot Olle. I och med killens agerande under deras 
samtal så funderade Olle över huruvida den killen kunde vara intressant i mordutredningen.
Killen är ca 20 – 25 år gammal. Han är lång och har blont hår. Killen parkerade sin bil längs 
Åsgatan där morden ägde rum. Bilen har reg. Nr MZU 534. Det var en äldre modell av Volvo 
som var vit till färgen.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Georgsson, Leif Erik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Leif Georgsson lämnar upplysningar i mordutredningen.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2005-02-10
Förhör påbörjat

13:55
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Leif Georgsson berättar att han bor på Nygatan i Linköping. Han har sin bil parkerad i ett 
garage som ligger på Djurgårdsgatan, en bit från bostaden. Det garaget är beläget strax bakom 
Ica-affären på Djurgårdsgatan.

Ca tre-fyra veckor efter det att dubbelmordet ägt rum på Åsgatan så minns Leif hur han 
promenerade från Djurgårdsgatan i riktning mot Nygatan. Det var en kväll och klockan var 
någonstans 17.00-17.30. När han gick där så funderade han på något projekt han höll på 
med. Plötsligt under sitt funderande så reagerade han över en person han mötte. Det var en 
kille i 20-25 –årsåldern som fick honom att reagera på. Den här killen var oerhört vacker och 
bildskön, minns Leif. Leif minns att han spontant tänkte "oj, vilken vacker människa" utan att 
på något sätt ha någon dragning till sitt kön. Den här killen var som hämtad ur en 
modetidning, berättar han. Killen var klädd i en skepparkavaj som var mörkblå till färgen och 
under den hade han en ribbstickad beige polotröja. Håret var ganska kort och klippt i någon 
moderiktig frisyr som stod upp lite grann framtill. Håret var väldigt ljust, något åt det gulvita 
hållet. Den här killen hade vidare ett ganska feminina drag i ansiktet, munnen var ganska 
näpen, uppger Leif. Precis som Leif skulle passera mannen så tittade han honom i ögonen och 
tänkte återigen på hur perfekt den här killen såg ut. Han märkte dock att det var någonting 
konstigt med den här killen, han såg oerhört rädd ut i ansiktet när Leif stirrade på honom. Leif 
har svårt att förstå att en sådan här kille skulle gå omkring och vara rädd men det var 
någonting i ansiktet som gjorde att han reagerade över honom. Killen var dessutom ganska 
reslig, han var säkerligen 180-185 cm, ganska smal men ändå på något sätt gymtränad, 
vältränad, minns Leif.

Efter det här mötet har Leif inte mött den här killen igen under sina promenader till och från 
sin bil på Djurgårdsgatan. 
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Avslutningsvis berättar Leif på att den här killen hade en väldigt speciell gång, ganska 
flytande gång på något sätt och han lyste dessutom pengar, uppger han.

Förhöret intalat på band och avslutades klockan 14.20.  

Förhör med Georgsson, Leif Erik; 2005-02-10 13:55   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Johansson Lena

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Lena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om eventuella uppgifter som kan ha betydelse för utredningen kring 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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2005-02-22
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

09:20
Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Johansson ringer in till polisen för att lämna ett tips. Hon har inte 
ringt innan eftersom hon trott att hennes iakttagelse inte skulle 
betyda något.

Johansson uppger att hon en till två veckor efter dubbelmorden var uppe vid 
mordplatsen på Karl Dahlgrens gata och där såg en man hon "fick en känsla 
för". 

Hon kommer inte ihåg exakt klockslag för denna händelse men tror att det kan 
röra sig efter lunch. 

En stund efter att hon kommit till platsen såg hon en man komma gående till 
platsen. Mannen lämnade platsen efter en stund, Johansson kan inte ange i tid 
hur länge han var där. Hon tror att mannen kom ensam och vet att han gick 
därifrån ensam.

Mannen såg ut att vara där för att han var tvungen att vara där och inte för han 
själv egentligen ville. Johansson fick uppfattningen om att det kanske var en 
pappa med en son i samma ålder som den mördade pojken eller en lärare som 
skulle kunna vara kollega med den mördade kvinnan. Mannen såg berörd ut 
men ändå inte.
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Hon tyckte att mannen hade ett attraktivt utseende. Ett fördelaktigt utseende 
som kan väcka viss uppmärksamhet. Mannen är dessutom lik en bekant till 
Johansson. Den bekante är dock äldre, 40-50 år. 

Hon beskriver mannen såsom ej 20 år utan mer runt 35 år med ett ungdomligt 
utseende. Johansson är dålig på att bedöma åldrar. Han hade ett typiskt svenskt 
utseende, blond och ljus. Han var blond med normalkort frisyr.

Han var iklädd en ljus tröja och ljusa byxor. Efter en stund säger Johansson att 
hon tror att det var en ljus stickad tröja. Hon tror nästan att det var en polotröja.

Han hade en bra klädseln vilket var anledning till att hon lade märke till honom.

Hon har inte sett till mannen vare sig före eller efter denna händelse.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Johansson, Lena; 2005-02-22 09:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Spaningsuppslag
19okt/tips

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Hedevik, Emma
Datum

2005-03-04
Tid

10:26
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2005-03-04
Tid

10:06
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Emma Hedevik

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Kågedal, Katarina Berörd person
Uppgiften avser

Tips rörande dubbelmordeni Linköping den 19/10 2004
Uppgift

Efter föreläsningen på Hälsouniversitetet den 3/3 2005 fick de anställda möjlighet att lämna 
tips. Josefin Andin och Hanna Mild kom fram och berättade att deras arbetskamrat Katarina 
Kågedal berättat för dem om en underlig man hon mött två dagar efter morden.

Idag den 4/3 2005 ringde jag upp Katarina och hon berättade följande:

Två dagar efter morden, dvs torsdagen den 21/10, hämtade Katarinas man Andreas henne på 
arbetet. Deras dotter på 1 år var också med. Klockan var ca 16-16:30. Katarina, Andreas och 
dottern gick från patologen till Sandbäcksgatan, de korsade Lasarettsgatan. Ned mot Ekoxen 
finns en stenmur och ett stort träd. Bakom trädet stod en man som Katarina upplevde gömde 
sig. Katarina minns att hon sade till sin man att han inte skulle titta på mannen för att han såg 
så otäck ut. Hon kommer ihåg att hon var lite skakig dagarna efter morden och hon undvek 
att titta på mannen för att inte provocera fram något. Hon upplevde honom som skrämmande. 
Andreas kommer idag inte ihåg mannen bakom trädet, inte heller att Katarina ska ha 
kommenterat det hela. 

Katarina uppskattar mannens ålder till 30-40 år. Hon har fått för sig att han hade lite 
gulblondfärgat hår med en lång lugg, men hon säger samtidigt att hon kan minnas fel. Vad 
gäller mannens klädsel så minns hon ingenting. 
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Förhör
H 4070

Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2005-03-16 15:21
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Schmekel, Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Birgitta Schmekel underrättades om att hon skulle höras ang. sin iakttagesle av en man på

Djurgårdsgatan - Drottninggatan 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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2005-03-16
Förhör påbörjat

12:45
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Birgitta berättar att hon är väldigt osäker på vilken dag hon gjorde iakttagelsen. Möjligen kan 
det ha varit någon/några dagar innan mordet eller samma dag. Det är helt säker på är att det 
inte var efter mordet. På fråga så säger hon att efter mordet så hade hon åkte bil eftersom hon 
tyckte att det var så obehagligt.
Har hon ingen tid att passa så kommer hon till sitt arbete vid olika tidpunkter. Tiderna kan 
variera väldigt mycket. Hon har tittat i sin almanacka och har sett att själva morddagen så 
hade hon inget inbokat. Av den anledningen så vet hon inte när hon lämnade sin bostad. 

Den dagen hon gjorde iakttagelsen tror hon att klockan var mellan 07:50 – 08:20. Hon ser 
mannen och vill minnas att det var grått ute men har ingen minnesbild av att det regnade.
Birgitta har precis korsat Drottninggatan och kommit några meter in på Djurgårdsgatan när 
hon ser mannen. Hon uppfattar det så att mannen precis korsat Djurgårdsgatan eftersom han 
kommer diagonalt emot Birgitta. Hon går på samma sida som trädgårdsföreningen ligger.
De kommer att passera varandra och Birgitta säger att hon inte passerat affären som säljer 
madrasser/skumgummi artiklar. Hon tittar på mannen och uppfattar honom som en 
"affärs-kille". Hennes första tanke var att mannen var sen till något möte eller liknande. 
Hon vänder sig inte om för att se vart mannen tar vägen utan fortsätter sin promenad.

På fråga så uppger Birgitta att hon inte hade en tanke på den här mannen förrän hon var på 
informationsmötet som polisen hade. När hon lyssnade på detta så kom hon att tänka på 
mannen. Det hon reagerade över var att mannen var lätt klädd i förhållande till vädret. 
Birgitta vill minnas att det var grått och mulet väder, men som sagt var inget minne av att det 
regnade. Mannen hade enbart en stickad tröja på sig. Tröjan uppfattade hon som mörkare än 
den som visades vid informationsmötet. Birgitta tillfrågas om uppgiften som hon lämnade till 
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polisen om en eventuell jacka. Birgitta säger att detta är fel någon jacka har hon inte sett.

Hon har inte sett mannen vare sig före eller efter denna iakttagelse. Hon tillfrågas om hon 
skulle kunna känna igen mannen. Birgitta säger att det har gått väldigt lång tid så hon är 
tveksam. Är det så att polisen vill så ställer hon gärna upp på att titta på foton men säger att 
hon såg mannen ett kort ögonblick.

 Signalement på mannen.
Birgitta beskriver mannen som ca 180-185 cm lång, närmar 30 år, såg välbyggd/vältränad ut, 
gav ett trevligt intryck och rörde sig lätt.
Hon såg inget blod och tycker att tröjan var åt det beige/bruna hållet. Han hade ingen mössa 
och bar inte på något. När det gäller ansiktet så hade mannen inga glasögon. Vi diskuterar 
mannens ansikte. Birgitta säger att hon inte kommer ihåg om mannen hade något skägg men 
säger att hon inte reagerad på något i mannens ansikte.

 Eget signalement.
Birgitta berättar att hon är 173 cm lång, normal kroppsbyggnad, kort brunt hår. Hon tror att 
hon hade på sig en oljerock, brun. Hon är ganska säker på att hon hade långbyxor och 
troligen svarta sådan.  Eventuellt hade hon en mindre ryggsäck som har röda inslag i 
bärremmarna eller en liten mörk väska. Hon hade inge paraply med sig. På fråga så säger hon 
att regnar det ute så kan hon ha en hatt med breda brätten av samma modell som oljerocken.

Förhöret avlutas kl. 13:00
Efterhand relaterat och godkänt.
Linköping den 16 mars 2005

Göran Häggblad/krinsp
RKP

Förhör med Schmekel, Birgitta; 2005-03-16 12:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
G522a

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Per Henrik Erik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl. av svar på utsänt frågeformulär.
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

2005-04-14
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Henrik misstänker att hans uppgift saknar betydelse men vill ändå berätta om…

Henrik uppger att han observerade en person vilken stod utanför en entrédörr på 
 Barnhemsgatan. Han kan inte uppge exakt adress, men berättar att det är första 
huset på vänster sida då man kommer i rikting från Malmslättsvägen.

Henrik kan inte ange något ytterligare än att personen var iförd en grå jacka. 
Han såg inte personens ansikte eller klädsel i övrigt. 
Tidpunkt för observationen är måndagen den 18 oktober.

Anteckning fortlöpande nedtecknad.  
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Förhör
R 3026

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blom, Britt-Marie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelse av man i Trädgårdsföreningen den 16 november 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-04-20
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Våldsroteln, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Närvarar gör också biträdande förhörsledaren, kriminalinspektör Leif Ahlgren.

Blom har inte sett mannen vare sig före eller efter den iakttagelse som hon gjorde den 16 
november 2004.

Hon beskriver mannen som "inte under 25 år". Ca 180 cm lång. Smalt, magert "likblekt" 
ansikte med markerade kindknotor. Han hade mörka ringar kring ögonen som om han inte 
hade sovit ordentligt på länge. Han såg sliten ut.  Han hade kortklippt "rågblont" hår. 
Hårfärgen  såg ut att vara äkta eftersom skäggstubben hade samma färg. Hon uppfattade inte 
honom som en missbrukare.

Mannen var iklädd  trekvartslång beige vindjacka, ljusgröna urtvättade bomullsbyxor samt 
kraftiga ljusbruna kängor.

Han verkade vara stressad och bar på en mellanstor mörkblå hockeytrunk. Denna hade han 
hängandes över vänster axel. Den verkade tung eftersom han fick en haltande gång när han 
bar på denna.

Hon gjorde iakttagelsen ungefär vid naturcentrum inne i Trädgårdsföreningen.

 FOTOKONFRONTATION
Blom får se 368 olika fotografier på olika män numrerade 1-368.

Hon känner inte igen någon av männen som den som hon iakttog. Nr 233 påminner dock om 
den man hon såg.
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Förhöret slut kl. 10.50

Godkänt i koncept

Benniet Henricson

Förhör med Blom, Britt-Marie; 2005-04-20 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Konstig man.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eriksson, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ringer för att lämna tips.
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

Hillevi Nilsson
Förhörsdatum

2005-05-12
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

Polisen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kristina Eriksson ringer för att berätta om en händelse som inträffade några dagar före 
morden.

Hon arbetar som sjuksköterska på US och var på väg hem. Detta var troligtvis på fredagen 
den 15 oktober 2004. Klockan var ca 07.20.

Eriksson kom körande på Kaserngatan. Strax före Karl Dahlgrensgatan såg hon en man som 
gick på gatan. Mannen verkade kraftigt berusad eller påverka och gick i stora svängar  så 
Eriksson fick väja över på andra sidan.

Ute var det lite småregning, men inte kallt. Hon reagerade på att han var påverkad vid den 
tiden på dygnet och att han hade en mössa på sig. Ingen annan hon såg hade huvudbonad .
Eriksson såg inte mannens ansikte men hon bedömer att han  int var varken medelålders eller 
tonåring utan något mitt emellan.

Mannen var kraftig-bred, inte tjock.
Han bar en jacka av täckjacksmodell, slät och lite längre än höftlång.
Han hade säckiga byxor och en mörk, stickad mössa.

Eriksson har ej sett mannen innan eller efter händelsen.     
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Spaningsuppslag
Valvet Karl-Dahlgrensgatan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Danielsson, Håkan
Datum

2005-05-13
Tid

09:53
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2005-05-13
Tid

09:45
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Håkan Danielsson

Uppgiften avser

Uppgift

2005-05-13 kl 09.30 ringde Monica Bäckström, 561125-1900, Karl-Dahlgrensgatan 3, 582 
28 Linköping med tfn 013 – 31 03 93.

Bäckström uppger att hon ringde polisen några dagar efter mordet. Hon bor  vid valvet Karl 
Dahlgrensgatan, har balkong ut mot Kaserngatan.  Hon såg en konstig man som var " 
hyperstressad " utanför valvet, mot Kaserngatan, några dagar efter mordet. Han hade någon 
bullpåse i handen.  Det kom en polisbil, på Kasergatan, nerirån blomsteraffären. Polisbilen 
fortsatte mot polisstationen.  Mannen lägger då benen på ryggen, går iväg mot 
Blomsteraffären, men på den sidan som Karl-Dahlgrensgatan är belägen.  Bäckström har inte 
sett mannen tidigare. 

Bäckström ringde till polisen direkt  efter iakttagelsen då hon reagerade på mannen.

Bäckström uppger vidare att hon var ute och gick med sin hund samma morgon som morden 
begicks. Hon  promenerade då bla på Åsgatan ca fem minuter före morden. Hon kan inte 
minnas något  från den promenaden utöver att hon såg soppbilen. Soppbilen är först vid 
hennes bostad för att senare åka ner till Åsgatan. 

Återgivet från anteckningar, godkänts. 
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Förhör
R 4688:2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Henriksson, Ingrid
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör rörande observationer i ärende rörande dubbelmord i Linköping 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

Anders Sundenius
Förhörsdatum

2005-05-13
Förhör påbörjat

08:45
Förhör avslutat

09:25
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Sangrud, Christa

Berättelse

Inledningsvis tillfrågas Ingrid rörande sina observationer av en man som har 
stått i det sk blå valvet i hennes fastighet Karl Dahlgrensgatan som vetter mot 
Kaserngatan under tiden 29.9 och fram till dubbelmorden den 19 oktober 2004. 
Ingrid uppger att hennes normala gångväg från bostaden på Karl 
Dahlgrensgatan 7 och till hennes arbetsplats på Stifts- och landsbiblioteket i 
Linköping går invändigt fastigheten Karl Dahlgrensgatan 1-7 på en gångväg 
utmed grässlänten mot vattentornet. Hon passerar sedan det sk valvet och 
fortsätter mot Karl Dahlgrensgatan nummer 1 och tar där trappa på gaveln och 
vidare ned på Kanbergsgatan och går vidare ner mot Storgatan. 

Ingrid uppger vid detta förhörstillfälle att hon har observerat en man stående 
inne i valvet vid åtminstone 5 olika tillfällen. Fotografier tas på plats och Ingrid 
visar att hon observerat mannen stående till vänster inne i valvet inifrån sett det 
vill säga med Kaserngatan utanför valvet. Hon har då uppmärksammat den 
aktuelle mannen vid två tillfällen, till vänster i valvet och vid ett senare tillfälle 
till höger stående mitt i valvet och vid dom två sista tillfällena som hon gjorde 
observationer av mannen stod han till vänster men lite längre in mot hennes 
gångväg.

Mannen upplevde hon "såg glömsk ut var ruffig" och Ingrid blev rädd för 
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mannen. Vid några av Ingrids observationstillfällen av mannen så var han 
iklädd en beige jacka och hade en mörkblå eller stickad mössa på sig. Ingrid 
tillfrågas särskilt om vid vilken tidpunkt som Ingrid hade gjort observationerna 
rörande mannen och hon uppger att hon är "så gott som säker på" att det var i 
oktober. Tidpunkten på dygnet uppskattar Ingrid till ska ha varit mellan 8 och 
10 på morgonen. 

Anledningen till att hon hajade till så uppger Ingrid att hon trodde att det var en 
person vid namn Peter Andersson som sökte upp henne efter en rättegång som 
hade hållits gentemot Peter Andersson den 18 augusti 2004. Det var dock inte 
Peter Andersson som sökte upp henne utan den här unge mannen beskriver 
Ingrid varande i 28-30 års åldern och hans längd är cirka 167-170 cm lång. 
Ingrid uppger att hon är 167 cm lång och den man hon observerat i valvet är av 
samma längd som henne själv. Mannen ska vara normal byggd. Vid något 
tillfälle så hade mannen en keps på sig och vid något tillfälle så var han 
barhuvad och då uppger Ingrid att han kanske hade ljusbrunt hår.

Den sista gången som Ingrid såg honom så hälsade hon på honom. Oklart är om 
mannen hälsade tillbaka. Ingrid är dock helt säker på att mannen inte bor i 
hennes fastighet. 

Ingrid uppmanades att på nytt beskriva den aktuelle mannen som hon sett. Hon 
uppger att mannen vid 3 eller 4 tillfällen under oktober månad var iklädd en 
beige eller brun jacka som går ner till midjan och han vid något tillfälle också 
hade en svart täckjacka på sig. Mannen såg glömsk ut. Han var rufflig och med 
det menar Ingrid att mannen var en missbrukartyp. Mannen verkade också 
"skygg".

Förhöret avslutat klockan 09.25.

Förhöret upprättat i konceptform, godkänt och sedan intalat på band.

Linköping som ovan.

Anders Sundenius
Krinsp 

Förhör med Henriksson, Ingrid; 2005-05-13 08:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Henriksson, Ingrid
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysingsvis rörande dubbelmord i Linköping 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

Anders Sundenius
Förhörsdatum

2005-05-09
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

11:25
Förhörsplats

Den hördes tjänsterum
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinp. Christa Sangrud.

Ingrid Henriksson – i förhöret fortsättningsvis kallad Ingrid – informeras om att en 
uppgiftslämnare har tagit kontakt med spaningsledningen i utredningen rörande dubbelmordet 
i Linköping och uppgivit att han  har gjort en observation av en man som om ut ur en röd 
hyresfastighet som ligger längst upp på Kanbergsgatan och huset har rött tegel och 
observationen rör en man som vid tillfället hade sällskap med en flicka i 25-års åldern som 
hade halvlångt brunt hår och var låghalt.

Mannen i kvinnans sällskap var cirka 35 år gammal. Han var cirka 180 cm lång och hade 
mörkt cendréfärgat hår med något ljust i. Eventuellt kan det ha varit grått inslag gissar 
uppgiftslämnaren. Han var ganska smal i sin kroppskonstitution och mannen hade ingen 
mage uppger också uppgiftslämnaren. Mannen bar vid tillfället en brunbeige jacka som han 
tror var av mockamaterial och på fråga hur lång jackan var uppger uppgiftslämnaren att han 
tror att den gick till midjan. Mannen hade tidigare observerats av uppgiftslämnaren och då var 
det cirka två veckor innan dubbelmorden på Åsgatan. Den aktuelle mannen som 
uppgiftslämnaren har beskrivit hade då en mörkblå mössa på sig. Mössan var marinblå till 
färgen och hade ett märke framtill och det var av en modell där man rullar upp kanten på 
mössan.

Ingrid tillfrågas om på vilken adress hon bor och hon uppger att hon bor på Karl 
Dahlgrensgatan 7 i Linköping. Ingrid relateras den beskrivning av mannen enligt ovan och att 
det finns uppgifter i utredningen som tyder på att hon har kommit ut ur en hyresfastighet med 
en man motsvarande signalementet i uppslaget och att kvinnan i 25-års åldern och som hade 
halvlångt brunt hår och var låghalt är identisk med Ingrid. Ingrid säger att hon är 10 – 12 år 
äldre men har brunt hår och är låghalt. Ingrid tillfrågas om det finns någon annan person i 
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bostadsrättsföreningen som går med haltande gång och på det uppger Ingrid att det bor mest 
äldre personer i fastigheten.

På fråga om Ingrid känner igen beskrivningen av mannen som hon kan ha varit i sällskap med 
henne så uppger Ingrid "inte vad jag vet". 

Ingrid tillfrågas om den person som hon tidigare var tillsammans med och som har utfärdats 
ett besöksförbud för, nämligen Peter Andersson född 1963. Ingrid uppger att hon inte träffat 
Peter under hösten 2004. Med anledning av olika händelser så utfärdades ett besöksförbud 
rörande Peter, att han inte fick besöka eller på annat sätt närma sig Ingrid och detta utfärdades 
februari 2004 och gick ut i slutet på februari 2005. Ingrid uppger att hon under denna tid ej 
träffat Peter. Hon har dock träffat honom av en slump för några veckor sedan utanför 
biblioteket i Linköping.

Ingrid tillfrågas om Peter Andersson hade klippt sig och hon uppger då att han inte hade 
klippt sig utan han hade lite längre hår. Han är mörkblond och brukar vanligtvis vara iklädd 
en jeansjacka.

Tillfrågad om Peter kan ha en mörkblå stickad mössa så uppger Ingrid att det kan Peter  
mycket väl ha. 

Ingrid uppger på nytt att under den tid som Peter ålagts besöksförbud gentemot henne, det vill 
säga februari –04 till och med februari –05, så har Peter ej varit hemma hos henne på Karl 
Dahlgrensgatan 7 och ej heller träffat henne under den tid som besöksförbudet gällt.

Ingrid uppger sedan spontant att grannpojken – Nicklas Elert cirka 25 år – har en beige jacka 
och Nicklas Elert bor normalt sätt i Lund men brukar besöka sin mor – Jessica Elert – ibland 
och Jessica bor på Karl Dahlgrensgatan 1 i samma fastighet som Ingrid bor. Jessica Elert har 
telefon 013 – 12 56 94.

Ingrid tillfrågas om någon person har varit hemma hos Ingrid till exempel i samband med 
hennes födelsedag den 29 september och hon säger att hon har tre bröder som heter Håkan 
Losjö, Per Appert och Magnus Henriksson. Beträffande Håkan Losjö så är han 52 år och 
bosatt Stora Lund i Linköping. Per Appert är född 1955 och boende i Mölndal och Magnus 
Henriksson är född 1959 och boende i Finspång. Huruvida det finns barn till hennes bröder så 
uppger Ingrid att Håkan Losjö har två söner födda 1986 och han heter John Losjö och en 
annan son som heter Stefan Losjö och är född 1989.

Huruvida någon av hennes bröder besökte henne i samband med födelsedagen den 29 
september så uppger hon att ingen av dessa eller några andra släktingar besökte henne vid 
högtidsdagen.

Tillfrågad om Ingrid sällskapat med någon man under hösten 2004 så uppger Ingrid att det 
har hon inte gjort.

Ingrid erinrar sig att under hösten –04 s så besökte en person välgörenhetsorganisationen 
Hjärta till Hjärta fastigheten där hon bor och man samlade då in möbler.

Ingrid erinrar sig ånyo att hon från tiden från hennes födelsedag den 29 september fram till 
dubbelmorden under hösten –04 i valvet i hennes fastighet,  mot Kaserngatan, sett en person i 
28 – 30 årsåldern stå och till synes inte göra någonting. Mannen hade vid tillfällena varit 
iklädd en beige jacka och en blå mössa, eventuellt svart. Mannen har stått i valvet åtminstone 
2 – 3 gånger då Ingrid passerat honom på väg till sitt arbete mellan klockan 8 – 10 på 

Förhör med Henriksson, Ingrid; 2005-05-09 10:30   diarienr: 0500-K39890-04
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morgonen. Mannen bor inte i huset och Ingrid säger sig inte känna igen mannen. Mannen i 
valvet uppger Ingrid "verkade skygg".

Den person som kom från organisationen Hjärta till Hjärta var längre än killen i valvet. 

Beträffande hårfärgen på mannen i valvet så uppger Ingrid att hon är osäker på denna 
eftersom han hade sin stickade blå eller eventuellt svarta mössa på sig vid de tillfällen hon 
observerade honom.

Förhöret avslutat klockan 11:25.

Förhöret uppläst i konceptform, godkänt och sedan intalat på band.

Linköping som ovan
Anders Sundenius

Förhör med Henriksson, Ingrid; 2005-05-09 10:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
M 4637

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

2005-05-20
Förhör påbörjat

09:14
Förhör avslutat

09:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Margareta Johansson är hörd i uppslag H 99. Margareta Johansson nämns i enkäten som 
Carina Laursen lämnat in i uppslag M 4637. Det visade sig att uppslaget från Carina Laursen 
gällde samma sak som Margareta Johansson hördes i H 99.

Margareta Johansson hördes kortfattat på nytt innan ovan förhållande konstaterades. 

Margareta uppger att hon tidigare ringt polisen om detta. På söndagen före morden gick hon 
igenom Trädgårdsföreningen till sitt arbete på US, kl 06.15.  Det kommer då en kille 
diagonalt över gräset vid scenen. Hon får en väldigt konstig känsla  av killen. Killen hoppar 
upp på scenen och sätter sig tillrätta. 

Mordet  inträffade sedan på tisdagen. 

Killen var lång o smal. Gymnasieålder eller en som just gått ut ur gymnasiet, ca 18, 20-25 år, 
eller en lång gänglig 16-åring.  Ej mycket muskler, lång o smal men i " pinnig ".

Det var helt mörkt förutom gatulyktorna.  Han var iförd en munkjacka med kapuschong. 
Hade en jacka över munkjackan men kapuschongen hängde i sin tur över jackan.  Gick med 
händerna i byxfickorna var ca 180 cm lång.  Hade en mössa på sig, osäker på färgen. 

Margareta uppger återigen att hon reagerade väldigt kraftig på killen, tittade sig om då hon 
gick vidare mot US.  Såg bar kilen i profil. Han kom uppifrån dagiset. Margareta kan inte 
känna gen honom på något foto.  Har bara en bild av hur hang gick.  Ej llångt hår.

Uppläst från anteckningar  och godkänts.  
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bergman Fristedt, Jessica
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd eftersom hon ringer och vill lämna tips om morden på Åsgatan 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2005-02-04
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jessica har följt med i medias bevakning av morden på Åsgatan och vill nu 
lämna uppgifter som hon hoppas kan hjälpa polisen.

Jessica har en kompis som bor på Kaserngatan 31 och hos vilken hon varit på 
besök ungefär i tid en vecka efter morden på ÅSGATAN.

När hon gick ut kl ca 00.00 –01.00 på natten mötte hon en man som kom 
gående längs Tränggatan. Han såg sjuk eller tärd ut och hon trodde att han 
kanske var full. Jessica hade bil när hon såg honom första gången. Eftersom hon 
tyckte han såg konstig ut så vände hon om efter en stund för att se vart han tog 
vägen.

Hon fick se honom igen vid en port nära den port där kompisen bor. Kompisen 
bor på Kaserngatan 31. Mannen stod när hon fick se honom igen lutad mot en 
port ca två portar från där kompisen bor. Sett från kompisens port var det ca två 
portar bort i riktning mot Stolplyckan. 

Mannen stod lutad mot porten och verkade inte kunna ta sig in kanske beroende 
på berusning.

Mannen 
Ca 30+ , 180 , mörkt hår längre än page , såg förvirrad , ångestladdad ut , 
klädsel okänd.
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Förhör med Bergman Fristedt, Jessica; 2005-02-04 15:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Beun, Carolien
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Beuns iakttagelser av en man på Barnhemsgatan 8D som onanerade på offentlig plats. Se anmälan

0500-K541-06. 
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

2006-04-05
Förhör påbörjat

10:45
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Beun berättade att hon ringt till polisen vid tillfället för händelsen, onsdagen den 4 
januari-06,  och också gjort anmälan mot den för henne okände mannen. Beun hänvisade till 
anmälan men återberättade kort vad som inträffat.

Beun berättade att hon bor på Barnhemsgatan 8 B och satt på sin balkong och rökte. Beun 
sade att balkongen vetter mot 8D. Beun sade att på kvällen, okänd tid, såg hon en man som 
kom uppifrån Åsgatan  och ned mot trappan vilken leder mot Barnhemsgatan. Beun sade att 
mannen betedde sig underligt då han tittade mot fastigheten som om han sökte efter något 
eller någon.

Beun sade att hon tittade på honom ett tag då hon tänkte att han kanske hade för avsikt att 
stjäla något eller liknande. Efter ett tag drog han sig mot trädet vid adressen 8 D. Beun sade 
att hon själv gick in i sin lägenhet och nämnde för sina barn att det var en man utanför som 
betedde sig underligt.

Beun sade att hon ställde sig ett av lägenhetens fönster och vinklade persiennerna så att hon 
kunde fortsätta att observera mannen. Beun sade att då mannen stod vid trädet invid 
Barnhemsgatan 8 D drog han ned gylfen, tog fram snoppen och började onanera. Beun sade 
att hon ringde polisen.

Beun bedömde att mannen stod och onanerade under cirka 10 minuters tid. Efter ett tag kom 
en granne boendes i 8 D som var på väg till sin port med en hund. Den onanerande mannen 
vände då ryggen åt grannen och drog upp gylfen och gick därifrån. Mannen gick upp mot 
Åsgatan och vidare cykelbanan mot Västra Vägen. Beuns uppfattning är att mannen vek av 
från cykelbanan och gick vidare in bland de nybyggda husen mot Karl Dalgrensgatan.
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Beun beskrev mannen som varande cirka 185 centimeter lång. Han var klädd i svart jacka 
vilken gick ned till låren. Jackan hade en kapuschong vilken var uppfälld över huvudet vid 
tillfället varför Beun inte sade något av ansiktet håret.. Han hade ljusa byxor samt Beun 
beskrev hans gångstil som lite lustig.

Tillfrågad över gångstilen sade  Beun att han tog stora bestämda steg och gick "som om han 
hade bråttom."

Beun berättade att några dagar senare hände något som hon tyckte var lite märkligt. Beun 
sade att i slutet på vecka 1 eller i början av vecka 2 besökte hon Ica Djurgårdsgatan 
tillsammans med en bekant. Innan Beun gick in i butiken band hon fast sin hund utanför 
samtidigt som någon passerade bakom henne på väg mot Ica. Beun sade att den som passerat 
bakom henne stannade vid ingången till Ica och vände sig om och tittade på Beun. Beun fick 
direkt känslan att det var samme man som hon observerat stått och onanerat några dagar 
tidigare. Beun sade att mannen gick in i butiken vilket även Beun gjorde. Beun sade at då hon 
kom till potatisen så märkte hon att mannen som tidigare tittat på henne stod mellan ett par 
hyllor och tittade på Beun.

Tillfrågad varför hon trodde att det var samma man som onanerat som tittade på henne i 
butiken. Beun sade att mannen på Ica hade ungefär likadana kläder och samma gångstil som 
den onanerande mannen. Mannen var klädd i svart jacka som gick ned till låren, jackan var 
försedd med kapuschong. Han hade, troligtvis ljusa jeans. Mannen hade brunt lockigt/vågigt 
hår och hade skandinaviskt/nordeuropeiskt utseende.

Beun fick uppfattningen att mannen måste bo i närheten med ledning av att han handlar på 
och kom gåendes till Ica Djurgårdsgatan. Beun skulle fråga personal i butiken om de på något 
sätt känner igen mannen. Beun skulle också själv hålla utkik efter aktuell man och kontakta 
undertecknad igen om honsåg honom eller fick reda på något om mannen..

Förhör med Beun, Carolien; 2006-04-05 10:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Falk, Peter
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Åsgatan, 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

Ulf Andersson
Förhörsdatum

2010-04-21
Förhör påbörjat

12:02
Förhör avslutat

12:40
Förhörsplats

Kriminalavdelningen i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Ua

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Peter och undertecknad har kommit överens om att han skulle komma till polisstationen idag 
för att visa vilken väg han åkte och samtidigt visa på var han upptäckte ynglingen med rosen 
där han dolde knoppen i sin hand och hade handen instoppad i jackan.

Peter säger att han åkte från Ege-trafiken och att han cyklade från bussuppställningsplatsen 
vid ca 24.00-tiden, 2004-10-19. Han säger att han åkte över Garnisonsområdet och sedan 
kom ut på Garnisonsvägen vid Grenadjärvallen. Han åkte över Garnisonsvägen och in på den 
lilla vägen som går förbi Tomaskyrkan. Han kom sedan ut på Djurgårdsgatan med sin cykel. 
Han korsade den och kom över på T1 området och körde med cykeln på den gång- och 
cykelbana som går från Lägerhyddan ner mot korsningen på Djurgårdsgatan-Kaserngatan. 
Han cyklade sedan vidare på gång- och cykelbanan som är närmast T1 området på 
Kaserngatan. Han fortsatte fram till Drabantagatan då han såg att det kom ut en person från 
andra sidan gatan på Kaserngatan. Han såg att den personen korsade Kaserngatan och kom 
över på samma sida som honom. Peter kommer ihåg att det var inte mycket trafik på 
Kaserngatan om ens någon. Han såg inga andra fotgängare eller cyklister heller som han 
kommer ihåg. Han kunde ha sin uppmärksamhet riktad mot den person som gick över 
Kaserngatan och som kom att hamna på gång- och cykelvägen på samma sida som Peter.

Peter säger att personen han såg där var en yngling som absolut inte ville ha någon 
uppmärksamhet riktad mot sig själv. När Peter och ynglingen var i närheten av varandra 
vände denna tillbaka mot gräsplätten som är innan den långa häcken på Kaserngatan. Killen 
ville göra sig osynlig säger han. Han vände dessutom sidan mot Peter så att han inte kunde se 
honom i ansiktet speciellt väl. Peter såg dock när de passerade varandra att han hade sin 
högra hand instoppad så gott det gick i sin högra jackärm men att rosknoppen stack ut. Han 
såg även stjälken och ett sådant kort som brukar sitta på stjälken. Killen försökte dölja detta 
för honom, precis som han dolde sin hand. Han säger att han cyklade vidare men att han 
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reagerade på den unga personen som kan varit i 16-18 årsåldern inte äldre. Peter grundar det 
på det han såg av killen samt hur han rörde sig. 

När Peter vänder sig om ser han att killen är på väg mot en byggnad som ligger på 
Kaserngatan och han ser att han går fram mot porten på Kaserngatan 6. Peter säger att han 
inte ser att dörren öppnar sig men att han är ganska övertygad om att killen gick in där 
eftersom när Peter vänder sig ytterligare en gång om ser han inte någon kvar på gång- och 
cykelbanan, Kaserngatan eller någon annanstans heller. Han är övertygad om att han gått in 
på Kaserngatan 6. ( Vi tittar på den byggnad som han måste gått in i.) 

När Peter kom hem så pratade han med sin fru Pernilla om detta och han ansåg inte att det var 
särskilt mycket att prata om och han var nog inne på att ringa direkt till polisen men beslutade 
sig för att ringa först nästa dag. Han säger att han var bestämd i det han sett beträffande att 
killen inte ville synas och han är fast övertygad om att den här killen hade varit på 
mordplatsen och tagit en blomma redan då. Han spekulerar i om det stått något på någon 
blomma som lagts där som mördaren kan ha uppfattat som en "skymf" eller något som inte 
stämmer eller tvärtom, stämmer in på honom. Han kanske ville ta blomman som en trofé helt 
enkelt. Detta är sådant som han spekulerat i också.

Han ringde sedan dagen därpå till polisen och berättade om sina iakttagelser men han tyckte 
att han blev styvmoderligt behandlad, samtidigt som han fick förklarat för sig att det kanske 
fanns viktigare saker att kolla upp just då i inledningskeendet av en sådan här händelse. 

Han tror inte killen bodde där själv om han nu gick in på Kaserngatan 6 utan han var i sådan 
ålder att han inte kunde betala något sådant boende själv. Han har sedan följt utvecklingen på 
ärendet och lyssnat på vad Jan Staaf har sagt och när Benniet och Leif GW var och berättade 
vid mordplatsen från efterlyst. Han har följt det här brottet för att han dels gjort iakttagelser 
som kan stämma med som vad GW sagt att den unga personen mycket väl kan ha bott i 
området och kanske varit på väg till skolan men sedan tänkt om. Detta har fastnat i huvudet 
på Peter säger han det som GW sade vid det tillfället.

 Vad han gjorde på morddagen, 2004-10-19
Han säger att han körde på Ege-trafiken vid den här tidpunkten och att han började tidigt och 
hade en tur till Motala på morgonen. När han kom tillbaka till Linköping efter körningen till 
Motala befann han sig vid länsstyrelsens busshållplats. Han kommer in från Malmslättsvägen 
och han kan inte påminna sig att han såg några polisbilar eller något på Kaserngatan och 
ingen avspärrning heller. Han åkte ner till Resecentrum och tog någon fika innan han satte sig 
i bussen igen för ny färd mot Motala. Han säger att han hörde på radion när han var på väg till 
Motala om vad som hade hänt på Åsgatan. Han försökte att orientera sig var platsen låg men 
det fick han reda på först efter att han sett på nyhetssändningar på tv.  Rimligen borde han 
kommit in i Linköping när aktiviteten på polisbilar var som störst efter morden säger han.

 Topsning
Han får reda på att det är ett idogt arbete att DNA-testa alla som bodde i närheten av 
mordplatsen vid den här tidpunkten och att en strategi från utredningsledningen är att börja in 
närheten av mordplatsen för att sedan gå längre och längre ut. Ev. kan ju Hjälmsätersgatan 
där han bodde komma ifråga längre fram och då kan det ju bli aktuellt att ta hans DNA 
eftersom han är var i "rätt" ålder vid tillfället för mordet.

Han får reda på förutsättningarna för detta och säger att han är med på att lämna sitt DNA.
Han topsas därefter.

 Fotografiskt minne

Förhör med Falk, Peter; 2010-04-21 12:02   diarienr: 0500-K39890-04
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När vi avslutat förhöret ringer Peter upp undertecknad och berättar att han har en god 
iakttagelseförmåga och säger att han har träffat mig tidigare. Han vet att för några år sedan 
träffade han mig nere på Ege-trafiken där polisen har sin smörjgrop. Han kommer ihåg att 
han tipsade mig om att fylla på mer luft i däcken då jag bytt till vinterdäck. Han säger att han 
kommer ihåg det då han såg att det stod en handbollsväska med namnet RP IF på inne på mitt 
tjänsterum då han var här på förhör idag. Han kom ihåg att jag då för massor med år sedan 
när jag bytte däck sade att jag skulle åka på en handbollsresa och därför behövde byta däck.  

 Notering: Killen verkar ha gott minne.

Ulf Andersson
Polisinspektör              

Förhör med Falk, Peter; 2010-04-21 12:02   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Henefalk, Elisabet
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Henefalk kontaktade polisen i anledning av uppgifter hon läst i Corren och ville även komplettera

tidigare avgett förhör.
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

2005-10-19
Förhör påbörjat

10:50
Förhör avslutat

10:55
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Henefalk berättade att hon läst i Corren uppgifter om en mörkklädd man som gått över 
övergångsstället vid Djurgårdsgatan - Lasarettsgatan och eventuellt vidare i 
Trädgårdsföreningen. Henefalk menade att hon ej tror att dessa uppgifter är rätt med ledning 
av de observationer hon gjort aktuell morgon. Henefalk hänvisade till tidigare förhör hållet 
med henne 041022, 19.53. Henefalk fick förhöret uppläst för sig då hon ville rätta följande.

I tredje stycket framgår en adressangivelse där hon observerade mannen hon beskrivet. Det 
korrekta skall vara att hon svängde från Lasarettsgatan – ner höger på Djurgårdsgatan. Då 
hon befann sig på Djurgårdsgatan, i riktning mot Drottninggatan såg hon aktuell man på 
vänster sida om Djurgårdsgatan. Mannen var i riktning mot Drottninggatan. Platsen var han 
befann sig på var någonstans mellan korsningen Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan och Ica 
Djurgårdsgatan.

Uppläst och godkänt i konceptform.
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Förhör
k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Henefalk, Elisabet
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan
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 Thorsén
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

19:53
Förhör avslutat

20:15
Förhörsplats

Ordningsavdelningen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Elisabeth åkte som vanligt till arbetet på morgnen då mordet begicks. Hon åker 
Lasarettsbacken upp och höger på Djurgårdsgatan för att sedan korsa Drottninggatan till 
Läroverksgatan.

Morgonen för mordet var Elisabeth lite sen och svänge ut på Djurgårdsgatan ca 07.58. 
Elisabeth är relativt säker på tiden eftersom hon lyssnar på radio och hörde nyheterna gå 
igång nere vid Drottninggatan klockan 08.00. 

Strax efter att Elisabeth hade kört ut på Djurgårdsgatan observerade hon en man som gick 
väldigt fort, nästan småsprang, på gångbanan på vänster sida om vägen, det var mellan 
korsningen Djurgårdsgatan-Lasarettsbacken eftersom hon hunnit svänga men före de butiker 
som ligger till vänster på Djurgårdsgatan. Elisabeth kommer ihåg att hon tänkte att "det är fler 
som har bråttom idag" eftersom hon själv var i tidsnöd.

Mannen hade en mörk jacka, eventuellt svart, den gick ned över baken men var inte mycket 
längre. Det var en höstjacka som är lite tjockare och troligen inte av bomull utan av något mer 
avstötande material. Mannen hade en blå mössa på sig, det var en  mellantjock stickad mössa, 
eventuellt ribbstickad. Elisabeth tänkte att hon inte skulle ha tagit på sig en mössa med den 
färgen till den jackan. Elisabeth är inte säker på vad han hade på benen men hon tror inte att 
det var jeans.

Elisabeth uppfattade mannen vara lite drygt 180 men inte som jättelång, Elisabeths man är 
193 och den här mannen var kortare. Elisabeth uppfattade honom som kraftig men inte tjock.

Eftersom Elisabeth bara såg mannen bakifrån kan hon inte säga något mer om mannens 
utseende, ursprung eller dylikt. 
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Eftersom Elisabeth åker samma väg varje dag känner hon igen många hon möter, den här 
mannen kan hon inte komma ihåg att hon sett förr.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Henefalk, Elisabet; 2004-10-22 19:53   diarienr: 0500-K39890-04

 710HEMLIG



711

Förhör
k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jonsson, Conny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser på platsen med anledning av grovt brott på Åsgatan, Linköping på morgonen 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

Lars Andersson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

11:23
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Conny bor tillsammans med Cindy Kristensson.

Bägge befann sig i lägenheten, men bara han gick upp på morgonen 041019. 
Han gjorde sig i ordning och lämnade bostaden kl 07.45. han tog sin blåa MTB 
som stod parkerad utanför entrédörren till huset. Då han tittade upp på Åsgatan 
såg han en äldre kvinna i 60-årsåldern som kom gående med ett paraply. I 
övrigt var det lugnt och stilla. Inga skrik hördes och inga utryckningsfordon 
hördes eller sågs. Han lade inte märke till några andra personer förutom damen.

Conny tog cykeln och cyklade iväg till vänster på Tränggatan fram till 
Kaserngatan där han tog höger och vidare fram till Fridtunagatan, där han 
svängde in. Han fortsatte sedan fram till Linköpings Tekniska Högskola, dit han 
kom ca 07.55.

Conny beskriver sig själv som 2,03 cm lång, smal kroppsbyggnad, mörkbrunt, 
kort hår. Han hade på sig en svart munkjacka och över den en mörkblå kort 
jacka, blåa jeans och vita skor.

Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Beg komplettering.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jonsson, Conny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Beg komplettering av förhör lämnat den 19 oktober 2004 i mordärende.
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

2006-02-21
Förhör påbörjat

10:29
Förhör avslutat

10:49
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Conny som studerar vid Linköpings Universitet befinner sig sedan mer än en 
månad tillbaka i Storbritannien i anledning av sina studier.
Han har sökts av förhörsledaren via telefon och e-mail men ej avhörts förrän 
idag.

Conny meddelar via mail att: 
Den tidigare omtalade kvinnan promenerade på Åsgatans vänstra (västra) sida i 
riktning ner mot Tränggatan. Hon var iklädd en rock / kappa eller liknande långt 
ytterplagg i någon mörk färgnyans. Hon bar eventuellt på ett paraply (uppfällt) 
men det kan även vara så att damen var iförd en bredbrättad hatt. 

Conny har inte någon minnesbild av hennes utseende eller ansikte i övrigt.
Han har inga övriga syn eller hörselintryck i övrigt. Kan inte påminna sig om att 
ha sett någon ytterligare person.

Om ytterligare kontakt önskas kan Conny kontaktas / nås på  eller tfn 
0044-7726832319

/ N Ahlberg
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sandberg, Malin
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

2004-10-19
Förhör påbörjat

17:25
Förhör avslutat

17:35
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sandberg berättade att hon bor på Tränggatan 3. Denna dags morgon gick hon ut med hunden 
vid 07.30-tiden. Sanderg sade att hon gick till Magistratshagen med hunden för att rasta den 
en stund. Tillfrågad vilken väg hon tog dit sade hon att hon gick över vid korsningen 
Djurgårdsgatan / Lasarettsgatan, fortsatte Lasarettsgatan och passerade pizzerian. Efter 
pizzahusbyggnaden svängde hon höger mot Magistratshagen. 

På vägen dit kom Sandberg ihåg att det var något barn som genade över korsningen 
Djurgårdsgatan / Lasarettsgatan vilket gjorde att någon bil fick bromsa in. Barnet kom från 
sjukhussidan. I övrigt kom inte Sandberg ihåg något speciellt från gångpromenaden till 
Magistratshagen förutom att det regnade vid tillfället.

Sandberg bedömde att hon rastade hunden i cirka 15 minuter varefter hon återvände tillbaka 
samma väg som hon kom. Sandberg sade att hon bör varit tillbaka vid bostaden vid 07.50. 
Sandberg kunde inte påminna sig om hon sett några personer eller annat. Sandberg sade att 
hon skulle tänka över morgonpromenaden med hunden och återkomma om hon kom på något.

Uppläst och godkänt via konceptanteckningar.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sandberg, Malin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör rörande mord på Åsgatan i 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

Anders Sundenius
Förhörsdatum

2005-03-08
Förhör påbörjat

12:00
Förhör avslutat

12:20
Förhörsplats

Gården-Tränggatan 3, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Malin Sandberg har förhörts i detta ärende tidigare, 2004-10-19, och detta förhör relateras 
för Malin innan det nya förhöret sätts igång och Sandberg har i det tidigare förhöret uppgett 
att hon bor på Tränggatan 3 i Linköping. På morgonen den 19 oktober 2004 gick hon ut med 
sin hund vid 07.30-tiden. Hunden är en boxer, brun och vit till färgen. Sandberg uppger 
vidare att hon gick till Magistratshagen med hunden för att rasta den en stund. Den väg hon 
tog till Magistratshagen gick över korsningen Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan och fortsatte 
sedan Lasarettsgatan, passerade pizzerian och efter pizzeriabyggnaden svängde hon till höger 
mot Magistratshagen.

På vägen dit, kommer Sandberg ihåg att det var något barn som genade över korsningen 
Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan vilket gjorde att någon bil fick bromsa in. Barnet kom ifrån 
den sida som vetter mot Universitetssjukhuset. I övrigt uppger sig Sandberg inte komma ihåg 
något speciellt från gångpromenaden till Magistratshagen förutom att det regnade vid tillfället.

Malin Sandberg bedömer att hon rastade sin hund i ca femton minuter varefter hon återvände 
tillbaka samma väg som hon kom. Sandberg säger att hon bör ha varit tillbaka vid bostaden 
vid ca 07.50-tiden och vid förhörstillfället den 19 oktober kunde Sandberg inte påminna sig 
om hon har sett några personer eller fordon. Sandberg sa att hon skulle tänka över 
morgonpromenaden med hunden och återkomma om hon kom på något. Skäl har nu 
uppkommit att göra ett kompletterande förhör rörande det tidigare. Sandberg uppger nu att 
när hon återkom ut på gården efter att ha lämnat sin hund så satte hon i sin bil – en vit Golf 
med registreringsnummer TFD 820. Malin Sandberg uppger att hon hade sin bil stående på 
gården men hon har inte något minne av att någon reparatör skulle ha blockerat hennes utfart 
ifrån gården. Hon vet att under den veckan så parkerade en reparatör som tillkallats av 
fastighetsägaren Jörgensen på gården och blockerade hennes utfart från adressen Tränggatan 
3 men Malin Sandberg uppger sig inte veta om det var den aktuella morgonen, d.v.s. den 19 

HEMLIG



oktober som detta skedde. Jörgensen skulle då också ha vinkat ut Malin från hennes plats på 
gården Tränggatan 3. Den aktuella bilen skulle ha varit en vit bil och körts av en elektriker 
som tillkallats av fastighetsägaren Jörgensen, men Malin Sandberg uppger på nytt att hon inte 
har något minne av att någon blockering under sin utfart denna morgon.  Tidpunkten för 
hennes utfart ifrån gården Tränggatan 3 borde enligt Malin ha varit 07.50-07.55.

Tillfrågad om Malin såg någon sopbil på Åsgatan eller Tränggatan så uppger Malin att hon 
inte gjort någon observation av någon sopbil. Malin uppger sig inte minnas att hon sett någon 
person uppehålla sig på vare sig Tränggatan eller Åsgatan. Det är möjligt, säger Malin, att det 
befann sig personer på Åsgatan men hon har i varje fall inte något minne av det.

Efter att ha kört ut från fastigheten Tränggatan 3 så körde hon vänster Åsgatan, ca 20-30 
meter och sen svängde hon höger och tog Tränggatan mot Kaserngatan. Hon svängde vänster 
på Kaserngatan i riktning mot Djurgårdsgatan och i höjd med korsningen 
Kaserngatan-Hagdalsgatan så mötte hon en polisbil med både blåljus och sirener på. Mallin 
fortsatte sedan Kaserngatan till korsningen med Djurgårdsgatan och tog sedan 
Djurgårdsgatan norrut och tog sedan in på Lasarettsgatan. Tillfrågad om hon såg några 
personer på Djurgårdsgatan eller Lasarettsgatan så uppger Malin att det har hon ingen 
minnesbild av idag.

I samband med förhöret tas ett antal fotografier på den plats där Malin ställt sin bil och där 
hon kört ut ifrån den aktuella fastigheten. Fotografierna tas av kriminalteknikern Christer 
Branthammer. 

Förhöret slut klockan 12.20.

Förhöret uppläst i konceptform och sedan intalat på band.

Linköping som ovan
Anders Sundenius, krinsp.
 

Förhör med Sandberg, Malin; 2005-03-08 12:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips-övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Odenteg, Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt våldsbrott 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

Håkan Danielsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

17:40
Förhör avslutat

17:50
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

På morgonen 2004-10-19 vid 07.50-08.00 cyklade Odenteg i regnet från Karl 
Dahlgrensgatan mot Åsgatan, svängde höger på Åsgatan vidare mot Tränggatan.

När Odenteg befann sig i hörnet av Åsgatan och Karl Dahlgrensgatan så kom 
det en bil upp ifrån Åsgatan. Det var en metallicblå bil av okänt fabrikat, 
mellanstorlek dock en osäker uppgift. Kan ha varit av storleken typ Peugeot 
307. Elisabet Odenteg övervägde om hon skulle svänga före bilen eller efter 
men hon svängde sedan före bilen. Bilen svängde sedan åt höger.

Odenteg svängde vänster mot Djurgårdsgatan. I korsningen 
Åsgatan-Tränggatan stod det ett par med en liten hund. De var oeniga om åt 
vilket håll de skulle gå, de var ej osams. En av dem ville gå upp mot Åsgatan.

På Tränggatan vid Djurgårdsgatan några meter från Åsgatan stod det en man 
med en hund. Mannen stod böjd över sin vita pudel, mellanpudel, hunden var 
troligtvis pudelklippt.

Den metallicfärgade bilen borde komma från ett garage eller en parkeringsplats 
vid Åsgatan. Den kom ej från Karl Dahlgrensgatan. 

Återgivet och godkänt.
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Förhöret avslutat klockan 17.50. 

Förhör med Odenteg, Elisabeth; 2004-10-19 17:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
F122

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Odenteg, Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk gilt tom

2013-11-16.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående den 19 okt 2004 då Elisabeth passerade i närheten av mordplatsen på

Åsgatan 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

2005-06-01
Förhör påbörjat

09:57
Förhör avslutat

11:04
Förhörsplats

Tjänsterum, polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Elisabeth bor på Karl Dahlgrensgatan 49. Det är det fjärde roströda nybyggda huset på höger 
sida på Karl Dahlgrensgatan sett nerifrån Åsgatan. Hon väcktes 06:30 av sin klockradio. Hon 
klev upp direkt. Hon gjorde i ordning frukost och väckte sedan sin man. De åt frukost 
tillsammans. Köket vetter ut mot Karl Dahlgrensgatan, bort från mordplatsen. Elisabeth har 
flextid, vilket gör att hon brukar vara lite sen hemifrån. Hon börjar egentligen 07:45, men är 
nästan aldrig på jobbet då. 

Hon reste sig från köksbordet 07:50. Hon vet detta eftersom hon skrivit upp klockslaget i sin 
dagbok. Hon hade inte riktigt bestämt sig för om hon skulle gå eller cykla till jobbet. Det 
regnade mycket ute och hon tog på sig ett par mörkblå regnbyxor i prassligt material och en 
oljerock i mörkgrön färg. Rocken går ner till knäna på Elisabeth. Oljerocken har luva. 
Elisabeth hade luvan uppfälld och drog åt luvan med snodden, vilket gjorde att hon inte hade 
så bra syn åt sidorna.

Elisabeth säger att det tog några extra minuter att klä på sig dessa regnkläder så hon kom nog 
ut från sitt hus runt klockan 07:55. Hon tog cykeln, som stod utanför huset. Cykeln är en 
Ultra Citybike som är metalic klarblå, cornblå färg. 

SIGNALEMENT
Elisabeth är 63 år, 167 cm lång, normal kroppsbyggnad. Hon har blont hår som är klippt i en 
pagefrisyr som slutar nedanför öronen. Hösten 2004 var håret något kortare, men håret syntes 
inte under luvan på jackan. Den 19 okt var hon klädd i mörkblå regnbyxor i prassligt material 
och en mörkgrön oljerock som gick ner till knäna. Elisabeth cyklade på en cornblå citybike. 
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På sidan vid pakethållaren fanns en cykelkorg eller cykelväska.

Elisabeth cyklade på Karl Dahlgrensgatan fram till Åsgatan. Precis i korsningen med 
Åsgatan, kom det en blå bil, samma färg som Elisabeths cykel, uppifrån Åsgatan. Elisbeth 
tror att det var en Peugeot modell 307. Den hade iallafall "avhuggen bakdel", dvs inte combi 
och inte utstickande baklucka. Elisabeths dotter har en Peugeot 307, fast en grå. Därför tror 
hon att hon kan säga att det var just en sådan bil. Elisabeth vill dock poängtera att hon inte 
tittade på själva bilmärket. Elisabeth tvekade om hon skulle hinna köra före bilen ut på 
Åsgatan. Det blev så att Elisabeth väntade tills bilen kört förbi. När Elisabeth får veta att hon 
i första förhöret sa att hon körde före bilen, säger hon att det hon sa den 19 okt nog stämmer 
bättre. Elisabeth såg inte regnumret, iallafall har hon inte lagt det på minnet. Hon såg inte 
föraren och kan inte ens säga om det var en kvinna eller man som körde. 

Elisabeth säger att hon efter den 19 okt sett en liknande bil stå parkerad utanför Åsgatan 3, på 
den parkeringen där. På flygfoto över brottsplatsen finns en blå bil och Elisabeth säger att det 
kan vara den bilen, men hennes uppfattning är att bilen hon såg hade mörkare, mer intensiv 
blå färg. 

Elisabeth säger att om hon gått istället för att cykla, hade hon gått över parkeringen utanför 
Åsgatan 1-5 och sedan gått vidare norrut på Åsgatan och sedan ner för trapporna till 
Barnhemsgatan. Elisabeth säger att hon brukade möta pojken antingen på Åsgatan eller Karl 
Dahlgrensgatan. Förra läsåret hade han oftast sällskap med en äldre syster. Systern hade alltid 
huvudduk och Elisabeth förstod att de var muslimer. På hösten 2004 var inte pojken i sällskap 
med sin syster längre och Elisabeth tänkte då att hon nog var så gammal att hon bytt skola. 
Elisabeth säger att pojken gick alltid Åsgatan in på Karl Dahlgrensgatan. Hur han gick sedan, 
vet hon inte. 

När Elisabeth kom ner till korsningen Åsgatan-Tränggatan stod det ett äldre par, runt 60 eller 
över, mitt i gatan på Tränggatan. De hade en liten brun hund, Elisabeth vet inte rasen. 
Elisabet hörde dem prata om vilken väg de skulle gå. Någon av dem sa "Ska vi gå Åsgatan 
eller Tränggatan?" Elisabet fick uppfattningen att den ene ville gå Åsgatan och den andre 
Tränggatan. De verkade inte stressade eller oroliga. Elisabet minns inte något om deras 
klädsel eller utseende i övrigt.

Elisabeth svängde vänster in på cykelbanan som går ner till Djurgårdsgatan. Strax efter huset 
Tränggatan 3, stod en person lutad över en vit mellanpudel. Elisabet kan inte säga om det var 
en man eller kvinna. Hon minns inte hur personen var klädd eller några andra detaljer.

Nere vid Djurgårdsgatan, cyklar Elisabeth ner till Drottninggatan på samma sida som Ica 
ligger. Hon har för avsikt att korsa Drottninggatan. Elisabeth fick stanna för rött. När hon stod 
där, hörde hon sirener, men såg inga utryckningsfordon. Elisabeth kan inte lokalisera varifrån 
sirenljuden hördes. 

Elisabeth tillfrågas om hon sett eller hört sopbilen den här morgonen. Elisabeth säger att hon 
inte sett den. Hon vet att den kommer dit på tisdagsmorgnarna, och den brukar tömma deras 
sophus när Elisabeth äter frukost. Hon ser den inte eftersom de har fönster åt andra hållet, 
men hon brukar höra den när den backar. Elisabeth brukar aldrig se sopbilen när hon sedan 
går eller åker till jobbet.

Elisabeth tillfrågas om hon hörde några ljud när hon befann sig i korsningen Karl 
Dahlgrensgatan - Åsgatan. Hon säger att hon inte hört något, absolut inga skrik, det hade hon 
kommit ihåg. Hon såg inga andra människor som gick eller åkte cykel. 

Förhör med Odenteg, Elisabeth; 2005-06-01 09:57   diarienr: 0500-K39890-04

 719HEMLIG



Angående korsningen Åsgatan - Tränggatan säger Elisabeth att hon inte minns några andra 
än dem hon beskrivit med hundarna. Vad som fanns längre upp på Tränggatan, mot 
Kaserngatan, vet hon inget om.

Elisabeth har inte varit ute tidigare på morgonen och t ex slängt sopor. De har ingen hund 
som de rastar.

Elisabeths man är pensionär och efter deras gemensamma frukost brukar han gå och lägga sig 
och läsa tidningen. Han spelade sedan tennis vid 
11:00-tiden. Hennes man heter Benny Odenteg. Elisabeth tror att han pratat med någon polis 
vid dörrknackning. De har inga barn som bor hemma. Ej heller barnbarn. Ingen inneboende 
eller besökare på kvällen/natten.

Elisabeth får se foto på kniven. Hon har aldrig sett en sådan i verkligheten och hon minns inte 
vad den kallas. Hon känner igen ordet "butterfly" och säger att hon när hon hör ordet minns 
att hon läst att denna knivmodell heter så.

Elisabeth får se foto på mössan. Hon säger att modellen är vanlig, men att de i sin familj inte 
haft en sådan. Hon kan inte påminna sig ha sett någon person med en sådan mössa.

Elisabeth berättar att redan första dagen hörde hon att det spekulerades i att det var ett 
beställningsjobb. Någon sa att det i vissa arabländer var vanligt att man hämnades genom att 
skada yngsta barnet. Hon har även hört att pappan hade en datafirma och att han var ifrågasatt 
och att han lurade kunder. Elisabeth säger att detta bara är rykten som hon hört och hon vet 
inte om det är sant. 

Förhöret genomläst och godkänt.

Förhör med Odenteg, Elisabeth; 2005-06-01 09:57   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
0500-K39890-04, Tips övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fivelstedt, Stefan
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

18:00
Förhör avslutat

18:15
Förhörsplats

Våldsrotlen, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Stefan bor på Djurgårdsgatan 35, tfn-nr 070-22 33 015, åkte Kaserngatan i nordlig riktning 
vid 07.35-07.45-tiden. Han åkte förbi gamla T1 på vänster sida och kom fram till korsningen 
med Fridtunagatan kunde han iaktta en man som gick med en cykel på övergångsstället. 
Mannen gick fram och tillbaka tre gånger på övergångsstället varför bilar fick stanna.  
Beteendet var väldigt konstigt enligt Stefan.

Signalement
Man ca 25 år, ca 185 cm, iklädd halvlång jacka,grön-blå-aktig,  med något gore-tex liknande 
tyg, kapuschong uppdragen över huvudet. Kapuschongen hade någon kjusare kant.
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hjorth, Lennart
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

2004-10-19
Förhör påbörjat

18:00
Förhör avslutat

18:10
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hjort hade vid 0745-tiden cyklat på Tränggatan i riktning mot Lasarettsgatan, från motsatta 
hållet hade det kommit två cyklister och innan de möttes kom det en mindre ljus bil och 
"trängde " sig om cyklisterna som Hjort mötte, och gjorde en "full omkörning" mitt för 
honom.
Han kan inte säga något mer om bilen än att det var en mindre bil och ljus till färgen.
Bilen körde ut mot Kaserngatan.
Hjort säger att han även sett två "småflickor" gå på trottoaren mot Kaserngatan.

Hjort finns på telefon 013-213238
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Angelöv, Rose-Marie
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

2004-10-19
Förhör påbörjat

18:10
Förhör avslutat

18:15
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Angelöv bor på Tränggatan 6 och hade cyklat iväg till sitt arbete kl 0735. Hon hade cyklat ut 
mot Kaserngatan och inte sett någon person i regnvädret.

Hon säger att det utanför deras fastighet Tränggatan 6 sedan i lördags stått en Militärcykel 
mot staketet. Cykel stod där på morgonen när Angelöv cyklade iväg kl 0735, men den var 
borta när hon kom hem vid 1700-tiden.

Angelöv finns på telefon 013-41052
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Förhör
k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johnsson, Malin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i omgivningen med anledning av grovt brott på Åsgatan, Linköping 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

Lars Andersson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

17:05
Förhör avslutat

17:15
Förhörsplats

Tränggatan 2, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Malin bor inte på adressen, men vistas ofta där eftersom hennes pojkvän, John 
Östlund har lägenheten.

På morgonen 041019 mellan 07.10 och 07.20 var Malin ute med hunden. Hon gick från 
Tränggatan – Djurgårdsgatan och vidare till Stolplyckan och den stora gräsmattan där hunden 
rastades. Hon gick sedan tillbaka till Tränggatan. Därefter åkte hon från adressen kl 07.20 i 
bil till sitt jobb.

Hon har inte lagt på minnet om hon såg någon/något.

Hennes pojkvän John åkte från Tränggatan till sitt jobb kl 06.00.

Uppläst och godkänt.
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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
Förbipasserande Barnhemsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Arvidsson, Per-Ola Josef
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

07:35
Förhör avslutat

07:40
Förhörsplats

Barnhemsgatan, vändplats, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ola hade dagen innan (04-10-19) lämnat bostaden på Gösvägen kl. 07.15 och cyklat 
parallellt med Vistvägen – förbi Folkungavallen – Snickaregatan – Drottninggatan – Västra 
vägen – Folkungaskolan där han jobbar.

Han hade under vägen sett flera personer och bilar men inget speciellt som han lagt på minnet.

Ola är 175 cm lång, brunt kort hår, normal kroppsbyggnad/smal, hade aktuell dag glasögon 
och klädd i ett mörkblått regnställ, cyklade på en grå herrcykel med en svart barnsadel.

Uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Dahl, Margaretha
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd nära mordplatsen 1 dygn efter händelsen om eventulla iakttagelser.

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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

08:10
Förhörsplats

Tränggatan - Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Margareta säger att hon går från bostaden till arbetet på US varje arbetsdag enligt följande. 
Tränggatan – Över Djurgårdsgatan och sedan Lassarettsbacken.

Denna promenad gjorde hon även 041019 kl ca 07.30. Hon kan inte dra sig till minnes att hon 
mötte någon särskild person under promenaden till arbetet aktull dag. Hon ser alltid en hel del 
personer under sin promenad men kommer inte ihåg någon.   

Hon var den aktuella morgon klädd enlig följande.

Svart kappa med kapuschong , svarta skor , blå jeans o glasögon. 
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Förhör
F 75:1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Dahl, Margaretha
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående Margarethas iakttagelser morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-11-15
Förhör påbörjat

15:43
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

b.Ö

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Margaretha tillfrågas om hon sedan förra förhörstillfället kommit ihåg några 
flera iakttagelser. Margaretha berättar att hennes dotter passerade mordplatsen 
strax efter dådet. Dottern har blivit förhörd vid två tillfällen och fått visa på 
plats hur hon gick. På grund av detta har familjen verkligen bearbetat vad var 
och en gjorde den aktuella morgonen.

Margaretha menar att hon inte har mer att tillägga än vad som sades vid förra 
förhöret. Hon lämnade bostaden vid vanlig tid runt 07:30 och promenerade 
Terränggatan ner mot Djurgårdsgatan. Margaretha kan ej komma ihåg att hon 
gjorde några iakttagelser som hon har lagt på minnet. Hon pratade ej med någon 
person och träffade inte heller någon bekant. De flesta cyklar den här vägen, 
säger Margaretha.

Vid Djurgårdsgatan gick Margaretha över vägen vid övergångsstället och följde 
Lasarettsgatan upp mot arbetsplatsen på US. Margaretha var iklädd svart kappa 
med kapuschong, svarta skor och blå jeans.

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt     
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kindström, Mattias
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord 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

07:40
Förhör avslutat

07:46
Förhörsplats

Barnhemsgatan, vändplats, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mattias hade dagen innan (04-10-19) lämnat bostaden på Barnhemsgatan kl. 07.40.
Han hade cyklat Barnhemsgatan – Tränggatan – Kaserngatan – Valla området – Vallaskogen 
– Universitetet till arbetsplatsen FOI och där hade han varit strax innan kl. 08.

Han kommer ihåg att det var dåligt väder men annars så hade han inte lagt märke till något 
särskilt under vägen.

Han är 190 cm lång, normal kroppsbyggnad, kort brunt hår och aktuell dag hade han varit 
klädd i svart/grå jeans, svart tröja med huva, grå insida på huvan, svart täckväst, svarta/gråa 
gymnastikskor, haft en grön axelremsväska och cyklat på en grön herrcykel.

Uppläst från anteckningar och godkänt.      
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Förhör
Observation av "mystisk person kl 06.00-06.15

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Åsa
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakktagelser i samband med mord Åsgatan/Karl Dahlgrensgatan 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

Andreas Kremsl
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:10
Förhör avslutat

08:20
Förhörsplats

Korsningen Djurgårdsg/Lassarettsg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Åsa berättar att hon under gårdagen på morgonen någon gång mellan kl 06.00-06.15 
observerade en mansperson som hon reagerade på. Åsa bor på Karl Dahlgrensgatan 20 BV. 
Det brukar inte vara några ute så här tidigt på morgonen, därför reagerade Åsa. Om det är 
några som rör sig vid denna tidpunkt brukar det vara människor som Åsa känner igen, ex 
grannar.

Åsa tittade ut och såg en person på gatan i 20-25 års åldern som gick med snabba raska 
bestämda steg.Han hade ljusa gympaskor, ljusa byxor, ljus jacka som räckte över midjan, hade 
händerna i jackfickorna, mörk keps och ljus hårfärg ej stubbat. Mannen gick Karl 
Dahlgrensgatan i rikting mot Kaserngatan.

Vid ca 06.30 kom en kompis och hämtade Åsa med bil och hon blev skjutsad till arbetet på 
Hjulsbroskolan. Vid bilfärden ut från området såg inte Åsa till personen, han var borta.

Förhöret nedtecknat i koncept, uppläst och godkänt.

Förhöret avlsutat kl 08.20.
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Förhör
k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Schütz, Roland
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser med anledning av grovt bortt Åsgatan, Linköping, 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

Lars Andersson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:50
Förhör avslutat

07:57
Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Roland berättar att han gick från sin bostad på Karl Dahlgrens gata ca kl 07.30 
aktuell dag. Han gick över p-platsen och vidare Åsgatan norrut och vidare 
nerför trapporna fram till Barnhemsgatan.

Han gjorde inga iakttagelser som han lade på minnet.

Roland hade på sig en röd och gul regnjacka med huva uppfälld och mörkblå 
manchesterjeans.

Han är 182 cm lång och har kortklippt mörkt hår som är gråsprängt. Han har 
gråsprängt, välansat skägg.

Han brukar gå den aktuella vägen varje arbetsdag, någon gång mellan kl 7-8, 
men har inte lagt något speciellt på minnet.

Han har dock ett minne av att han ofta brukat möta två barn, en yngre kille och 
en några år äldre flicka. Bägge barnen är av utländsk härkomst  –  
Iran-Irak-Libanon. Han har inte lagt på minnet några iakttagelser av 
personer/händelser runt dem.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hjertström, Pia
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:35
Förhör avslutat

08:45
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hjärtström  arbetar på sociala förvaltningen på Barnhemsgatan och parkerar sin bil varje dag 
omkring kl 0800.
Den 19/10 på morgonen hade hon varit och lämnat sina barn hos sina föräldrar som bor i 
Valla. Hon hade kört Västmannagatan genom T 1-området och mitt för infarten Valla 
sjukhus hade hon stannat vid ett övergångställe för att släppa fram några gående. Då hade det 
kommit en cyklist i hög fart från Fritunagatan och korsade Västmannagatan  och fotsatte in 
mot Valla sjukhus.
Ynglingen som åkte på cykeln hade en Ljus Beige jacka med kapuschong uppfälld, hon kan 
inte säga något mer om utseendet, han cyklade väldigt fort på en mörk cykel.
Hjärtström uppskattar att klockan var omkring 0755 när  cyklisten passerade henne vid 
Västmannagatan
  
Hjärtström finns på telefon 013-206497
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Weyde, Elsie
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

08:30
Förhör avslutat

08:35
Förhörsplats

Barnhemsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Weyde berättade att hon bor på Djurgårdsgatan 29 B och går ofta ut med sina hundar. Weyde 
berättade att hon var ute i Trädgårdsföreningen med sina hundar på morgonen vid 
08.00-tiden den 19 oktober. Weyde sade att hon då inte gjort några iakttagelser. Weyde ville 
dock berätta om en händelse förra veckan det vill säga vecka 42. Någon av dagarna mellan 
tisdag t o m fredag var Weyde ute med sina hundar i Trädgårdsföreningen.

Då hon kom ut och närmade sig parkleken såg hon på avstånd att det satt en ganska ung kille 
på en av bänkarna. Weyde såg att killen höll på med händerna mot varandra, hon kunde inte 
säga att han hade något i händerna. Weyde bedömde att killen inte var äldre än 30 år. Weyde 
sade att hon stannade en bit ifrån och sade att hon upplevde det lite konstigt att en så pass ung 
kille satt på en bänk i Trädgårdsföreningen så pass tidigt. Klockan måste varit någostans 
mellan 08.00-10.00.

Weyde sade att efter ett tag bestämde hon sig för att passera killen. Då hon gick mot killen 
reste han sig hastigt upp och gick iväg med bestämda steg i riktning mot Drottninggatan. 
Weyde sade att hon kom ihåg att killen var lång och smärt men kom inte ihåg klädsel eller 
annat. Weyde upplevde att han lämnade platsen för att hon kom dit. När Weyde kommit hem 
berättade hon detta för sin make vilken då sade att även han noterat en kille i 
Trädgårdsföreningen. Weydes make heter Joakim Weyde.

Uppläst och godkänt via koncept. 
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Förhör
Tips övrigt.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindquist, Anders
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hans ev iakttagelser på väg till arbetet 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

Bo Tornberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:30
Förhör avslutat

07:35
Förhörsplats

Polishuset, Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lindqvist berättar att han varje dag går samma väg till arbetet nere i city. Han går då 
Djurgårdsgatan uppifrån, ner mot staden. Han säger, att han i går, den 19, passerade strax efter halv 
åtta på morgonen, och att han då inte såg någonting ovanligt som han lade märke till, eller lade på 
minnet. Han var själv vid tillfället klädd i jeans, och en beige jacka. 

Förhöret slut kl 07.35. 
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lemon, Jannice
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

07:51
Förhör avslutat

08:04
Förhörsplats

Barnhemsgatan, vändplatsen, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jannice uppgav att hon dagen innan (04-10-19) hade lämnat bostaden på Rekrytgatan 10 – 
15 minuter innan kl. 8. Hon hade cyklat från bostaden ut på Djurgårdsgatan – Barnhemsgatan 
– över Drottninggatan – förbi domkyrkan – Kungsgatan – Repslageregatan och därefter ner 
till järnvägsstation, där hon jobbar i Pressbyrån.

Hon hade aktuell dag haft luvan på jackan uppfälld eftersom det regnade så hon hade inte sett 
så mycket åt sidorna. Hon mindes inget speciellt som hon sett när hon cyklat till jobbet.

Jannice är 163 cm lång, har ljust långt hår, normal kroppsbyggnad, hade aktuell dag varit 
klädd i mörkblå byxor, svart jacka med huva haft en svart handväska med axelrem med sig 
och cyklat på en orange damcykel, cresent.

Jannice uppgav vidare att det den 04-10-19 vid 08.30-tiden kommit polis till Pressbyrån och 
lämnat ett signalement på gm.

När hon hade funderat på signalementet så tyckte hon att det stämde in på en man som brukar 
vara vid Pressbyrån.
Den mannen är ca 45 – 50 år, ca 175 cm lång, han är utlänsk, har ett födelsemärke bredvid 
näsan (okänt vilken sida), ser härjad ut, har otäck blick och han brukar vara klädd i en beige 
jacka och en blå mössa. 

Personalen på Pressbyrån tycker att mannen är otrevlig och otäck.

Hon hade frågat en i personalen, Elisabeth Söderström, om mannen varit där på morgonen 
och det hade han varit. Mannen hade suttit utanför Pressbyrån och bråkat med en annan man 
när de öppnat Pressbyrån kl. 05.50. Strax före kl. 08 så hade mannen  varit borta.
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Jannice hade ringt in till polisen och där hade någon bett att få ringa upp henne senare.

Uppläst från anteckningar och godkänt.      

Förhör med Lemon, Jannice; 2004-10-20 07:51   diarienr: 0500-K39890-04

 736HEMLIG



737

Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jonsson, Anneli
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

08:25
Förhör avslutat

08:30
Förhörsplats

Barnhemsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jonsson berättade att hon tisdagen den 19 oktober cyklade Barnhemsgatan från 
Drottninggatan/Storgatan och vidare över Djurgårdsgatan och Lasarettsgatan mot 
Universitetssjukhuset. Klockan bör ha varit 08.20-08.25 Jonsson sade att hon hade svårt att 
påminna sig om att hon sett någon eller något speciellt.

Jonsson sade att det enda hon kom ihåg var att hon cyklade om ett par damer på 
Barnhemsgatan. Jonsson sade att hon inte kom ihåg att hon sett någon gående överhuvudtaget.

Jonsson sade att hon vid tillfället var klädd i röd jacka, bruna byxor, bruna skor samt svart 
halsduk. Jonsson cyklade på en röd cykel.

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

Lindstrand, Jane
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

08:20
Förhör avslutat

08:25
Förhörsplats

Barnhemsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lindstrand berättade att hon tisdagen den 19 oktober vid 07.30-tiden cyklade Barnhemsgatan 
via Drottninggatan / Storgatan. Hon var på väg till sitt arbete på Universitetssjukhuset. 
Lindstrand fortsatte sedan över Djurgårdsgatan och upp till Us via Lasarettsgatan. 

Lindstrand sade att det regnade aktuell dag och hon var mycket stressad och hade bråttom. 
Lindstrand sade att hon var klädd i heltäckande rött regnställ då det regnade vid tillfället.

Lindstrand uppgav att hon inte kunde påminna sig någon hon sett under sin färdväg.

Uppläst och godkänt via koncept.
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Förhör
Tips övrigt.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svensson, Ulf Göran
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hans ev iakttagelser på väg till arbetet.
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:50
Förhör avslutat

07:55
Förhörsplats

Polishuset, Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Svensson berättar att han arbetar på SKL, och cyklar varje dag Barnhemsgatan över US, och vidare 
upp till SKL. Föregående dag, alltså 04-10-19 omkr kl 08.00, så passerade han hörnet 
Djurgårdsgatan – Tränggatan. Han berättar att han kom samtidigt med att polis och ambulans åkte 
till platsen på Åsgatan. Han uppger att han heller inte har sett någonting som avviker från det 
normala på vägen till arbetet. Han har inte sett någon person, som han har reagerat speciellt på 
under sin cykeltur till jobbet. Svensson själv var vid tillfället klädd i en mörk jacka och mörka 
byxor och färdades på en cykel. 

Förhöret slut kl 07.55. 
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kindberg, Katarina
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

08:17
Förhör avslutat

08:20
Förhörsplats

Barnhemsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kindberg sade att hon tisdagen den 19 oktober vid 08.15-08.20-tiden cyklade 
Barnhemsgatan via Drottninggatan / Storgatan och vidare Lasarettsgatan till Us. Kindberg 
sade att hon inte hade något minne av något hon såg vid tillfället.

Kindberg sade att hon var klädd i knälång beige kappa med ullkapuschong. Vidare hade hon 
svarta byxor och en svart cykelhjälm på sig.

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

Jezdec, Boris
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

07:50
Förhör avslutat

07:56
Förhörsplats

Barnhemsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jezdec berättade att han cyklade till sitt arbete på Us på tisdagen den 19 oktober. Jezdec sade 
att han kom Västra vägen förbi gamla brandstationen och cyklade upp på Åsgatan. Jezdec 
sade att klockan var cirka 07.15. 

Det enda Jezdec sade att han sett var en gammal dam på Åsgatan som var på väg åt 
Tränggatan i övrigt såg han inga människor där. Jezdec cyklade vidare via Lasarettsgatan och 
upp till Us området.

Jezdec sade att han vid tillfället var klädd i blå jacka, vit stickad mössa, blåa byxor samt hade 
en blå cykel.

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

Johansson, Mattias
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

07:40
Förhör avslutat

07:45
Förhörsplats

Barnhemsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Johansson sade att han tisdagen den 19 oktober gick till sitt arbete på Us från Linggatan. 
Johansson sade att han gick in Barnhemsgatan via Drottninggatan / Storgatan och vidare fram 
till Lasarettsgatan.

Johansson sade att han bör ha gått Barnhemsgatan vid 07.30 tiden.

Johansson sade att han inte kom ihåg att gjort några speciella iakttagelser av människor eller 
annat. Johansson själv var vid tillfället klädd i röd keps, svart jacka samt ljusblå jeans.

Uppläst och godkänt via koncept.
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Daréus, Britt
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

07:45
Förhör avslutat

07:48
Förhörsplats

Barnhemsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Daréus sade att hon på tisdagsmorgonen den 19 oktober cyklade till sitt arbete på Us från 
Skäggetorp. Daréus visste att hon anlände och stämplade in på sin arbetsplats  klockan 07.51. 
Hon sade att hon cyklade in på Barnhemsgatan från Drottninggatan / Storgatan och cyklade 
Barnhemsgatan och vidare Lasarettsgatan till Us.

Daréus sade att hon inte gjort några iakttagelser hon kunde komma ihåg. Daréus var vid 
tillfället klädd i grå jacka, svarta byxor samt bar en svart cykelhjälm.

Uppläst och godkänt via konceptanteckningar.
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Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Torehov, Ingrid Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt våldsbrott på Åsgatan i Linköping 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:27
Förhör avslutat

07:33
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ingrid Torehov berättar att hon vanligtvis brukar cykla Tränggatan i riktning ner 
mot Djurgårdsgatan. Från sin bostad i Ryd cyklar Ingrid över Rydsskogen för 
att sedan komma vidare ner mot T1-området och Tränggatan. Däremot cyklade 
inte Ingrid den aktuella morgonen den 19 oktober. 

På fråga svarar Ingrid att hon inte dagarna och veckorna innan den tragiska 
händelsen har gjort några observationer angående personer som hon har lagt på 
minnet. När man cyklar till arbetet är man fokuserad på att komma dit och 
lägger därför inte saker och ting på minnet som finns runt omkring, säger Ingrid.

Förhöret är uppläst från förhörsanteckningar och godkänt samt avslutat klockan 
07.33. 
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Förhör
Mord Åsgatan K 39890-04.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Salam, Diyar
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan; Linköping 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

Per Vadeby
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats

Barnhemsgatan 19, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PV574

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Salam berättade att han gick från bostaden (Barnhemsgatan 19) kl 07.40. Han gick till sin 
skola (Folkungaskolan). Han gick Barnhemsgatan ut på Djurgårdsgatan, höger upp mot 
Kaserngatan. Höger in på Kaserngatan och vidare till Folkungaskolan.

Salam berättade att han inte reagerat på något speciellt på vägen till skolan.
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Förhör
Dörrknackning Djurgårdsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindgren, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan tisdagen den 19:e 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

2004-10-22
Förhör påbörjat

11:35
Förhör avslutat

11:45
Förhörsplats

Äldreboendet Trägårn i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

SW

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lindgren berättade att han jobbar som vårdbiträde på äldreboendet Trägårn i Linköping. 
Lindgren sa att den aktuella dagen gjorde han arbetspasset 07.45 till 14.00. 

Lindgren berättar att han bor på Rydsvägen och cyklade via Malmslättsvägen in 
Barnhemsgatan förbi Elsas hus och vidare in på Djurgårdsgatan till Trägårn. Lindgren sa att 
han tror att han kom till jobbet någonstans mellan 07.40 och 07.45. 

Lindgren sa att han inte kan komma ihåg på något sätt vilka han mötte eller någonting annat. 
Lindgren sa att det måste vara något mycket speciellt om han skulle reagera på något. 
Lindgren sa att han den här aktuella dagen var klädd i grön oljerock, blåa byxor och cyklade 
på en blågrå mountainbike. 

Lindgren sa att strax efter morgonmötet dom hade som pågick någonstans mellan 07.45 och 
08.00 fick han reda på vad som hade hänt. Han sa att personalen samlades runt texttv och 
försökte hänga med vad som hade hänt.

Uppläst och godkänt i konceptform. Förhöret slut 11.45.
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindvall, Johan Nils
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

08:05
Förhör avslutat

08:12
Förhörsplats

Barnhemsgatan,  vändplatsen, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Johan hade dagen innan (04-10-19) lämnat bostaden kvart i 8 på cykel, cyklat in mot 
centrum och förbi biblioteket – förbi domkyrkan – över Drottninggatan – in på 
Barnhemsgatan – över Djurgårdsgatan – Lasarettsbacken – US där han studerar.

När han hade kommit till US området så hade han hört ambulansen på utryckning. Han hade 
inget annat att berätta om färden, han hade haft bråttom till skolan.

Johan är 188 cm lång, smal och han hade den aktuella dagen varit klädd i blå jeans, svart 
jacka med huva, vit insida på huvan, svart mössa, haft en grön/svart ryggsäck och åkt på en 
ljusblå herrcykel, cresent.

Uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör
Ankn. G 340

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindvall, Johan Nils
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2006-11-13
Förhör påbörjat

09:35
Förhör avslutat

09:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Johan ringer och vill komplettera vissa uppgifter.

Han kommer nu på att han var skriven på Furugatan 16 i Linköping när morden begicks. 
Detta är hans föräldrahem. Han bodde dock, på andra handskontrakt, på Joensuugatan vid 
tillfället vilket förklarar hans väg till studierna på US aktuell morgon.

Han gjorde inga iakttagelser som han kan minnas mer än att han hörde ambulas när han 
passerade backen på Lasarettsgatan.

Förhöret slut kl. 09.45.

Godkänt i koncept

Benniet Henricson
bitr. spaningsledare
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Förhör
Ankn. G 340

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindvall, Johan Nils
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang. Johans väg till Us morgonen 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2006-11-03
Förhör påbörjat

08:15
Förhör avslutat

08:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Johan ringer i anledning av att han fått en kallelse att infinna sig på polishuset i Värnamo den 
7 november 2006 för kompletterande förhör om sin färdväg, morgonen den 19 oktober 2004.

I tidigare förhör har han beskrivit sin färdväg från bostaden till US där han studerade. 
Anledningen till att han ringer är att han är i Spanien på semester under v. 45 då förhöret 
skulle ske.

Johan berättar att han jobbar som sjukgymnast i Värnamo och att han vid tillfället för morden 
studerade på US i Linköping. Enligt DAFA så var han då skriven på Furugatan 16 i 
Linköping varför hans färdväg såg mycket märklig ut.

Johan uppger att han vid tillfället bodde på Joenuugatan 2A i Linköping. Där har han dock 
aldrig varit folkbokförd enl. DAFA, Detta skulle förklara hans färdväg på morgonen den 19 
oktober 2004.

Vid kontroll i DURTVÅ så har han angett sin bostadsadress, vid förhörstillfället den 20 
oktober 2004, som Joensuugatan 2 A, Linköping. Enl. DAFA är han folkbokförd på 
Furugatan 16 fram till den 2 mars 2006.

Förhöret slut kl. 08.30.

Utskrivet efter konceptanteckningar

Benniet Henricson
bitr. spaningsledare
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Förhör
Tips övrigt.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hansson, Barbro
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev iakttagelser på väg till sitt arbete. 
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

08:05
Förhörsplats

Polishuset, Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Barbro Hansson berättade att hon arbetar på Socialförvaltningen på Barnhemsgatan. Föregående 
dag, alltså den 19 oktober, så cyklade hon Djurgårdsgatan och vidare in på Barnhemsgatan. Hon 
säger att klockan måste ha varit strax före kl 08.00, när hon passerade korsningen Tränggatan – 
Djurgårdsgatan. Hon säger att hon på den platsen tyckte att det var mycket folk i rörelse, som gick 
och cyklade, med tanke på att det regnade vid tillfället. Hon säger att hon inte gjorde några 
iakttagelser av folk eller händelser som avvek från det normala. Hon såg inga, eller hörde inga 
utryckningsfordon på platsen, men hon berättar att när hon hade kommit till sitt arbete, så hörde 
hon utryckningsfordon. Hon var vid tillfället klädd i en beige jacka. 

Förhöret slut kl 08.05. 
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Förhör
Mord K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Salam, Laila
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan, Linköping 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

Per Vadeby
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats

Barnhemsgatan 19, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Laila berättade att hon gick från sin bostad kl 07.45 041019. Hon gick till Komvux, 
Linköping. Hon gick Djurgårdsgatan in mot Linköping City. Hon lade inte märke till något 
onormalt eller något hon reagerade på.
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Niklasson, Britt Marie
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

08:13
Förhör avslutat

08:16
Förhörsplats

Barnhemsgatan, vändplats, Linköping.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Britt-Marie uppgav att hon dagen innan (04-10-19) hade gått från bostaden på 
Stallmästaregatan lite innan kl. 8. Hon hade gått över Berga – vid Tinnerbäcken – förbi 
psyk.avd. på US – genom US området – Lasarettsbacken – över Djurgårdsgatan – 
Barnhemsgatan fram till arbetsplatsen sociala förvaltningen i slutet på gatan.

Hon hade under sin promenad inte sett något utöver det vanliga.

Britt-Marie är 162 cm lång, normal kroppsbyggnad, brunt halvlångt hår och hade den 
aktuella dagen varit klädd i svarta jeans, grå jacka svarta skor och burit på en röd väska och 
en ICA påse.

Uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör
G 820

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Niklasson, Britt Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

PASS
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör rörande Britt- Marie Niklassons iaktagelser på Lasarettsgatan och

Djurgårdsgatan i Linköping på morgonen 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

Anders Sundenius
Förhörsdatum

2011-03-08
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:52
Förhörsplats

Våldsroteln i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Sunde

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Nils-Göran Ahlberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Britt- Marie Niklasson är hörd i mordutredningen vid två tillfällen tidigare – den 20 oktober 
2004 och den 14 oktober 2005.

Britt- Marie, som underrättas om anledningen till förhöret, uppgav följande:

Britt- Marie bor i bostadsområdet Berga i Linköping och arbetar på Socialförvaltningen i 
Linköping, vilken är belägen på Barnhemsgatan.
På morgonen tisdagen den 19 oktober promenerade hon till sitt arbete. Det duggade under 
hennes promenad, men det var dagsljus.

Denna morgon hade hon hand om morgonkaffet på Förvaltningen. Hon gick därför hemifrån 
något tidigare än hon brukade – vid ca 07.15 – 07.20 tiden.

Några minuter före kl. 08.00 hade hon passerat genom Universitetssjukhuset. Hon hade under 
passerandet genom US- området - inne på olika byggnader -sett klockor därinne, och är 
säker på tiden som hon passerade genom sjukhusområdet. Hon gick sedan Lasarettsgatan i 
riktning Djurgårdsgatan. På Lasarettsgatan gick hon på den sida som Pizzeria Napoli är 
belägen.

När hon på Lasarettsgatan var i  höjd med ett buskage och en gräsmatta – straxt efter 
fastigheten Backahus - observerade hon att det kom 4 – 5 personer som gick nedför på 
gångvägen i Tränggatans förlängning på andra sidan av Djurgårdsgatan, och bland dem en 
kille som hon observerade gå i höjd med fastigheten Tränggatan 3. Killen gick också nedför 
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den gångväg som leder ned från Tränggatan till Djurgårdsgatan. Han tog – från hans sida – 
den högra gångvägen från Tränggatan och passerade över Djurgårdsgatan via det västra 
övergångsstället.

Sedan försvann han ur Britt- Maries synfält då han skymdes av den fastighet där Pizzeria 
Napoli är belägen. Britt- Marie såg honom igen mycket kort därefter då hon såg honom igen 
kommande mot henne på Lasarettsgatan på samma sida av gatan som hon själv gick på.

Killen gick snabbt och verkade enligt Britt- Marie stressad. Han gick med långa kliv och var 
målinritad framåt.

När killen och Britt- Marie var ca 1, 5 meter från varandra på gångbanan sneddade han över 
det obevakade övergångsstället och gick över till andra sidan vid Naturcentrum, och vidare in 
i Trädgårdsföreningen. Vilken av gångvägarna i Trädgårdsföreningen killen gick såg inte 
Britt- Marie.

Hon fortsatte att gå mot Djurgårdsgatan, och innan hon kom fram till korsningen hörde hon 
sirener från utryckningsfordon kommande bakifrån. Hon vände sig om och såg att det kom en 
polisbil på Lasarettsgatan från US-hållet. Polisbilen passerade henne när hon hade ca 10 
meter kvar att gå till korsningen med Djurgårdsgatan. Polisbilen körde fort och svängde 
sedan vänster in på Djurgårdsgatan i riktning mot Kaserngatan.

Britt-Marie fortsatte sedan sin promenad mot arbetsplatsen. Hon korsade Djurgårdsgatan via 
det västra övergångsstället och gick sedan vidare på Barnhemsgatan till Socialförvaltningen 
beläget i slutet på denna gata. Hon är av uppfattningen att hon flexade in på arbetsplatsen ca. 
08.05.

Tillfrågad om hon i Socialförvaltningens flexsystem kan ta reda på exakt när hon flexade in 
denna morgon så uppgav Britt- Marie att hon skulle försöka ta reda på detta och återkomma 
till förhörsledarna med besked i frågan.

Britt- Marie ombeds att beskriva den man som hon mötte på Lasarettsgatan, och hon uppgav 
att mannen " såg svensk ut ". Han hade inget runt ansikte, men var blek i ansiktet.

Hon är själv 163 cm lång och hon uppskattar mannens längd till minst 180 cm, men dock ej 
över 190 cm. Mannens ålder uppskattar Britt- Marie till mellan 18 – 25 år.
Hon mötte andra personer på sin promenad, men den här mannen var annorlunda än de övriga 
hon mött. Hon upplevde det så att mannen var påtagligt stressad.

Hon har inget minne av att mannen bar på någonting, och hon minns idag inte om mannen 
höll sina armar på något speciellt sätt.

Beträffande mannens klädsel så uppgav Britt- Marie att mannen hade en mörk stickad mössa 
på huvudet. Mössan hade ingen tofs utan var helt slät upptill. Britt- Marie förevisas under 
förhöret den mössa som är aktuell i utredningen, och Britt- Marie uppgav att denna mössa är 
till färg och form lik den mössa som mannen bar.

Britt- Marie såg inget hår vid mannens öron, och hon tror att mannen hade mössan 
neddragen över öronen.

Mannen var iklädd en mörkare jacka. Färgen på denna minns inte Britt- Marie idag, men hon 
minns att mannen hade jackan delvis uppknäppt på framsidan då hon såg en tröja under 

Förhör med Niklasson, Britt Marie; 2011-03-08 13:00   diarienr: 0500-K39890-04
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jackan. Tröjan var ljus till färgen och hade en avvikande ljusare färg i förhållande till jackan.

Beträffande mannens skor och byxor så minns Britt- Marie inte utseendet på dessa – vare sig 
typ eller färg.

Tillägg:

Britt- Marie kontaktade undertecknad vid 15.30 – tiden aktuell förhörsdag, och uppgav att 
Socialförvaltningen bytt flexsystem under år 2005, varför hon inte med exakthet kan uppge 
vid vilken tid hon kom till arbetsplatsen, men hon är fortfarande säker på att hon flexade in 
ca. 08.05. Hon hade den aktuella morgonen hand om Förvaltningens morgonkaffe så hon var 
lite tidigare på arbetsplatsen än normalt.

Anders Sundenius / krinsp.

 

Förhör med Niklasson, Britt Marie; 2011-03-08 13:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindroth, Katrin
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

08:00
Förhör avslutat

08:10
Förhörsplats

Barnhemsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lindroth berättade att hon bor på Hunnebergsgatan och hon arbetar på Us. Tisdagen den 19 
oktober cyklade hon och lämnade sin son på daghemmet Elvan på Överstegatan 11 på T1 
området. Hon cyklade sedan vidare Tränggatan mot sin arbetsplats. Lindroth trodde att hon 
lämnade sonen klockan 07.45 och kom fram till Us 07.55. 

Lindroth sade att hon tyckte att det var mycket cyklar i korsningen Lasarettsgatan / 
Djurgårdsgatan. Lindroth reagerade på att hon tyckte det var fler bilar än normalt när hon 
cyklar där, detta kan bero på regnet som rådde vid tillfället.

Lindroth sade att hon måste ha passerat Åsgatan på vägen fram till Lasarettsgatan men kunde 
inte påminna sig att hon sett eller hört något hon reagerat på. Lindroth sade att hon inte såg 
några polisbilar i området.

Lindroth sade att hon vid tillfället var klädd i svart kappa, beige sjal och höll i grönt paraply 
för att det regnade.

Uppläst och godkänt via konceptanteckningar.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindroth, Katrin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Div. frågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgift till förhör 041020, kl 08, ang. personer i närheten av brottsplatsen.
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

Per Samefors
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

11:30
Förhör avslutat

11:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

041020, kl 08 lämnade  Katrin uppgifter till polisman Tomas Broman och detta finns på 
förhör.
Hon vill nu  komplettera detta: Katrin är nästan säker på att det var denna morgon som hon 
såg dessa personer
När  hon cyklade från dagiset mot Us, såg hon en mamma och hennes dotter,  innan 
övergångsstället på Djurgårdsgatan. Klockan var då ca 07.50.  Katrin cyklade på "kiosksidan"
Dottern är en dagiskompis till Katrins son på dagiset Elvan. Mamman har utländskt ursprung 
och är ev. från Ungern. Mamman gick och dottern cyklade och de var troligen på väg till 
dagiset då. 

Katrin ringde dagiset, men de ville inte lämna ut mammans namn direkt.
Hon pratade med Elisabeth  på dagiset Elvan 013-208721.  Elisabeth skulle prata med 
mamman och be henne ringa polisen. 
Strax efter detta ringde mamman som heter Märta Harangi. Hon sa då att hon hade dennna 
morgonen skjutsat dottern i bil till dagiset. Se förhör

Fortlöpande antecknat och uppläst.  
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Zlicic, Katarina
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

07:56
Förhör avslutat

08:00
Förhörsplats

Barnhemsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Zlicic berättade att hon tisdagen den 19 oktober cyklade från Stolplyckan och mot 
Barnhemsgatan. Hon cyklade in Barnhemsgatan från Djurgårdsgatan och klockan måste ha 
varit 07.55-08.00. 

Zlicic kunde inte påminna sig om något speciellt. Zlicic sade att vid tillfället var hon klädd i 
röd jacka, blåa jeans, svart kavaj och svart/vit t-shirt. 

Uppläst och godkänt via konceptanteckningar.
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Förhör
Passerande Djurgårdsgatan-Tränggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Thuresson, Eleanor
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina eventuella iakttagelser i samband med mord på Åsgatan i Linköping 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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:30
Förhör avslutat

07:37
Förhörsplats

Djurgårdsg i höjd med Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Thuresson tillfrågas om hon passerade på Djurgårdsgatan mot Linköping 
centrum på morgonen den 19 oktober. Hon uppger att hon cyklade till arbetet 
den 19 och hon cyklade då in vid Stolplyckan och cyklade på baksidan ner till 
Trädgårdsföreningen. Hon mötte ingen person som hon reagerade på eller kan 
påminna sig i efterhand. Hon uppger att hon var framme på jobbet på 
Drottninggatan vid klockan 08.00.

Thuresson är ljushårig och bar mörk jacka och cyklade på en damcykel.

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 07.37.
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Algotsson, Berit Inger Chatarina
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

08:18
Förhör avslutat

08:24
Förhörsplats

Barnhemsgatan, vändplatsen, Linköping.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

När vi stod och pratade med personer som passerade på Barnhemsgatan så kom Inger dit och 
berättade att hon bodde på Djurgårdsgatan och hade fönster som vette ut mot Djurgårdsgatan 
och Barnhemsgatan.
Hon hade idag (04-10-20) mellan kl. 06.50 – 06.55 genom fönstret sett en man som kunde 
stämma in med signalementet hon hört.
Mannen hade kommit ifrån Djurgårdsgatan och gått Barnhemsgatan bort mot Drottninggatan.
Hon hade inte sett hela Barnhemsgatan så hon vet inte om han vek av från den.

Signalement på mannen hon sett, runt 30 år, 180 – 190 cm lång, lite kraftig troligen 
mörkhyad, klädd i en brun/beige knälång jacka som var lite bullig, hade troligen en mössa.

Hon hade haft lite svårt att se mannen eftersom det hade varit mörkt ute.

Uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Malmberg, Ingegärd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iaktagelser vid Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan 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

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:20
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ingegärd Malmberg uppgav som följer:

Jag åkte cykel till jobbet. Det regnade och klockan var 07.35 då jag passerade platsen.

Lade inte märke till något speciellt. Det var lugnt.

Hade på mig en grön jacka, gröna byxor.

Insp Sone Svedlund
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bannbers, Ola
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iaktagelser vid Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan, 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

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:28
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ola Bannbers uppgav som följer:

Cyklade till mitt arbete. När jag passerade platsen här såg jag inget som jag lade märke till.

Hade på mig svart regnjacka och svarta regnbyxor.

Insp Sone Svedlund
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Förhör
F 387

Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2005-02-15 10:53
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bannbers, Ola
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ola Bannbers, under förhöret kallad Ola, underrättas om att han ska höra ang. sina eventuella

iakttagelser runt morddagen 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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2005-02-10
Förhör påbörjat

11:55
Förhör avslutat

12:40
Förhörsplats

Linköpings polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ola ombeds också lyssna noga på de delar som indikteras och vid eventuella felsägningar 
eller missförstånd korrigera förhörsledaren.

 Händelsen
Ola berättar att han vill minnas att det var på eftermiddagen den 19 oktober 2004 som han 
fick reda på vad som hade inträffat i Linköping. Han är inte helt säker på hur han fick 
informationen men han tror att det var via en arbetskamrat. När vi har fört en diskussion om 
det här så blir han ganska säker på att uppgiften fick han reda på den 19. Han visste även 
platsen när han sedan lämnade arbetet. På fråga säger han att när han fick reda på det här så 
funderade han naturligtvis vad han hade gjort på morgonen och kommer inte på någonting 
särskilt som han hade iakttagit. Han säger att han har gått in i systemet och kontrollerat när 
han stämplade in den 19 oktober och det var 07.50.
Han stiger upp ungefär samma tid varje morgon och har ungefär likvärdiga rutiner och 
uppger att han borde troligen passerat den platsen ca 07.35. Och med platsen åsyftas då 
naturligtvis brottsplatsen. Den dag som han blev stoppad av polis så uppger han att han också 
kontrollerade när han stämplade in och då var det 07.58 och kontrollen skedde den 20 oktober 
2004.

Vi för också en diskussion om hur Ola tar sig till sitt arbete. Han säger att han i princip varje 
dag, förutom när han har tjänsteresor, använder sin cykel. Det är ett sätt för honom att kunna 
kombinera motion med att snabbt komma till arbetet. Han bor på den adress som finns 
angiven på den särskilda handlingen och är således inte så långt från brottsplatsen. Vid 
förhörstillfället tar vi hjälp av fotografier som är tagna ifrån helikopter samt en karta där han 
också ritar in den väg som han cyklade den här aktuella dagen. Ola säger att han lämnar 
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bostaden och tar sin cykel som står parkerad i källaren i ett särskilt cykelförråd. Sen kommer 
han att cykla förbi Erik Dahlbergsgatan 51, 53 och 55. Han kommer ut på Åsgatan där han 
sedan viker söderut och fortsätter ner mot Tränggatan för att så småningom korsa 
Djurgårdsgatan och åka igenom Trädgårdsföreningen. Han cyklar sedan ner emot Ekoxen och 
fortsätter till sin arbetsplats som är på Saab. Hela resan bedömer han ta ca 20 minuter.

Vi diskuterar eventuella iakttagelser och Ola säger att den här aktuella dagen har han 
minnesbild utav att det var dåligt väder och att det var regn i luften. Han har för sig att han ser 
människor med paraplyer och liknande. Han kan dock inte identifiera någon person och har 
inget signalement att lämna på någon. Det var ingenting som han reagerade över den här 
aktuella dagen. Vi samtalar också om fordon och Ola säger att han inte har gjort någon 
iakttagelse just den här dagen av något fordon som dragit uppmärksamheten till sig. Vi 
diskuterar även större fordon men det är inget fordon som Ola kan erinra sig. På fråga när det 
gäller sopbil så säger han att vid Karl Dahlgrensgatan 51 finns det en grön byggnad som är ett 
sophus. Där brukar det vara en sopbil som han får runda. Om det var någon sådan bil den här 
dagen, det vet han inte.

Vi återgår till tiden innan brottet och förhörsledaren frågar Ola om han kan erinra sig någon 
särskild händelse som han har lagt på minnet. Han säger att det har han inte gjort, det har inte 
varit några personer som han stadigvarande brukar möta eller någon arbetskamrat eller andra 
grannar eller liknande som han träffar på sin cykeltur. Han vill minnas att under sommaren 
2004 var det några som han kände igen som cyklister men vilka de är har han ingen aning 
om. Han cyklar som sagt var oaktat vilken årstid det är. 
Han har minnesbild utav, det är att i samband med att de flyttade in på den här adressen i maj 
månad 2004, så hade det varit inbrott i en källare. Det har också någon gång senare varit ett 
inbrott i källaren men exakt vilket datum, det kommer Ola inte ihåg. Det han däremot vet är 
att inbrottet i källaren skulle ha varit före morden. En tid efter andra inbrottet i källaren så 
säger Ola att han gjort en iakttagelse av två personer. Ola hade själv stått på balkongen och 
sett de här männen som han uppfattade som lite slitna och kanske påverkade av något. De 
betedde sig i varje fall lite annorlunda och han hade därför reagerat på dem.

När det gäller signalement på de här personerna så säger Ola att han har väldigt svårt att så 
här lång tid efteråt erinra sig hur de såg ut. Hans spontana minnesbild är att de var 
mörkklädda och att en utav dem kan eventuellt haft någonting som liknade en skinnjacka. Om 
de bar på någonting så är han lite osäker men någonstans har han en minnesbild utav att en 
utav männen skulle haft någon stång eller pinne eller liknande.

Vi för också en diskussion om efter brottet, om Ola har gjort någon iakttagelse eller 
reflekterat över någonting särskilt. Han säger att det har han inte gjort. Vi diskuterar också det 
fram och tillbaka men Ola säger att han inte har gjort någon iakttagelse om någon särskild 
händelse. De personer som han reagerade på var att många journalister strök runt kåkarna i 
området. 

På fråga säger Ola att det har ju varit visst prat om händelsen såtillvida att många har 
kommenterat att Ola har bott i närheten av brottsplatsen. Men i övrigt har ingenting sagts som 
han har reflekterat över. Ola berättar spontant här att han av en sekreterare, Vivianne 
Forsberg, telefon 013-18 58 31, fått höra att hon i sin tur har pratat med någon väninna som 
ska bo inte så långt ifrån brottsplatsen. Den här väninnan skulle ha gjort en iakttagelse om 
någon lustighet som Ola idag inte exakt kommer ihåg vad det gick ut på. Men som han har 
förstått av Vivianne så har väninnan pratat med polisen. Vad väninnan heter, det vet inte Ola.

När det gäller bilderna på offren som varit i media så uppger Ola att han har sett dessa men 
han har inte pratat med eller sett dem tidigare. Vi återgår till Olas cykelväg. På fråga från 
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förhörsledaren så uppger Ola att han inte har gjort någon iakttagelse om någon särskild 
person eller någon särskild händelse som han har lagt på minnet. Och det gäller då 
cykelvägen till arbetet och bl.a. genom Trädgårdsföreningen. Ola säger att han idag i Corren 
läst om artikeln där det framgår att en person skulle ha gjort en iakttagelse av en man i 
Trädgårdsföreningen. Han säger spontant att den väg som han cyklar har han ingen 
minnesbild av att det finns några bänkar överhuvudtaget. Möjligtvis i början när han kommer 
in i Trädgårdsföreningen. Vidare säger han att det är nerförsluttning så det går ganska snabbt 
igenom Trädgårdsföreningen.

Ola säger att det är bara han och hans fru som bor på den adress som finns på den särskilda 
handlingen. Barnen är utflugna och bor på annan adress. Han har pratat naturligtvis med sin 
fru om händelsen men hon har inte vid något tillfälle nämnt att hon skulle gjort någon 
iakttagelse. Han säger också att hennes färdväg är inte åt det här hållet utan skall hon till 
arbetet så åker hon rakt västerut i princip.

 Egen klädsel 
Ola tror att han med stor säkerhet kan säga att den 19 oktober så hade han på sig den rock 
som han har med sig vid förhörstillfället. Det är en rock i yllematerial och halvlång, går ner 
över stussen och är svart i färgen. Han hade också regnbyxor på sig den 19 och han vet att 
han funderade på om han skulle stanna för att sätta på sig regnjackan. Men eftersom han hade 
börjat få upp farten så hans minnesbild är att han inte satte på sig någon regnjacka. I övrigt 
hade han en svart cykelhjälm. Det är möjligt att han hade handskar på sig men han är osäker 
på den uppgiften.

Cykeln som han färdas på är en Crescent som han köpte i april 2004. Det är dammodell och 
den har sju växlar som är inkapslade i navet. Cykeln är svart och gräddvit och han vill minnas 
att sommardäcken har ljusa däcksidor. Cykeln har en svart korg fram och vid det här tillfället 
så tror han att han hade sin cykelväska med sig. Den väskan är grå till färgen. Olas 
minnesbild är att det var ljust när han cyklade iväg varför han inte använde lyset som finns på 
cykeln. Det lyse som är fram är en dynamostyrd lampa och bak är lampan batteridriven. Inga 
av dessa lampor var således på.

 Eget signalement
Ola berättar att han är ca 178 cm lång. Han har gråsprängt hår, bär glasögon och har vid 
förhörstillfället en grå kavaj, svart polotröja och mörka byxor. Ola är normal i sin 
kroppskonstitution.

Övrigt
På fråga säger Ola att han har följt med lite grann i media om händelseutvecklingen gällande 
det här brottet. Han har inte läst varenda artikel utan som han uttrycker det så läser han 
rubriken och förefaller den intressant så läser han vidare i artikeln. Han prenumererar på 
Corren men läser även tidningar ute på nätet.

Förhöret indikterat i närvaro av Ola som kan lämna förhöret utan erinran och han skall inte ha 
bandet återuppspelat.
Förhöret avslutas klockan 12.40.

Linköping som ovan
Krinsp. Göran Häggblad.

Bifogas: Karta där Ola ritat in sin väg till arbetet.

Förhör med Bannbers, Ola; 2005-02-10 11:55   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Passerande Djurgårdsgatan-Tränggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hossainpour, Mahnaz
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina eventuella iakttagelser i samband med mord på Åsgatan 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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:50
Förhör avslutat

07:55
Förhörsplats

Djurgårdsgatan i höjd med Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mahnaz tillfrågas om hon passerade området på morgonen den 19 oktober. Hon 
uppger att hon den morgonen cyklade från Lambohov och vidare 
Djurgårdsgatan-Drottninggatan till Klostergatan. Hon passerade i höjd med 
Tränggatan klockan 07.45-07.50. Hon uppger att det var lugnt i området i går 
morse och att det var dåligt väder. Hon upplevde att det var betydligt mindre 
personer ute i grå morse än vad det var i dag.

Mahnaz uppger att hon cyklar den här sträckan varje dag och försöker påminna 
sig gårdagen och om hon såg några personer under sin färd till jobbet. Hon 
säger att hon inte kan komma på någon särskild person som hon såg.

Mahnaz ombeds beskriva hur hon var klädd på tisdagsmorgonen. Hon uppger 
att hon bar svart dunjacka som räcker ner till låren, hon hade röda regnbyxor, 
beige skinnstövlar, svart cykelhjälm, svarta vantar och svart hårband under 
hjälmen. Hon cyklade på sin silverfärgade damcykel. Mahnaz uppger att hon är 
iranska och är något brun i hyn. 

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 07.55.
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Förhör
Passerande Djurgårdsgatan-Tränggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jonsson, Mona
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina eventuella iakttagelser i samband med mord på Åsgatan i Linköping 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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

08:05
Förhör avslutat

08:13
Förhörsplats

Djurgårdsgatan i höjd med Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jonsson tillfrågas om hon passerade området på morgonen den 19 oktober. Hon 
uppger att hon gick ifrån arbetsplatsen på Trumslagaregatan till sitt arbete på 
Danske Bank i Linköpings centrum. Hon gick Djurgårdsgatan hela vägen ner 
till Drottninggatan. Innan hon gick ifrån sitt bostadsområde så lämnade hon 
först barn på dagis Bullerbyn på T1. Hon gick sedan ut på Djurgårdsgatan i höjd 
med Konsum Lägerhyddan. Hon reagerade då på att en motorcykelpolis åkte 
runt vid Konsum och hon undrade vad som hade hänt. Hon promenerade sedan 
på västra trottoaren längs Djurgårdsgatan ner till Drottninggatan, sneddade över 
p-platsen vid den gamla postterminalen gick Apotekaregatan och ner 
Torggatan. 

Hon tillfrågas om hon kan uppskatta hur dags hon passerade korsningen 
Djurgårdsgatan-Tränggatan, hon uppger att hon passerade där cirka klockan 
08.10. Hon uppger att det var mycket bilar som vanligt på Djurgårdsgatan men 
det var ganska få cyklister och gångare.

Jonsson uppger att hon inte kan påminna sig någon person som hon iakttog i går 
morse. Hon uppger att hon sedan hon läst och hört om morden i massmedia har 
försökt tänka tillbaka men hon kan inte påminna sig någon särskild person. Hon 
tillfrågas om hon kan påminna sig om hon såg någon yngre kille i området då 
hon passerade men det kan hon inte påminna sig. Hon har också tagit del av det 
signalement som har funnits i massmedia och hon har inte kunnat påminna sig 
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att hon har sett någon person med det signalementet. Hon uppger att hon 
omedelbart kommer att ta kontakt med polis om hon kommer på någonting.

Jonsson ombeds beskriva hur hon var klädd den 19 oktober på morgonen och 
hon beskriver först att hon har axellångt ljust hår och att hon var iklädd en svart 
peak-performance jacka och blå jeans och att hon hade svart skor och bar på en 
vit påse i handen och på ryggen hade hon en gråbeige ryggsäck. Jonsson bär 
glasögon.

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 08.13.

Förhör med Jonsson, Mona; 2004-10-19 08:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Möller, Ulla-Britt
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

07:53
Förhör avslutat

07:56
Förhörsplats

Barnhemsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Möller berättade hon under tisdagen den 19 oktober cyklade från eskadern och hela 
Djurgårdsgatan samt in på Barnhemsgatan . Möller sade att hon cyklade på vänster sida av 
Djurgårdsgatan hela vägen och klockan var cirka 08.05-08.10-tiden.

Möller uppgav att hon mötte mest cyklister och hon kunde inte komma ihåg någon gående 
eller annat speciellt som hon noterat.

Möller sade att aktuell dag var hon klädd i ett heltäckande lila regnställ då det regnade vid 
tillfället.

Uppläst och godkänt via konceptanteckningar.
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Liljegren, Inga-lill
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:15
Förhör avslutat

08:20
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Liljegren uppger att hon varje morgon på väg till sitt arbete passerar Elsa Brännströms gatan 
–Barnhemsgatan, vid 0730 –35 varje morgon.
 Inte gjort några iakttagelser  den 19/10-04.

Liljegren finns på telefon 013-244102.

HEMLIG



772

Förhör
Passerande Djurgårdsgatan-Tränggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wall, Billy
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina eventuella iakttagelser på Rosengatan 041020.
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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:15
Förhör avslutat

08:23
Förhörsplats

Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Billy uppger att han skjutsade sin hustru till jobbet på morgonen den 20 
oktober. Hustrun jobbar på Ögonkliniken och han körde upp Rosengatan för att 
släppa av henne så att hon kunde gå över Tinnerbäcken till Ögonkliniken. 
Klockan 08.05 svängde han upp på Rosengatan och några meter in på 
Rosengatan så såg han en ung kille som han och hustrun reagerade på. Killen 
var i 20-års åldern och Billy uppfattade att han hade kantigt eller markerat drag 
i ansiktet. Killen bar pilotsolglasögon med spegelglas och han var iklädd beige 
vindtygsjacka vilken räckte till låren. Luvan var uppfälld och Billy uppfattade 
att under luvan hade killen en mörkblå eller svart mössa. Billy tillfrågas om han 
uppfattade vad killen hade för byxor och han uppger att han tror att killen hade 
jeans men han är något osäker eftersom han koncentrerade sig på killens 
överkropp. 

Han och hans hustru reagerade på signalementet på den här killen, att det 
stämde med det signalement som man hade tagit del av i massmedia efter 
morden på Åsgatan. När han sedan passerade korsningen 
Lasarettsgatan-Djurgårdsgatan och såg att det fanns polis på plats stannade han 
till för att berätta detta.

Tilläggas kan att Billy uppgav att killen stod cirka 30-40 meter upp på 
Rosengatan från St Larsgatan.
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Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 08.23.

Förhör med Wall, Billy; 2004-10-20 08:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Elmbro, Susanne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang. grovt våldsbrot 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:30
Förhör avslutat

08:40
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Elmbro arbetar på Socialaförvaltningen och åker bil varje morgon och kommer då Elsa 
Brännströms gatan -Barnhemsgatan till parkeringen vid Socialen.
Den 19/10 hade hon kommit till arbetet kl 0755. Hon hade inte gjort några iattagelser på 
vägen fram till parkeringen. 

Elmbro finns på tel 013-296497
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Janefjord, Camilla
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

08:25
Förhör avslutat

08:29
Förhörsplats

Barnhemsgatan, vändplatsen, Linköping.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Camilla uppgav att hon dagen innan (04-10-19) hade lämnat bostaden samma tid som idag 
vid kvart över 8. Hon hade cyklat Västra vägen fram till det nya P-huset vid Drottninggatan – 
över Drottninggatan – in på Barnhemsgatan – över Djurgårdsgatan – in på Lasarettsgatan – in 
på US området där hon jobbar.

När hon hade cyklat till jobbet så hade hon inte reagerat på något och när hon kommit till 
jobbet så hade hon fått reda på vad som hänt. Hon hade då blivit förvånad eftersom hon hade 
varit så nära platsen men inget märkt av det.

Camilla är 162 cm lång, har ljust halvlångt hår och den aktuella dagen hade hon varit klädd i 
blå jeans, mörkblå jacka och en vit/grå/svart stickad mössa, haft en svart/röd ryggsäck
och cyklat på en lila damcykel.

Uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ousbäck, Anders
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

07:27
Förhör avslutat

07:34
Förhörsplats

Barnhemsgatan, vändplatsen, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Anders uppgav att han dagen innan (04-10-19) hade cyklat från bostaden på Sandgatan  kl. 
07.20. Han hade cyklat Sandgatan – Barnhemsgatan – över Djurgårdsgatan – Lasarettsbacken 
– Tinnerbäcken och varit på sin arbetsplats, Ramstadsgatans Servicehus, kl. 07.30.

Han uppgav att han inte hade lagt märke till något speciellt under cykelturen.

Han har kort brunt hår och aktuell dag hade han haft glasögon på sig, varit  klädd i blå jeans, 
mörkblå jacka, blå handskar och cyklat på en svart cykel med rosa framgafflar med bockstyre.

Uppläst från anteckningar och godkänt. 
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Förhör
k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Studeny, Åsa
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser med anledning av grovt bortt Åsgatan, Linköping, 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

Lars Andersson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:31
Förhör avslutat

07:35
Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Åsa brukar från Valla området via tränggatan till sitt arbete på US. De flesta 
dagar gör hon det på morgonen, men 041019 gjorde hon cykelturen först kl 
12.50.

Hon har inte vid något tillfälle sett något som hon lagt på minnet.

Då hon cyklar brukar hon ha på sig en svart vindjacka, blå byxor, beige skor,blå 
vantar och en cykelhjälm. Hon cyklar på en grön damcykel med cykelkorg.

Hon är 170 cm lång.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
k39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Olsson, Christina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser med anledning av grovt bortt Åsgatan, Linköping, 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

Lars Andersson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:38
Förhör avslutat

07:41
Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Christina var ledig 041019, men normal brukar hon från en busshållplats på 
Storgatan gå Åsgatan söderut vid 07.40-tiden varje vardag på väg till sitt 
arbete. 

Vid de tillfällen hon har gått till jobbet har det alltid varit lugnt och stilla och 
inget har hänt som hon lagt på minnet. Hon har heller inte sett eller hört något 
hon lagt på minnet.

Hon är 159 cm lång har kortklippt brunt hår och glasögon. Hon brukar ha på sig 
en grön jacka, blå byxor, svarta skor och svart ryggsäck.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jonsson, Andreas
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

07:47
Förhör avslutat

07:50
Förhörsplats

Barnhemsgatan, vändplats, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Andreas uppgav att han var på tillfälligt besök i stan hos sin syster. Han praktiserar på 
Apoteket, Stora Torget, där hans syster jobbar, (systern hörd av T Broman).  

Han hade dagen innan (04-10-19)  strax för 07.30 cyklat från systens bostad på 
Luftvärnsgatan genom sjukhusområde – Lasarettsbacken – över Djurgårdsgatan – 
Barnhemsgatan – Drottninggatan – förbi domkyrkan och ner till apoteket.

Han uppgav att han hade varit fullt upptagen med att hitta, eftersom han inte är från stan, han 
hade inte lagt märke till någon eller något speciellt under färden.

Andreas är 180 cm lång, smal, brunt hår, hade aktuell dag varit klädd i blå jeans, blå/turkos 
jacka med huva, haft huva uppfällt, vita och blå/turkosa gymnastikskor och cyklat på en 
vit/rosa damcykel, cresent  med bockstyre.

Uppläst från anteckningar och godkänt.    
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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 Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nettelblad, Hans
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hans Nettelblad hörs om sina iakttagelser runt korsningen

Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan-Tränggatan-Åsgatan då Hans cyklade till sitt arbete 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:20
Förhör avslutat

07:25
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hans Nettelblad berättar att han den 19 oktober cyklade som vanligt till sitt 
arbete på Universitetssjukhuset. Hans var svartklädd och cyklade på en turkos 
herrcykel. På huvudet hade Hans en blå hjälm.

Hans vill minnas att han var på sitt arbete någonstans vid 07.25-tiden. På fråga 
svarar Hans att han inte efteråt kan dra sig till minnes att han mötte någon 
person direkt. Varken någon person som promenerade eller cyklade. Från 
bostaden på Karl Dahlgrensgatan cyklar Hans till Stengatan för att där svänga ut 
på Tränggatan och följa Tränggatan fram till Djurgårdsgatan som han passerar 
rakt över för att sedan cykla vidare Lasarettsgatan. Hans har inte observerat 
någon person varken som har promenerat eller cyklat den aktuella morgonen. 
Hans kan inte heller dra sig till minnes någon person som har gjort Hans 
uppmärksam dagarna eller veckorna innan den tragiska händelsen heller.

Förhöret avslutat klockan 07.25, uppläst från förhörsanteckningar och godkänt.  
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Förhör
F525

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nettelblad, Hans
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i ärende K39890-04.
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

Lennart Johansson
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

17:15
Förhör avslutat

17:51
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Lars (ohörbart)

Nettelblad har tidigare blivit förhörd i detta ärende vid två tillfällen, dels den 20 oktober 2004 
och dels den 22 oktober 2004. Detta är ett kompletterande förhör i samma ärende.

Hans Nettelblad är boende på Karl Dahlgrensgatan och har varit boende på denna plats i 
femton år. Hans Nettelblad arbetar som läkare och har sin anställning på 
Universitetssjukhuset i Linköping.

Hans tillfrågas hur han tar sig till och från sin arbetsplats på Universitetssjukhuset. Hans 
säger att han egentligen inte bor på Karl Dahlgrensgatan men den bostad där han bor har 
adress Karl Dahlgrensgatan. Egentligen är det så att Hans bor i gamla vattentornet och detta 
har adress Karl Dahlgrensgatan. Vid de allra flesta tillfällena är det på det viset att Hans 
cyklar till och från arbetet. Då Hans åker till arbetet cyklar han Karl Dahlgrensgatan fram till 
Stengatan där han svänger höger in på Stengatan. Vidare cyklar han sen Stengatan fram till 
Tränggatan där han svänger vänster in på Tränggatan. Därefter cyklar Hans Tränggatan ner 
mot där Åsgatan ansluter till Tränggatan och vidare ut på Djurgårdsgatan, över 
Djurgårdsgatan in på Lasarettsgatan och vidare upp till Universitetssjukhuset. Vid 
förhörstillfället tas det fram en skiss över området och Hans ritar med blå färg den väg han 
cyklar till sin arbetsplats. På fråga när Hans beger sig i väg till sin arbetsplats på morgonen 
säger Hans att det varierar från 07.00 till 07.15. Hans säger att det tar ca. 3-4 minuter från det 
att han sätter sig på cykeln och cyklar till sin arbetsplats.

Hans tillfrågas om han möter många personer under sin färd till arbetet. Hans säger att de 
personer som han i stort sett brukar möta är byggarbetare som håller på och arbetar vid Karl 
Dahlgrensgatan 12 och sen brukar han möta en gammal skolkamrat som heter Ann Bengtsson 
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som brukar vara ute och valla sin hund på morgonen när Hans åker till sitt arbete. Bengtsson 
är boende på Karl Dahlgrensgatan 8. Hans säger att de flesta dagarna är det på det viset att 
han möter knappt någon men de personer som Hans tidigare nämnt under förhöret är de som 
han vanligtvis har mött den senaste tiden.

Hans tillfrågas om han kommer ihåg hur det var den 19 oktober då han cyklade till sin 
arbetsplats, om han mötte en del folk under sin cykelfärd till arbetet. Hans säger att han var 
något sen den 19 oktober och han tippar därför att han kom iväg från bostaden någon gång 
07.15 eller 07.16. Hans vet att han har stämplat in på sin arbetsplats då klockan var 07.24. 
När Hans cyklade från vattentornet där han har sin bostad fick han krångla sig förbi en sopbil 
som backade upp mot vattentornet. Det var när sopbilen var på väg upp mot själva 
vattentornet som Hans fick krångla sig förbi sopbilen. Hans säger att han är något osäker på 
men han tror att det kan ha stått ett par vita skåpbilar utanför fastigheten Karl Dahlgrensgatan 
12. Hans förknippar dessa skåpbilar med byggarbetare och detta eftersom det har pågått 
arbeten på fastigheten Karl Dahlgrensgatan 12 under en tid. Hans säger sig också ha något 
minne av att det skulle stått något firmanamn på bilarna. Hans har inget minne av att han just 
denna morgon skulle ha mött Ann Bengtsson då hon var ute och rastade sin hund.
Han säger sig inte ha någon minnesbild av att han mött någon person när han cyklade på 
Stengatan och senare på Tränggatan. Hans säger sig inte heller ha någon minnesbild av att 
han sett någon person då han befunnit sig där Åsgatan ansluter till Tränggatan. Hans påtalar 
att från det att han startar hemifrån sin bostad och fram till trafikljuset vid Djurgårdsgatan är 
det nerförsbacke och att det rullar på ganska snabbt dit ner.

Hans tillfrågas hur pass mörkt det var ute då han cyklade till arbetet den 19 oktober och hur 
väderleksförhållandena var. Hans säger att han har en minnesbild av att han hade cykellyse på 
och av den anledningen måste det ha varit mörkt ute. När det gäller väderleksförhållandena 
säger Hans att han tror att det måste varit kyligt ute eftersom han hade haft halsduk på sig.

Hans tillfrågas hur han själv var klädd tisdagsmorgonen den 19 oktober. Hans säger att han 
bar svarta jeans, svart skinnjacka, röd halsduk och blå cykelhjälm. Den cykel som han 
cyklade på var en turkos herrcykel av märket Crescent.

Det påtalas för Hans att han har bott i området Karl Dahlgrensgatan i flera år och av den 
anledningen tillfrågas Hans om han under den senaste tiden har sett någon eller några 
personer som har uppträtt på ett konstigt eller märkligt sätt. Hans säger att det under det 
senaste året har skett en hel del nybyggnationer utefter Karl Dahlgrensgatan. Av den 
anledningen har det kommit en del nya personer som har flyttat in i området som Hans ej 
tidigare ha sett. Dessutom har det ju rört sig en hel del byggjobbare i området. Det är dock 
ingen person som Hans särskilt har lagt märke till har uppträtt på ett märkligt sätt.

Det påtalas för Hans att det i media har gått ut ett signalement på tänkbar gärningsman. Hans 
tillfrågas med anledning av det om han tagit del av det signalement som gått ut i media. Hans 
säger att det har varit ett väldigt luddigt signalement. (ohörbart) person som han förknippar 
med det signalement som han har tagit del av. 

Hans tillfrågas när och hur han fick reda på den händelse som inträffade på Åsgatan den 19 
oktober. Hans säger att det pratades om händelsen på hans arbetsplats och han tror att han 
fick höra om händelsen någon gång sen förmiddag den 19 oktober. Hans säger att hans 
närmaste arbetskamrater vet var Hans bor och dessa hade sagt till Hans att det hade skett 
mord i hans kvarter.

På fråga om Hans är bekant med något av offren säger Hans att inte är detta. Han säger sig 
inte ha någon minnesbild av att han sett något av offren denna dag eller vid något tidigare 

Förhör med Nettelblad, Hans; 2004-11-01 17:15   diarienr: 0500-K39890-04
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tillfälle.

Hans svarar på fråga att han inte känner till om det finns några i hans bekantskapskrets som är 
bekant med något av offren.

Hans tillfrågas om sina egna boendeförhållanden i vattentornet. Hans säger att han bor 
tillsammans med sin hustru, (ohörbart) Lindroth-Nettelblad på plan sju och åtta i 
Vattentornet. Hans säger vidare att han driver en privatpraktik i bostaden och att hans hustru 
är anställd av Hans. Därför kan hustrun inte lämna bostaden mellan 07.00 och 09.00. Vidare 
säger Hans att hustrun har nämnt någonting till honom att hon skulle ha lämnat bostaden 
mellan sju och nio denna dag, d.v.s. den 19 oktober. Hans säger också på fråga att man från 
Hans bostad inte kan se ner mot brottsplatsen på Åsgatan. Det är byggnader som skymmer 
utsikten ner mot Åsgatan och brottsplatsen. På fråga om det har förekommit dörrknackning i 
Vattentornet säger Hans att det inte har gjort detta. I Vattentornet finns det 10 lägenheter.

Hans tillfrågas om det är någon av hans grannar som brukar lämna Vattentornet ungefär vid 
samma tidpunkt på morgonen som Hans åker till arbetet och Hans säger att en granne vid 
namn Catharina Wedung brukar lämna bostaden ungefär vid samma tidpunkt och att hon 
också ha sin arbetsplats på Universitetssjukhuset. Han säger att han inte har något minne av 
att han den 19 oktober skulle ha stött på Catharina Wedung. 

Hans tillfrågas om han i sin profession som läkare fått ta del av någon information som skulle 
kunna leda polisen mot någon tänkbar gärningsman. Hans säger att han inte har tagit del av 
någon sådan information och inte har någon information vem som kunde vara tänkbar 
gärningsman. Hans påtalar dessutom att han jobbar på Hand- och plastikoperation och har 
läst i pressen att en eventuell gärningsman kunde haft skador på händerna. Hans säger sig inte 
ha haft någon sådan patient på sin mottagning på Universitetssjukhuset (ohörbart) på en 
knivskada på händerna.  
   
Hans säger att den minnesbild som han har av morgonen den 19 oktober är att han fick 
krångla sig förbi sopbilen då han cyklade till arbetet och vidare att han denna dag var lite sent 
ute.

Hans har hört när förhöret direktintalats på band och godkänner det i befintligt skick.

Förhöret avslutat klockan 17.51.

Förhör med Nettelblad, Hans; 2004-11-01 17:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ekstedt, Mattias Peter
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

07:30
Förhör avslutat

07:40
Förhörsplats

Barnhemsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ekstedt berättade att han bor på Barnhemsgatan 14.

På tisdagsmorgonen gick han Barnhemsgatan mot Lasarettsgatan och vidare till sitt arbete på 
Us. Ekstedt sade att han kom inte på något speciellt han sett då. 

Ekstedt sade att han var klädd blå jacka, blåa jeans. Ekstedt trodde att klockan var vid 
08.00-tiden då han gick till sitt arbete.

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
Förbipasserande Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Engström, Marita
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

07:25
Förhör avslutat

07:30
Förhörsplats

Barnhemsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Engström sade att hon tisdagen den 19 oktober vid 07.40-tiden cyklade Barnhemsgatan och 
vidare Lasarettsgatan mot Us området. Engström sade att hon inte reagerat eller sett något 
speciellt under färden till arbetet.

Engström sade att hon vid tillfället var klädd i blåa jeans, beige jacka samt bar svart ryggsäck.

Uppläst och godkänt via konceptanteckningar.
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Förhör
K-39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Axling, Kerstin Ann-Christin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gäller morden i Linköping under gårdagen.
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

Laila Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:37
Förhör avslutat

15:43
Förhörsplats

Telefonsamtal
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ann-Christin ringer till polisen ang morden under gårdagen.
Hon berättar att hon gick på Barnhemsgatan som ligger parallellt med den aktuella gatan. Hon 
var på väg från bussen till sin arbetsplats på USs apotek. Tiden var 07.40-07.50
Hon säger att hon såg en kvinna som gick upp för trappan som finns där. I övrigt såg hon 
ingen. Hon lyssnade på radion och hade ett paraply så hon uppfattade inga ljud.
Ann-Christin har telefonnummer 013-141450
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Förhör
Förbipasserande Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wärdig Nilsson, Marianne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser 2004-10-19 med anledning av mord på Åsgatan 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:20
Förhör avslutat

07:25
Förhörsplats

Åsgatan/Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Sangrud befann sig tillsammans med flera andra poliser vid korsningen 
Åsgatan/Tränggatan för att prata med dem som var på väg till sina arbeten eller skola. 
Frågeställningen till dem som stoppades var om de passerat platsen 2004-10-19, på 
morgonen.

Marianne berättar att hon bor på Åsgatan nr 3. Hon lämnade sitt hem klockan 06:50 på cykel. 
Det var då mörkt ute. Hon såg inga människor utomhus. Hon har inte sett några barn.

Hon vet inte med sig att hon sett pojken tidigare då han varit på väg till skolan. Hon vet inte 
vem kvinnan är som blivit mördad och hon vet således inte om hon sett henne tidigare.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända för utskrift.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jonsson, Lars Magnus
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd vid uppsökande förhör i kosrningen Tränggatan Åsgatan.
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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:50
Förhör avslutat

07:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Magnus berättar att han går på Valla Folkhögskola och att han varje morgon när går till 
skolan brukar gå från bostade på Djurgårdsgatan 39 ner till Barnhemsgatan och där möta en 
kompis med vilken han slår följe till skolan. Kompisen heter Robert Linde. 

Morgon 041019 gick Magnus som vanligt Djurgårdsgatan Barnhemsgatan Drottninggatan 
och vidare upp Malmslättsvägen.

Han gick hemifrån ca kl 07.42 och mötte sin kompis på Barnhemsgatan vid Elsas Hus. 
Kompisen bor i punkthusen. De gick tillsammans till Valla.

Kl 0745 säger han att han mötte en kvinna på Barnhemsgatan. Kvinnan bar en gul regnjacka 
och gula regnbyxor.

Ungefär vid samma tid på Barnhemsgatan mötte han en annan kvinna i 25 årsåldern med 
cendréfärgat hår uppsatt i tofs, hon hade glasögon och gick lite hjulbent.

Magnus eget signalement mordmorgonen
Svarta träningsbyxor , blå regnjacka , mörka gortex-skor ,glasögon , svarta handskar , svart 
midjeväska runt ena axel , väskan ner på höften. 
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Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Virdung, Catarina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Catarina Virdung hörs om sina iakttagelser då hon cyklar till arbetet på morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:35
Förhör avslutat

07:40
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Catarina Virdung berättar att hon varje dag cyklar till sitt arbete på 
Universitetssjukhuset. Hon cyklar ganska exakt varje morgon vid 07.20-tiden 
eller strax därinnan. Då Catarina cyklade den 19 oktober cyklade hon som 
vanligt på sin svarta cykel och var iklädd röd jacka samt svart hjälm. Själv har 
Catarina inte gjort några iakttagelser varken på vuxna personer eller barn som 
hon har lagt på minnet. Inte heller Catarina gjort några sådana iakttagelser 
dagarna innan eller veckorna innan den tragiska händelsen.

Däremot har Catarina en kusin vid namn Anna-Karin Svensson. Anna-Karin 
hade gjort en iakttagelse vid 08-tiden på Djurgårdsgatan den aktuella dagen den 
19 oktober. Catarinas man har påtalat för Anna-Karin att hon skulle ringa till 
polisen och lämna sina uppgifter. Catarina tror att Anna-Karin har gjort detta. 
Skulle inte så vara fallet har Anna-Karin telefonnummer 15 93 45 till sin bostad.

Förhöret är avslutat klockan 07.40 och uppläst från förhörsanteckningar och 
lämnat utan erinran.
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Förhör
Tränggatan - Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Virdung, Catarina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollerad vid tidigare

förhör

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ej

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör till tidigare registrerade handlingarna G 109 och 109a.
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

Leif Ahlgren
Förhörsdatum

2004-11-18
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Från tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

la

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Catarina har tillfrågats om förklaring till att hon lämnat nya uppgifter avseende 
iakttagelse av en man i registrerade handlingen G 109a.

Hon berättade att hon var på väg till sitt arbete på US tisdagen 2004-10-19 och 
klockan vr mellan 07.20 – 25. Det regnade lätt och hon hade fällt upp huvan på 
regnjackan så den kom över cykelhjälmen. Detta gjorde att hon fick begränsad 
sikt åt sidorna.
Beträffande iakttagelsen av mannen som gick framför henne på körbanan vid 
korsningen av Åsgatan – Tränggatan och i riktning mot Djurgårdsgatan så 
reagerade hon på hans sätt att gå. Mannen "liksom studsade" då han gick och 
Catarina trodde först att det var en man som hon iakttagit, nästan dagligen, 
under senaste vintern. Hon cyklade förbi mannen som då befann sig på hennes 
vänstra sida och de hade samma färdriktning.
Vid denna korsning är det lite besvärlig trafikmiljö så hon koncentrerade sig på 
cyklingen samtidigt som hon såg mannen till vänster om sig.
Catarina såg inte hans ansikte utan kommer bara ihåg att han hade en halvlång, 
snusbrun rock och någon slags huvudbonad. Hon minns inte vilket slags. 
Mannen hade också hörlurar på sig och de var inte av den typen som man 
stoppar in i örat, utan en större, utanpåliggande modell som hon beskrev som 
ljusbruna.
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Anledningen till att hon inte nämnde denna man vid första förhöret var att 
polisen gått ut med en beskrivning på den misstänkte där hon uppfattat att det 
skulle röra sig om en ung man i åldern 17 – 20 år och den man som hon nys 
beskrivit uppskattar hon vara 30 – 35 år.
Hennes man tittade på tv-programmet Efterlyst 2004-11-11 och då 
presenterades en annorlunda beskrivning av den misstänkte och då Catarina fick 
höra detta ringde hon till programmet för att komplettera sina tidigare uppgifter.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Virdung, Catarina; 2004-11-18 13:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Britt Ann-Marie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Britt Karlsson hörs om sina iakttagelser då hon cyklade till arbetet på morgonen den 19 oktoer 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:42
Förhör avslutat

07:45
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Britt Karlsson berättar att hon är boende på Tränggatan och att hon varje 
morgon cyklar till sitt arbete på länsbiblioteket. Britt cyklar Tränggatan ner till 
korsningen Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan för att därefter cykla Banérgatan 
bort mot Storgatan. Britt cyklar på en röd cykel och är iklädd en mörk jacka 
med vitt pannband.

Morgonen den 19 oktober vet Britt att hon var strax innan klockan 08.00 på sitt 
arbete. Uppskattningsvis säger Britt att hon troligtvis lämnade bostaden vid 
07.45-tiden. 

Den enda minnesbild Britt har av den morgonen är att hon på Banérgatan 
cyklade om någon person. Britt har inte hört några cirener från räddningsfordon 
och har inte sett några sådana fordon heller. På fråga från förhörsledaren, svarar 
Britt att hon inte har lagt på minnet några iakttagelser angående andra personer 
den morgonen. Britt har inte heller dagarna innan eller veckorna innan gjort 
några iakttagelser på personer som hon sedan har lagt på minnet.

Förhöret är uppläst från förhörsanteckningar samt avslutat klockan 07.45.
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Förhör
Förbipasserande Tränggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vulkan, Anna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser 2004-10-19 med anledning av mord på Åsgatan 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:38
Förhör avslutat

07:46
Förhörsplats

Åsgatan/Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Sangrud befann sig tillsammans med flera andra poliser vid korsningen 
Åsgatan/Tränggatan för att prata med dem som var på väg till sina arbeten eller skola. 
Frågeställningen till dem som stoppades var om de passerat platsen 2004-10-19, på 
morgonen.

Anna åkte ca klockan 07:40 på Tränggatan ner mot Djurgårdsgatan för att åka vidare till US 
där hon arbetar. Anna åkte lite tidigare än hon brukar. Det regnade och hon hade luvan på sin 
jacka uppdragen på huvudet. Detta gjorde att hon såg lite dåligt åt sidorna. Hon har inte hört 
någon ropa eller skrika.

Anna minns att hon mötte några personer som gick upp mot Kaserngatan. Det var bl a en äldre 
herre. Han var klädd i ljus rock som var knälång, en sk trenchcoat. Han var barhuvad och hade 
eventuellt portfölj. Hon såg inget paraply.

Anna har även mött skolbarn. De flesta gick parvis och de var 9-10 år. 

Anna säger att hon även mött cyklister, men att de varit som skuggfigurer. Hon har inte sett 
klädsel eller annat gällande cyklisterna.

Anna har inte sett någon som sprungit.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända för utskrift.
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796

Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svensson, Per-Anders Börje
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Per-Anders Svensson hörs om sina iakttagelser då han cyklade till sitt arbete på morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:45
Förhör avslutat

07:50
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Per-Anders Svensson berättar att han som vanligt åkte från sin bostad cirka 
kvart i åtta på morgonen den 19 oktober. Per-Anders cyklade på sin blå cykel 
och var iklädd en gul jacka samt mörka byxor. Då Per-Anders har både lyssnat 
på radio, Tv samt läst tidning om den hemska händelsen har han rannsakat sitt 
minne från morgonen den 19 oktober. Per-Anders säger att han inte har lagt 
varken personer eller fordon på minnet från den morgonen.

Från sin bostad cyklade Per-Anders ner till korsningen 
Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan och därefter Barnhemsgatan bort mot Storgatan.

Per-Anders kan inte heller dra sig till minnes att han har sett något speciellt på 
dagarna innan eller veckorna innan den hemska händelsen.

Förhöret är uppläst från förhörsanteckningar och godkänt samt avslutat klockan 
07.50.

HEMLIG



797

Förhör
Förbipasserande Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Linde, Robert
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser 2004-10-19 med anledning av mord på Åsgatan 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:49
Förhör avslutat

08:00
Förhörsplats

Åsgatan/Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Sangrud befann sig tillsammans med flera andra poliser vid korsningen 
Åsgatan/Tränggatan för att prata med dem som var på väg till sina arbeten eller skola. 
Frågeställningen till dem som stoppades var om de passerat platsen 2004-10-19, på 
morgonen.

Robert Linde brukar gå i sällskap med sin kompis Magnus Johnsson till Valla Folkhögskola. 
De brukar mötas utanför soc på Barnhemsgatan och sedan gå vidare upp mot 
Malmslättsvägen. De sneddar vänster över kyrkogården och vidare till högskolan.

På morgonen den 19 oktober kom Robert ut från sin bostad på Elsa Brändströms gata 8. Han 
svängde höger och gick upp mot mötesplatsen. När Robert såg Magnus, skrattade han till lite 
eftersom han var sen "som vanligt". Han tyckte det var lite pinsamt. De har bestämt att träffas 
klockan 07:45 men klockan var ca 07:48-07:49 när Robert och Magnus möttes. Magnus bor 
på Djurgårdsgatan, vid Adventskyrkan. (Han är hörd av annan polis.)

Robert säger att det var ganska mörkt ute. Det regnade inte så mycket, men det hade regnat 
eftersom det var blött på marken. Robert säger att han såg andra människor när han var på väg 
till mötesplatsen, men han har inte tänkt på hur de såg ut eller om någon cyklade. Han tittade 
mest mot Magnus när han var på väg fram mot honom. Robert tror inte att han såg några barn.

Robert var klädd i blå jeans och en grå vinterjacka med fårpälskrage. Under vinterjackan hade 
han en grå munkjacka med luvan hängande på ryggen. På huvudet hade han en svart stickad 
mössa. På händerna hade han grå stickade tumvantar. På fötterna svarta gymnastikskor.
Robert har helskägg och en silverfärgad spetsig piercing i underläppen. Ur vänster framficka 
på jeansen hängde ett rött band till en nyckelknippa. Ur höger bakficka hängde en kedja där 
andra nycklar satt fast. 

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända för utskrift.

HEMLIG



798

Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Forsström, Gun Elisabet
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Elisabet Forsström hörs om sina iakttagelser då hon cyklar till sitt arbete på morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:51
Förhör avslutat

07:55
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Elisabet Forsström berättar att hon inte cyklade på morgonen den 19 oktober 
utan istället åkte bil till sitt arbete. Annars brukar Elisabet cykla och då cyklar 
hon på sin röda cykel och iklädd mörka träningskläder samt en mörk hjälm. 
Vanligtvis brukar Elisabet cykla Tränggatan ner mot korsningen 
Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan.

Elisabet svarar på fråga att hon inte kan dra sig till minnes dagarna innan och 
veckorna innan den hemska händelsen några speciella personer eller fordon. 
Elisabet har inte lagt något sådant på sitt minne.

Förhöret är avslutat samt uppläst från förhörsanteckningar och godkänt.

HEMLIG



799

Förhör
Förbipasserande Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vallentinsson, Peter
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser 2004-10-19 med anledning av mord på Åsgatan 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:02
Förhör avslutat

08:07
Förhörsplats

Åsgatan/Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Sangrud befann sig tillsammans med flera andra poliser vid korsningen 
Åsgatan/Tränggatan för att prata med dem som var på väg till sina arbeten eller skola. 
Frågeställningen till dem som stoppades var om de passerat platsen 2004-10-19, på 
morgonen.

Peter cyklar varje dag från Malmslätt till US. Han cyklar då Tränggatan mot Djurgårdsgatan.

Ca klockan 07:35 cyklade Peter förbi Åsgatan. Det småregnade lite och det var få människor 
ute. Han minns att han mötte någon dam på cykel. Peter säger att eftersom klockan bara var 
runt 07:30 var det lite folk ute. Vid 08:00-tiden är det betydligt fler som cyklar och går där.

Peter minns inte att han hört något när han cyklade förbi Åsgatan. Han har inte sett någon 
springa.

Han själv var klädd i beige jacka som gick ner över rumpan, gröna stövlar, svarta regnbyxor 
och svart cykelhjälm. Han har en klarblå herrcykel. På pakethållaren finns en lila barnstol med 
gula detaljer . I barnstolen stod en ljuslila och rosa ryggsäck.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.

HEMLIG
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Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Pettersson Gustafsson, Eva
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Eva Pettersson Gustafsson hörs om sina iakttagelser på morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:56
Förhör avslutat

08:00
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eva berättar att hon från sin bostad normalt sett inte brukar cykla Tränggatan 
förbi Åsgatan. Hon cyklar istället ut mot Stolplyckan och den vägen. Därför 
säger Eva att hon inte har några iakttagelser just runt själva 
Åsgatan-Tränggatan att lämna.

Eva cyklar på en röd cykel och brukar ha en svart jacka på sig.

På fråga svarar Eva att hon normalt sett brukar cykla vid 07.30-tiden och att 
hon inte har lagt på minnet några händelser som hon har sett de närmaste 
morgnarna. Allting går mycket slentrianmässigt då man åker till sitt arbete, 
menar Eva.

Förhöret är avslutat och uppläst från förhörsanteckningar samt godkänt.

HEMLIG
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Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bergehed, Anna-Karin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Anna-Karin Bergehed hörs om sina iakttagelser på morgonen den 19 oktober 2004 då Anna-Karin var

på väg till sitt arbete.
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 Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:01
Förhör avslutat

08:05
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna-Karin berättar att hon från sin bostad inne på T1 området alltid 
promenerar Tränggatan ner mot korsningen Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan. På 
morgonen den 19 oktober minns Anna-Karin att det regnade varför hon hade 
sitt paraply uppfällt. Anna-Karin lämnade som vanligt sin bostad någon gång 
vid 07.50-tiden.

Förutom att Anna-Karin hade sitt paraply uppfällt var hon iklädd en grön jacka. 
Anna-Karin minns att hon var på sitt arbete strax efter klockan 08.00. Hon har 
inte gjort några iakttagelser som hon minns efteråt. Varken på personer eller 
fordon. Anna-Karin menar att hon är ganska fokuserad på sin promenad till 
arbetet och därför inte registrerar andra saker som finns runt omkring.

Förhöret är uppläst från anteckningar samt godkänt.

HEMLIG
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Förhör
Förbipasserande Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Segersäll, Alf
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser 2004-10-19 med anledning av mord på Åsgatan 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:10
Förhör avslutat

08:19
Förhörsplats

Åsgatan/Tränggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Sangrud befann sig tillsammans med flera andra poliser vid korsningen 
Åsgatan/Tränggatan för att prata med dem som var på väg till sina arbeten eller skola. 
Frågeställningen till dem som stoppades var om de passerat platsen 2004-10-19, på 
morgonen.

Alf cyklade från Tannefors strax före 08:00, då han lämnade sina barn i skolan i Tannefors. 
Han cyklade genom Trädgårdsföreningen ut på Lasarettsgatan, över Djurgårdsgatan och in på 
Tränggatan upp mot Kaserngatan och sedan vidare mot Universitetet.

Alf cyklade in i Trädgårdsföreningen via infarten på Linnégatan. Där såg Alf ett par som kom 
gående från Ekoxen-hållet. De var i 50-60-årsåldern och ordinärt klädda. Mannen var 
barhuvad och hade paraply. Kvinnan hade hatt.

När Alf cyklade i parken mötte han en polisbil. Han tänkte då "De tog en sväng för att kolla 
om någon sov i parken". Alf hörde sedan sirener när han fortfarande var i parken på väg till 
arbetet.

På Tränggatan, efter infarten till Åsgatan, såg Alf en pojke ca 13-14 år som kom från höger 
sida, från någon sidoväg. Alf säger sedan att han inte tror att det finns någon väg just där, men 
kan inte förklara varifrån pojken kommer. Pojken hade svart jacka på sig. "Det var inget 
speciellt med honom. Jag tänkte att han var på väg till skolan".

Alf säger att han, totalt sett, mötte få människor. När Alf kom upp till Kaserngatan, var det 
kaos där pga all trafik. Alf kom sedan fram till universitetet klockan 08:25.

Alf själv var klädd i ljusblå jeans. Han hade en klarblå regncape på överkroppen. Han cyklade 
på en svart Crescent med rakt styre. Han hade en svart väska över ena axeln.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända för utskrift.

HEMLIG
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Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Löfström, Mona
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mona Löfström hörs om sina iakttagelser på morgonen den 19 oktober då hon cyklade till sitt arbete.
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 Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:06
Förhör avslutat

08:10
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Mona Löfström berättar att hon är anställd på Universitetssjukhuset och 
vanligtvis cyklar Tränggatan i riktning från Kaserngatan ner mot korsningen 
Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan. Den 19 oktober cyklade Mona denna väg och 
klockan var cirka 07.15. Mona har inte lagt märke till någon person eller fordon 
som hon sedan har lagt på minnet. Hon har heller inte hört eller sett några 
räddningsfordon. Den aktuella morgonen cyklade hon som vanligt på sin röda 
Crescent damcykel och var iklädd röda byxor och en grå jacka samt en vit keps.

På fråga svarar Mona att hon inte heller har gjort några iakttagelser som hon 
sedan lagt på minnet dagarna innan eller veckorna innan den tragiska händelsen.

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt. 

HEMLIG
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Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Petersson, Helene
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Helene Petersson hörs om sina iakttagelser på morgonen den 19 oktober då hon cyklade till sin

utbildning.
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 Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:11
Förhör avslutat

08:13
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Helene Petersson berättar att hon som vanligt cyklade Tränggatan ner mot 
korsningen Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan den aktuella morgonen. Hon var 
iklädd en röd regnjacka och cyklade på sin blåa damcykel. Helene som går på 
sjukgymnastutbildning var på väg till Universitetssjukhuset. Som hon vill 
minnas var klockan runt 08.00 när hon passerade Tränggatan-Åsgatan. Hon 
varken såg eller hörde några räddningsfordon. På fråga svarar Helene att hon 
inte har registrerat varken personer eller fordon från den morgonen som hon 
sedan har lagt på minnet.

På ytterligare en fråga svarar Helene att hon inte heller har gjort sådana 
iakttagelser dagarna före eller veckorna före den tragiska händelsen.

Förhöret är avslutat och uppläst efter förhörsanteckningar och godkänt.

HEMLIG



805

Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Anna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Anna Johansson hörs om sina iakttagelser då hon cyklade till sin utbildning på Universitetssjukhuset på

morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:14
Förhör avslutat

08:18
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna Johansson berättar att hon cyklade Tränggatan ner mot korsningen 
Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan på morgonen den 19 oktober. Klockan var strax 
efter 08.00. Då hon och hennes tre kamrater Pernilla Eliasson, Linnea Storm 
och Sofia Asplund var i höjd med Åsgatan-Tränggatan hörde de två stycken 
ambulanser.

På fråga från förhörsledaren svarar Anna Johansson att hon inte har gjort några 
iakttagelser på personer som hon sedan har lagt på minnet. Det hon minns väl 
var att hon hörde ljudet av just två stycken ambulanser.

Anna Johansson har inte heller lagt på minnet någon iakttagelse dagarna eller 
veckorna innan den hemska händelsen.

Förhöret är uppläst från förhörsanteckningar och godkänt.

HEMLIG



806

Förhör
Förbipasserande Tränggatan-Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eriksson, Eva
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Eva Eriksson hörs angående sina iakttagelser då hon cyklar till sitt arbete under morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:20
Förhör avslutat

08:25
Förhörsplats

Tränggatan-Åsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eva Eriksson berättar att hon bor i bostadsområdet Berga och arbetar i en annan 
del av Linköping varför hon är tvungen att cykla Lasarettsgatan ner mot 
Djurgårdsgatan och sedan Tränggatan upp mot Kaserngatan. Den vägen cyklar 
Eva i stort sett varje dag.

Under morgonen den 19 oktober var vädret sådant att Eva hade på sig 
regnkläder. Hon hade blå jeans en regnjacka svart med blå och röda fält samt en 
blå luva uppfälld. Cykeln som Eva cyklade på är svart till färgen.

Eva bedömer att hon var i höjd med Tränggatan-Åsgatan någon gång vid 
07.40-tiden eller strax därefter. Utanför Tränggatan 4 på trottoaren observerade 
Eva en liten pojke i 8-10 års åldern. Han var nog närmare 8 än 10 år, säger Eva, 
som är van att bedöma ålder på barn då hon jobbar inom barnomsorgen.

Pojken var iklädd en brun jacka och var på väg mot Kaserngatan. Någon vuxen 
person kan inte Eva dra sig till minnes att hon såg i närheten utav pojken. Hon 
kan heller inte dra sig till minnes några andra personer eller fordon just runt 
omkring pojken.

Någon annan observation som Eva har lagt på minnet har hon inte att berätta. 
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Eva kan inte minnas att hon har sett något speciellt dagarna innan eller veckorna 
innan den hemska händelsen.

Förhöret är uppläst från förhörsanteckningar och godkänt. 

Förhör med Eriksson, Eva; 2004-10-20 08:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Förbipasserande Djurgårdsg/Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ring, Gärd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser 2004-10-19 med anledning av mord på Åsgatan 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

20:23
Förhör avslutat

21:03
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gerd arbetar på akuten på US. Hon arbetade natten mellan söndag-måndag samt natten mellan 
måndag 18 okt-tisdag 19 oktober. När hon åker hem från US, cyklar hon Lasarettsgatan ner mot 
Djurgårdsgatan. Hon korsar Djurgårdsgatan och svänger höger för att cykla vidare på 
Barnhemsgatan. Hon korsar Drottninggatan vid "soc" för att åka vidare på höger sida om p-huset 
ner bakom Länsstyrelsen och vidare mot biblioteket. Gerd bor mitt emot biblioteket, på 
Östgötagatan.

Gerd minns inte säkert när hon åkte från arbetet på tisdag den 19 okt. Hon tror att hon åkte från US 
07:55. Hon åkte på vänster sida ner för Lasarettsgatan, på cykelvägen. Hon mötte ganska många 
cyklister. Hon kan inte säga något speciellt om någon av dem.

Nere vid korsningen med Djurgårdsgatan stannade hon för rött ljus vid övergångsstället. På andra 
sidan övergångsstället, stod en man. När det blev grönt, gick mannen över gatan och Gerd gick 
också över gatan. Hon ledde då sin cykel. 

Mannen var ljushårig med kort hår. Han hade ingen mössa på huvudet. Han var ganska lång, 
170-180 cm. Han var inte överviktig, snarare smal. Han var klädd i långbyxor och en kort jacka. 
Kläderna var inte ljusa. Gerd uppskattar åldern till kring 40 år. Han hade inget paraply. Inte heller 
några regnbyxor. Gerd kan inte säga något om han hade regnjacka eller inte. Hon kan inte säga 
något om mannens skor.

Gerd säger att hon tittade på honom när hon väntade på grönt ljus. Mannen tittade även på Gerd. 
"Deras blickar möttes" Gerd säger att han verkade inte obehaglig. Han verkade lugn. De möttes på 
övergångsstället och sedan var det inget mer med det. Gerd säger att om mannen varit psykiskt 
instabil, hade hon lagt märke till det. Gerd säger att mannen flackade inte med blicken. Han var inte 
darrig på händerna. Gerd säger att hon inte direkt betraktat mannen, men hon är van att bedöma 
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människor i sitt arbete, vilket gör att hon kan säga att intrycket som mannen gav Gerd, var att han 
var lugn.

Det regnade inte när Gerd stod vid övergångsstället. Det var ganska ljust ute. Gerd kan inte säga om 
gatlysena var tända eller släckta.  

På andra sidan övergångsstället klev Gerd på cykeln och cyklade mot Barnhemsgatan. Hon mötte 
två flickor på samma cykel. De kom på cykelbanan från Barnhemsgatan, dit Gerd skulle. Flickorna 
skjutsade och de vinglade på cykeln. Gerd tror att hon fick sätta ner en fot i marken när de möttes, 
för att vara säker på att de inte skulle krocka. Gerd tror att flickorna svängde höger upp på 
Tränggatan.

På Barnhemsgatan, lite förbi "Seniorlägenheterna" som ligger på höger sida, går en kvinna åt 
samma håll som Gerd åker. Kvinnan slänger med ena foten och ena armen när hon går. Detta gör 
att Gerd tänker "Lider hon av MS eller Parkinsson?" Eventuellt har det då kommit någon gåendes 
på Barnhemsgatan som mötte kvinnan. Hur den personen såg ut, vet inte Gerd. Hon kan inte ens 
säga om det var en man eller kvinna.

På väg fram till nästa rödljus, har inte Gerd sett någon person. Vid rödljusen för att korsa 
Drottninggatan står det också människor och väntar på grönt. Det är både gående och cyklister, från 
båda håll. När de får grönt kommer två ambulanser åkandes med sirener. Amulanserna kommer 
nerifrån Storgatan.

På fråga svarar Gerd att hon inte sett någon person som springer. På fråga säger Gerd att hon inte 
hört några skrik.

Hon har inte känt igen någon person. Gerd säger att ibland kommer vissa patienter till dem på 
akuten när de mår dåligt. Gerd har inte lagt märke till någon "kändis".

Gärd själv var klädd i ...

Samtalet bryts klockan 21:03. När krinsp Sangrud ringer tillbaka till Gärd, tutar det upptaget. 
Ringer flera gånger fram till klockan 21:13. Ger då upp och kommer försöka nå Gerd under 
morgondagen!

 Fredagen den 22 oktober 2004 kl 11:15 ringer förhörsledaren Bo Österberg upp Gärd Ring 
för att komplettera de uppgifter som ej blev sagda  den 20 oktober.

Gärd berättar att hon var klädd i en stickad grå mössa, ljusbrun täckjacka med gul luva, blå jeans 
och röda skor. Cykeln som Gärd färdades på är blå och hade en svart cykelkorg.

När Gärd stod och väntade på grönt ljus kom 2 personbilar i riktning från 
Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan.  Inga personbilar kom i motsatta riktning. Gärd har varken minne 
av bilmodell eller färg.

Från förra förhörstillfället har Gärd kontrollerat flextiden på sitt arbete och vet därför att hon 
stämplade ut kl 07:46 tisdagen den 19 oktober.

Uppläst från förhörsanteckningar

Avslutat kl 11:25

Förhör med Ring, Gärd; 2004-10-20 20:23   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips - Tränggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fahlander, Ann Marie Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningar angående MORD på 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

Nils Löfgren
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:21
Förhör avslutat

07:26
Förhörsplats

Tränggatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

NL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

På tisdagsmorgonen, föregående dag, cyklade Ammi från bostaden på Tornhagsvägen till sitt 
arbete på US. Hon passerade Tränggatan ca kl 0720. Hon kom i riktning från Kaserngatan 
och cyklade vidare upp mot Lasarettsbacken. Hon cyklade tillsammans med sin dotter Sara. 

Allt var som vanligt. Det var regn och mulet och cykelljuset var på. Det var gryningsljus. Hon 
pratade med Sara om vad som skulle hända under dagen. Sara skulle vara prao på US. En 
kvinna på cykel passerade mellan de båda i korsningen Tränggatan – Djurgårdsgatan och 
cyklade vidare i riktning mot Lambohov.

Ammi är ca 160 cm, normal kroppsbyggnad. Hon var iklädd vinröd jacka med uppdragen 
huva och gröna regnbyxor. Hon färdades på en grön damcykel.

Uppläst och godkänt. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Holmberg, Martin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iaktagelser Åsgatan, 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

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:40
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Martin Holmberg uppgav som följer:

Jag cyklade förbi Åsgatan vid 07,55 tiden. Lade inte märke till något. Såg ingen person.

Jag var iklädd Grafitgrå jacka, svarta jeans.

Insp S Svedlund
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svensson, Ann-Charlotte
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Med anledning av att Svensson skickat in ett mail till polismyndigheten och meddelat att hon kan vara

en de cyklister som polisen söker från Tränggatan.
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

Conny Pettersson
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ann-Charlotte Svensson uppger hon dagligen cyklar från Ryd till sjukhuset. Färden går via 
Kaserngatan-Tränggatan-Lasarettsgatan. Cirka 07.55 cyklar hon på Tränggatan och ut på 
Lasarettsgatan. När hon cyklar på Tränggatan har hon en annan kvinnlig cyklist framför sig. 
Denna cyklist cyklar på en vit damcykel, är cirka 30 år, mörkt klädd, hon fortsätter sedan 
Djurgårdsgatan till vänster. Svensson kommer ihåg henne, eftersom hon cyklade sakta och 
Svensson blev därför irriterad.

Svensson själv cyklad på en svart damcykel av märket Monark. Hon var klädd i svarta 
regnbyxor, röd regnjacka och hade beiga skor på sig. Hon hade kapuschong över huvudet.

Hon kan inte minnas om hon såg sopbilen, men hon uppger att hon brukar se sopbilen 
parkerad korsningen Tränggatan/Djurgårdsgatan, varann vecka.

Hon såg ingenting som hon tycker avviker från hur det brukar vara när hon cyklar till arbetet. 
Hon uppger även att hon hade ett visst "tunnel seende" pågrund av  kapuschongen.

Uppläst och godkänt
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Förhör
Passerat grannskapet

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Norr, Harry Roland Vilhelm
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord 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

2004-10-21
Förhör påbörjat

15:33
Förhör avslutat

15:50
Förhörsplats

Stora Torget, Stångåstaden, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Roland bor i Lambohov men arbetar på Stångåstadens kontor på Stora torget i Linköping. Han 
åkte hemifrån strax efter 07.30-tiden.
Han kör alltid med sin bil Lambohovsleden-Djurgårdsgatan-Nygatan-Apotekaregatan-Torgg
atan fram till arbetet vid Stora torget.
Denna dag tisdagen den 19 oktober 2004 var ingen annorlunda dag utan han åkte samma väg. 
Han är helt säker på att han inte såg någon person eller något annat som borde ha väckt hans 
uppmärksamhet när han passerade utmed Djurgårdsgatan förbi korsningen med 
Lasarettsgatan/Tränggatan eller korsningen med Drottninggatan. Inte heller när han passerat 
Drottniggatan och kom in på Djurgårdsgatans norra del som sedan går över till att bli Nygatan. 

Han har inte sett någon springande person utmed Djurgårdsgatan eller vid s.k. "gamla 
busscentralen", Trädgårdsgatan- Nygatan.

Han var på sitt kontor vid ca 07.45-07.55.  
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Persborn, Mats
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iaktagelser Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:55
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mats Persborn uppgav som följer:

Kom cyklande förbi brottsplatsen vid 07,15 – 07,20 tiden. Såg inget som jag lade märke till.
En cyklist passerade förbi vid Djurgårdsgatan.
Jag var klädd i blå regnjacka, vita byxor.

Insp S Svedlund
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Josefsson, Dan Gunnar Sven
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iaktagelser vid Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

08:05
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Dan Josefsson uppgav som följer:

Jag passerade platsen cyklande klockan 07.20. Lade inte märke till någon person. Det var 
lugn.
Jag hade på mig blå jacka, blåa jeans och en blå mössa.

Insp Sone Svedlund
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hermansson, Hillevi
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iaktagelser vid Karl Dahlgrensgatan/Åsgatan, 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

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:50
Förhör avslutat

Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hilevi Herrmansson uppgav som följer:

Jag var på väg till mitt arbete på sjukhuset. Hade bråttom varför jag var lite stressad.
Lade inte märke till något speciellt då jag passerade platsen cyklande.
Jag var iklädd en ljus långrock och vita byxor.

Insp Sone Svedlund
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hermansson, Hillevi
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 19710-04
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

10:54
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hermansson hade under morgonen den 19/10-04, passerat Åsgatan på väg till sett arbete.

Hon cyklade  Storgatan – Kanberget- Åsgatan – Tränggatan- Lasarettsgatan.
Hermansson säger att hon passerade Åsgatan 0740 – 45. Hon hade inte lagt märke till någon 
person i området som kan misstänkas ha något med brottet att göra. "Det regnade och jag 
cyklade bara på för att så fort som möjligt komma till arbetet".

Hermansson har synpunkter på de "skyltar – konstverk" som satts upp på staden i måndags, 
hon tycker det är helt tokigt att få sätta på sådana skyltar.

Hermansson finns på telefon  013-223062
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hermansson, Hillevi
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

ang sina iakttagelser på Åsgatan den 19 okt 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

Monica Olhed Hansson
Förhörsdatum

2005-04-07
Förhör påbörjat

11:30
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hilllevi kommer ihåg att det var ganska grått och regningt denna morgon, så hon cyklade i 
ganska rask fart. Hon tittade sig inte omkring särskilt mycket, utan bara framåt när hon 
cyklade.
Hon har uppgivit en tid ca 07-40
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eld, Jonas
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

11:30
Förhör avslutat

11:35
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Eld uppger att han på morgonen den 19/10-04 kl 0750 –55, cyklade Kaserngatan -  
Djurgårdsgatan mot centrum. 
Han hade inte sett någon person som han reagerade på .

Eld bor på Rekrytgatan 14 och har telefon  0704-447382
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Förhör
Tipspå telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blixt, Lovisa
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

11:40
Förhör avslutat

12:50
Förhörsplats

Polisstationen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lovisa bor på Kaserngatan 27 och cyklar varje morgon Kaserngatan – Tränggatan – 
Djurgårdsgatan.
På morgonen den 19/10-04, hade hon cyklat på Tränggatan just som det kom polisbilar och 
körde upp på KalrDalgrensgatan.
Lovisa hade inte sett någon person som uppträdde konstigt eller avvikande när hon passerade.

Lovis finns på telefon  013-127950 
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821

Förhör
k39890-04, Eddan 041021

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Joakim
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser runt platsen med anledning av grovt brott Åsgatan,linköping, 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

Lars Andersson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

07:42
Förhör avslutat

07:45
Förhörsplats

P-plats Eddan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Joakim jobbar som trafikskolslärare på Fransson & Israelsons trafikskola på 
Apotekaregatan. 

041019 kom Joakim och körde trafikskolebilen från Djurgårdsgatan in på Trädgårdsgatan och 
vidare till Apotekaregatan. Han skulle börja jobba kl 08.45 och var den dagen, som alla 
dagar, ute i god tid. Klockan var ca 08.15 då han svängde in på Trädgårdsgatan.

Han kan inte erinra sig någon person eller fordon som han såg i området.

Joakim körde en lånebil från Rejmes den dagen. Bilen har reg nr URO159 och här en Volvo 
V40 av senaste årsmodell. Bilen är mörkt rödmetallic till färgen och har reklam för Volvo och 
Rejmes på sidorna samt baktill.

Joakim satt hela tiden kvar i bilen. Han är mörkhårig (tunt på hjässan) och hade en blå jacka 
på sig.

Joakim berättar vidare att trafikskolelärarna brukar nästan alltid köra in vägen Djurgårdsgatan 
– Trädgårdsgatan för att sedan parkera utanför trafikskolan på Apotekaregatan. Vid 13-tiden 
på dagen är många lärare samlade på skolan.

Uppläst och godkänt.
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822

Förhör
hundrastare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nord, Margit Eva Marie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mordutredning.
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

Peter Lidman
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

09:27
Förhör avslutat

09:37
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Marie berättade att hon bor på Barnhemsgatan 19 och att hon rastar sina hundar på mornarna. 
Aktuell vecka har hon varit ute:
Måndag 18/10 från Kl. 07.30 mycket folk i rörelse, cyklister m.m.
Tisdag   19/10 från Kl. 07.15 mörkt och mindre folk i rörelse.
Onsdag  20/10 från Kl. 09.30
Torsdag 21/10 från Kl. 06.00

Hon ville lämna dessa uppgifter för kännedom.
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823

Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Östlund, Pernilla
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord Åsgatan i Linköpng, 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

Kerstin Sjöberg
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

10:18
Förhör avslutat

10:21
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Pernilla har sett önskan ifrån polisen, att vi vill ha kontakt med alla som passerat 
brottsplatsen. Hon bor på Elsa Brännströmsgatann, omkring 10.30 den 19/10 passerade
hon på cykel.
Hon ville berätta att hon inte sett något konstigt.
Men något som hon kan dra sig tillminnes är att den 19/10 omkring 17.30 var hon på Stadium 
i centrum, där var det en knepig mansperson, som vandrade planlöst omkring.
Mannen pratade med sig själv hela tiden, han hade ingen mössa på sig. Kal på huvudet.
Ca: 180 cm lång, ytterplagg osäkert?
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824

Förhör
Mord  Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wiström, Anna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om iaktagelser gjorda i samband med dubbelmordet på Åsgatan i Linköping 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

Roger Nordqvist
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Torsdagen den 21 oktober klockan 12.30 ringer Anna Wiström och meddelar att hon läst i 
tidningen att polisen ville komma i kontakt med två stycken cyklister som passerat 
mordplatsen strax innan mordet. Hon vet inte om det gäller henne men vill berätta följande:

Anna åkte från sin bostad på Kapellplan 4 vid 07.40 morddagen. Hon cyklade sedan 
Stengatan Karl Dalgrensgatan ut på Kaserngatan och passerade korsningen Stengatan Karl 
Dalgrensgatan cirka 07.45. Korsningen är belägen cirka 50-75 meter från mordplatsen.

Anna säger att hon varken sett eller hört något när hon passerade. Den enda person hon mötte 
var en dam på cykel när hon passerade Tränggatan. Damen cyklade Tränggatan i rikning mot 
Djurgårdsgatan. 

I övrigt har hon inte sett eller hört något.

Förhöret uppläst och godkänt. 
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825

Förhör Signerat av

Per Elmberg
Signerat datum

2004-10-21 13:45
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Björn
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord
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

Per Elmberg
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

13:38
Förhör avslutat

13:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Karlsson uppger följande:

Aktuell dag cyklade Karlsson från sin bostad, Westmansgatan 106, via Rekrytgatan och vidare 
till Kaserngatan/ Djurgårdsgatan och sedan mot sin arbtesplats SAAB. Färden påbörjades 
07.40 och han var framma 07.55. Karlsson har inte sett eller hört något särskilt.
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826

Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Rehneby, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina ev iakttagelser på platsen kring Åsgatan-Tränggatan
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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Telefonförhör
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Malmgård kontaktas per telefon efter att pojkvän/sambo berättat att hon varit ute och cyklat 
aktuell tid för brotten  (0739-131455)

Malmgård berättade att hon cyklat från Westmansgatan strax innan eller precis 07.45. Hon 
cyklade Kaserngatan, Tränggatan ned till Barnhemsgatan 15. Hon passerade korsningen 
Åsgatan-Tränggatan ca 07.50. Att hon tror den tiden är för det är ungefär den tiden det tar att 
cykla lugnt från Westmansgatan utifrån då hon startade.

Malmgård var trött och på väg hem så hon tittade inte så mycket och reflekterade inte på vad 
som var omkring henne.

Hon cyklade på höger sida ned på Tränggatan och hade en annan cyklist framför sig. 
Malmgård tror det var en kvinna men kan inte påminna sig vad det är som får henne att tro 
det eller vilken sorts kläder denne skulle ha haft.

När hon passerar Åsgatan ser hon, på direkt fråga, inte till någon sopbil eller person i rörelse. 
Det kan dock ha funnits både sopbil och personer där, men Malmgård har inte sett dem då 
hon inte tittat åt det hållet. I vart fall inte reflekterat över någon eller något.

Själv var Malmgård klädd i vinröd längre täckjacka, svarta byxor och hade en väska över 
axeln. Hon cyklade på en mörklila cykel.

Hon har ingen uppfattning om vem som kan tänkas ha gjort det hela, annat än utifrån den 
reflektion/spekulation som förs i massmedia.
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827

Förhör
(Tipstelefon)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wenemark, Marika
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang mord
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

Claes Selerud
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Wenemark hade färdats på cykel på Kaserngatan vid tiden för morden. Hon hade inte mött 
någon och inte gjort någon iadttagelse. 
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828

Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eriksson, Moa
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

17:30
Förhör avslutat

17:40
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Moa pluggar på sjukhuset och varje morgon cyklar hon från Valla till sjuhuset, hon kommer 
Kaserngatan – Tränggatan – Lasarettsgatan.
Den 19/10 kl 0800 hade hon passerat Tränggatan utan att göra några iakttagelser. När hon var 
i backen upp mot Sjuhuset hade hon hört sirener på staden.

Moa har telefon  0730-675787
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829

Förhör
Åsgatan, passerat efter mordet

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Waern, Krister
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. sina iakttagelser i samband med mord på Åsgatan i Linköping 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

Magnus Thorén
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

15:55
Förhör avslutat

16:07
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Waern uppger att han bor på Hantverkaregatan i Linköping och arbetar på Garnisonen i 
Linköping. Han brukar normalt cykla till arbetet via Tinnerbäcksravinen, men valde den 19 
oktober att inte cykla den vägen. 

Han cyklade istället Ågatan, Persgatan, Storgatan till Drottninggatan och ämnade snedda över 
mot Kanberget. När han befann sig vid p-huset vid gamla fängelset hörde han sirener varför 
han stannade upp. Han såg då två ambulanser komma Storgatan med mycket hög hastighet 
och svänga upp mot Kaserngatan. De svängde sedan vänster in på Kaserngatan.

Waern tog sig sedan över Storgatan och cyklade upp Västra vägen mot Kanberget. Där höll 
han höger i tron att han skulle kunna cykla upp över Kanberget, men det visade sig att det inte 
gick pga att detta var en byggarbetsplats. Han vände därför ner igen och höll höger så att han 
kom in på Åsgatan och passerade då tre män som höll på och ta ner ett träd. Han passerade 
också trappan mot Barnhemsgatan. Efter ytterligare en liten bit passerade han en kvinnlig 
polis med mörkt hår, troligen uppsatt i en hästsvans, och hon bar båtmössa. Polismannen stod 
och pratade med en äldre dam. Straxt efter att hon passerat den kvinnliga polisen ropade 
denna på honom med uppmaningen att vända eftersom det inte gick att komma fram på 
Åsgatan. 
Waern uppger att han då upptäckte att det låg en pojke på gatan och att man höll på med 
hjärtmassage på pojken. Klockan var då några minuter efter 8.

Waern vände och cyklade tillbaka till trappan och gick den ner till Barnhemsgatan. Där 
cyklade han bort till Djurgårdsgatan och fortsatte till Garnison.

Waern tillfrågas hur han var klädd den aktuella dagen. Han uppger att han var klädd i en 
mörkblå Gantrock som räcker straxt under stussen. Vidare hade han mörkblå byxor, lågskor, 
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handskar och han var barhuvad. Han cyklade på en blå och svart cykel med vit sadel.

Waern tillfrågas om han reagerade på något särskilt före eller efter att han såg pojken på 
Åsgatan. Han uppger att han inte såg någon på vägen upp till Åsgatan som han reagerade på 
förrän han såg männen som avverkade ett träd. Han reagerade sedan inte på någon när han 
cyklade på Barnhemsgatan. På Djurgårdsgatan reagerade han på att det var en hel del folk 
och väldigt mycket biltrafik. Trafiken stod still, det var närmast kaos, och han minns att en 
ambulans som kom från Lasarettsgatan hade mycket svårt att ta sig över korsningen 
Lasarettsgatan-Djurgårdsgatan.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Waern, Krister; 2004-10-24 15:55   diarienr: 0500-K39890-04
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831

Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Turczynski Turczynski, Rafael
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina ev iakttagelser i samband med morden Åsgatan
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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

15:55
Förhör avslutat

16:05
Förhörsplats

Telefonförhör
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Turczynski (tfn 0708-857669   013-120572) berättade att han åkte förbi på Djurgårdsgatan 
2004-10-19 kl 07.50 – 08.05 (ca). 

Turczynski är kirurg. Han åkte Djurgårdsgatan uppåt på väg mot Garnisonsområdet och en 
kurs på Katastrofmedicin. Kursen skulle börja kl 08.00.

Det var mycket trafik och långa köer och det tog tid och gick sakta. När han når korsningen 
Djurgårdsgatan-Kaserngatan får han rött. Under tiden han väntar på att det ska bli grönt så 
började nyheterna på radion, därav Turczynskis tidsangivelser.

Han har inte sett något han kan sätta i samband med brotten. Han har inte reflekterat över 
någon speciell människa eller att det har rört sig någon överhuvudtaget, men det har det 
säkert men ingen han tänkt på i vart fall. Han släpper dock över en cyklist över vägen, längre 
upp på Djurgårdsgatan i höjd med T1/Konsum Ladan.

Han körde sin egna bil CGL746, en svart Audi med vinge. Han var klädd i beige midjelång 
skinnjacka, mörka jeans, vit T-shirt och bruna skor.

Turczinski hörde inte talas om det hela förrän efter några timmar på kursen.
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832

Förhör
Eventuella iakttagelser den 19 oktober.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Törnroth, Jim
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör angåede eventuella gjorda iakttagelser under bilfärd på morgonen den 19 oktober 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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

15:35
Förhör avslutat

15:47
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jim uppger att han på morgonen den 19 oktober tog sin fars bil från hemmet till Universitetet. 
Bilen är en mblå Renault Laguna. Han startade färden mellan klockan 07.45 --07.50. Under 
färden skulle han plocka upp tre andra studentkamrater som också skulle till Universitetet.

Den första kamraten, Mikael plockade han upp vid Hejdegården. De for vidare på Hamngatan, 
upp på Drottninggatan och in till Köpmansgränd där han plockade upp Lars Gerdes. De for 
vidare till Barnhemsgatan för att plocka upp en tjej vid namn Jeanette.

När de kom till Barnhemsgatan åkte han längst ned på Barnhemsgatan och vände runt vid 
vändplatsen. Han for tillbaka cirka 20 meter och stannade utanför fastigheten nr 15. Han 
uppskattar tiden till 07.50 -- 07.55. Jeanette stod redan ute vid vägkanten och  väntade och 
gick runt bilen på baksidan och satte sig i baksätet bakom Jim. Ingen av de tre killarna i bilen 
gick ur bilen och hjälpte Jeanette under den stund de stod på Barnhemsgatan.

De fyra for sedan Barnhemsgatan - Elsa Brändströms gata - Djurgårdsgatan - Drottninggatan 
och vidare mot Universitetet.

Under den tid han körde bilen kan han inte dra sig till minnes att han sett något som var 
underligt eller något som drog till sig uppmärksamheten på annat sätt. Det var säkert folk ute 
på gatorna och gick omkring men det är inget han kommer ihåg. 

Uppläst och godkänt
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833

Förhör
Mord k 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gerdes, Lars
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan Linköping 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

Per Vadeby
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:14
Förhörsplats

Polishuset, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PV574

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gerdes berättade att han blev upphämtad med bil av kamraten Jim Törnroth på morgonen 
041019. Han blev upphämtad vid 07.50-tiden (skulle blivit upphämtad kl 07.50). Bilen Lars 
blev upphämtad i är Jims. Det är en mörkblå Renault (tror han). Lars blev upplockad vid Mc 
Donalds, p-plats Drottninggatan. De körde sedan Drottninggatan upp, in på Elsa 
Brändströms gata och höger in på Barnhemsgatan. De körde längst in på Barnhemsgatan, 
vände vid 
Vändplatsen och kör tillbaks. De hämtade upp Jeanette efter 20 meter. Hon stod och väntade 
på dem. 

Gerdes satt på höger sida i baksätet. Jim körde och i passagerarsätet fram satt Micke. Jeanette 
satte sig i baksätet, vänster sida. De hämtade upp Jeanette några minuter efter Lars blivit 
upphämtad. 

Gerdes hade troligen på sig sin svarta skinnjacka, svarta manchesterbyxor eller gröna 
militärbyxor. Gerdes var inte ute ur bilen någon gång. Han satte sig i bilen då han hämtades 
upp, han gick ur den då de var framme vid Universitetet. Det var till Universitetet de skulle. 
Gerdes vet inte om de körde rakt fram ut från Barnhemsgatan eller svängde höger ner på Elsa 
Brändströms gata.

Gerdes uppfattade som om det var tomt och lugnt på Barnhemsgatan (då de tog upp Jeanette). 
Han reagerade inte över något. Det var en normal morgon.

Gerdes fick reda på vad som hänt efter några timmar. Han hörde att någon pratade om det på 
lunchen. Men då reflekterade han inte över det. Fick veta mer om det på kvällen då han bland 
annat pratade med sin bror.
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Förhöret slut kl 16.14 041021.    

Förhör med Gerdes, Lars; 2004-10-21 16:15   diarienr: 0500-K39890-04

 834HEMLIG



835

Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LSyd
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Norberg, Hanna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Våldsutredning
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:18
Förhör avslutat

16:30
Förhörsplats

Lsyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hanna passerade Tränggatan ca 07.35. Såg eller hörde inget som polisen har nytta av.
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836

Förhör
Iakttagelser anmälan K 39890-04.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Anna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Anna ringer om sina iakttagelser vid Tränggatan, Linköping 2004-10-19 ca kl. 07.55.
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

Kurt Eldh
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:40
Förhör avslutat

16:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna har läst i tidningen att polisen söker cyklister kring mordplatsen och uppger därefter att 
2004-10-19 ca kl. 07.55 kom hon cyklande på Tränggatan i riktning mot 
Universitetssjukhuset och stannade vid ett rödljus vid korsningen Tränggatan-Djurgårdsgatan.
När hon stannade där såg hon ca 6-8 meter till vänster om sig en man som viftade efter en 
ambulans som kom på Djurgårdsgatan åkande mot US. Ambulansen tog ingen notis om 
mannen utan fortsatte. Vad Anna kunde bedöma blev mannen helt förtvivlad. 
Anna fortsatte sedan tillsammans med flera cyklister över Djurgårdsgatan och vidare 
Lasarettsgatan mot US där hon f.n. studerar.

Hon beskriver mannen som medelålders ca 40-50 år. Hon har svag minnesbild att han kan ha 
haft någonting blått i sin klädsel.

Ovannämnd uppgifter fortlöpande upplästa och vidkända.
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837

Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LSyd
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gustavsson, Inge
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Våldsbrott
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

17:09
Förhör avslutat

17:15
Förhörsplats

Lsyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Inge bor Kapellplan nr 4 och cyklade till jobbet den 19 okt vid ungefär 07.55. Från bostaden 
och vidare Tränggatan och seda ut på Djurgårdsgatan. Har inte sett eller hört något. 
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838

Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Lungdom
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Rolf
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord 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

Bertil Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

18:00
Förhör avslutat

18:10
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

be

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Rolf Karlsson ringde och berättade att han hade läst på Sveriges Radios webbsida att polisen i 
Linköping sökte två cyklister som hade cyklat förbi området där mordet skedde och som hade 
sett eller hört någon sopbil.

Rolf berättade att han passerade på Åsgatan någon gång mellan 06.25 och 06.45. Han såg 
ingen sopbil men han hörde en och han är säker på att det var en sopbil han hörde på grund av 
motorljud och hydraulljud och andra ljud. Han är något osäker på om det var på 
tisdagsmorgonen som han hörde sopbilen.
Han berättade att han var svartklädd eller mörkt klädd. Han berättade också att han inte kunde 
erinra sig något särskilt som hände eller om han mötte någon annan person.

Bertil Eriksson, inspektör
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839

Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LSyd
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Haraldsson, Henrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordutredning
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

18:15
Förhör avslutat

18:25
Förhörsplats

Lsyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Henrik cyklade från Ryd til US. Det enda han såg i det aktuella området var en sopbil.
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840

Förhör
Kompletterande förhör i uppslag F 447

Signerat av

Lars Palmgren
Signerat datum

2004-11-03 15:26
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Haraldsson, Henrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i uppslag F 447
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

Lars Palmgren
Förhörsdatum

2004-11-03
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare är krinsp Lennart Johansson

Bakgrund

Henrik Haraldsson är hörd tidigare i utredningen den 21 okt klockan 18.25. 
Henrik hörde då av sig till polisen eftersom han i tidningen läste om att polisen 
sökte efter två cyklister som den 19 okt passerade en sopbil i aktuellt område.

Henrik bor i Ryd. Han cyklar dagligen mellan bostaden och arbetsplatsen, som 
han har på US i Linköping. Henrik brukar åka hemifrån omkring 07.40-tiden 
och då är han framme vid US vid 08.00-tiden. Henrik tillägger att han har 
flextid, varför tiderna kan variera något från en dag till en annan, men 
ovanstående tider är de som han vanligen brukar hålla sig till. Henrik har cyklat 
mellan bostaden och arbetet på detta sätt i ungefär 1 års tid

 Angående den 19 okt

Den 19 okt lämnade Henrik bostaden i Ryd vid 07.40-tiden som vanligt. Han 
cyklade från bostaden i Ryd, via Syréngatan, Videgatan, Fridtunagatan, rundade 
på så vis Griftegården, vidare Kaserngatan, Lasarettgatan fram till US. När han 
befann sig på Lasarettgatan, i backen upp mot US, mötte han en polisbil under 
utryckning. Henrik minns detta särskilt eftersom polisbilen körde på utryckning 
och passerade då på fel sida om en refug, ungefär på den plats där Henrik mötte 
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polisbilen. Henriks uppfattning är att detta måste ha varit den första polisbilen 
som var på väg mot brottsplatsen, innan dess hade Henrik inte sett någon polis 
eller polisbilar i aktuellt område.

 Sopbilen 

Henrik vet att han den aktuella morgonen passerade en sopbil, men han kan 
idag inte komma ihåg exakt var någonstans detta möte ägde rum. Henrik tror att 
han mötte sopbilen någonstans utmed Tränggatan, men exakt var kan han inte 
säga. Henrik uppskattar att tidpunkten för mötet med sopbilen var omkring 
07.50 – 07.55. Henrik kan inte hänga upp tidpunkten på något speciellt, utan 
säger att det torde ligga inom det tidsspannet. 

Övrigt

Tillfrågad därom uppger Henrik att han den aktuella morgonen inte sett eller 
hört något speciellt som han reagerat på. Henrik säger att han förmodligen 
passerat flera personer utmed aktuellt vägavsnitt, men han kan idag inte komma 
på någon som utmärkt sig på något sätt. Henrik säger särskilt att han inte hört 
några skrik och inte sett någon som verkade fly från platsen. Henrik vet dock att 
det var flera personer inom det aktuella området, men Henrik kan som sagt inte 
precisera någon av dessa. Han kan inte säga om det varit barn eller vuxna, män 
eller kvinnor. 

Från det att Henrik passerade området där sopbilen befann sig (någonstans 
utmed Tränggatan), tog det max 1 minut till han mötte polisbilen i backen på 
Lasarettsgatan. 

 Eget sign.

Henrik är 182 cm lång, han har mörkt relativt kort hår, bruna ögon. Den aktuella 
dagen var han iklädd en grå/svart tygjacka – typ Gortex – med luva. Blå jeans. 
På huvudet hade han en grå stickad mössa utan tofs. På ryggen en svart/grå 
ryggsäck. Han cyklade på en "vanlig grå herrcykel" av fabrikat Crescent.

 Egna teorier / rykten / kännedom om offer

Tillfrågad därom uppger Henrik att han inte hört några "rykten ute på stan" om 
vem som kan vara gärningsman. Henrik har heller inte några egna teorier om ev 
gärningsman. 

Vad Henrik känner till så är han inte bekant med någon av offren eller med 
någon i deras familjer.

 Bilaga

Förhör med Haraldsson, Henrik; 2004-11-03 13:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Till detta förhör bifogas en skiss utvisande den väg som Henrik cyklade på 
morgonen den 19 okt.

Konceptanteckningar relaterade och godkända

Förhöret slut klockan 13.25

Linköping som ovan

Lars Palmgren. Krinsp RKP

Förhör med Haraldsson, Henrik; 2004-11-03 13:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Henrik Haraldsson cykelväg till US 19/10, 2004-11-03 13:05   diarienr: 0500-K39890-04
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844

Förhör
K39890-04. Mord Åsgatan, Linköping.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vahlberg, Åsa
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan, 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

Mats Bengtsson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

21:57
Förhör avslutat

21:20
Förhörsplats

telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Åsa uppgav att hon tillsammans med sin kompis Jenny kom cyklande på Tränggatan 041019 
vid 07.52.  De båda skulle träffa ytterligare en kompis (Linda Öjebo, 073-6711240) på 
Tränggatan 1 utanför fastigheten. Färden gick i riktning från Kaserngatan och ner mot 
Djurgårdsgatan för att sedan fortsätta  upp mot Lasarettsgatan. 

Åsa sade vidare att det stod en sopbil ungefär på mitten av Tränggatan. Hon kommer ihåg 
detta eftersom hon och Jenny kommenterade att det luktade illa.

Vid tillfället regnade det och Åsa hade därför huvan på sin jacka uppfälld.

Åsa och Jenny fortsatte ner mot nr 1 där de stannade till hos Linda som hade kommit ut med 
sin cykel. De hälsade som hastigast på varandra varpå de tre cyklade vidare över 
Djurgårdsgatan upp mot Lasarettsgatan. 

Anledningen till att Åsa ringde polisen var att hon just sett "efterlyst" på TV och förstått att 
det möjligen kunde var henne och hennes kompis som polisen ville ha kontakt med. Åsa har 
efter händelsen tänkt mycket på detta men kan inte komma på att hon sett något 
anmärkningsvärt.

Förhöret uppläst och vidkänt.
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845

Förhör
K39890-04. Mord Åsgatan, Linköping.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sehlstedt, Jenny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Åsgatan, 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

Mats Bengtsson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

22:28
Förhör avslutat

22:50
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jenny uppgav att hon bor i Valla och cyklade hemifrån på morgonen 2004-10-19 och 
klockan var strax innan 07.50.  När hon kom fram till korningen Kaserngatan-Tränggatan så 
träffade hon på sin kompis Åsa.

De båda fortsatte Tränggatan cyklandes neråt mot Djurgårdsgatan. De båda cyklade i bredd. I 
slutet av Tränggatan stod det en sopbil på Jennys högra sida. Detta med förarhytten uppåt mot 
Jenny och Åsa. Jenny kom ihåg att hon såg en person som gick fram mot hytten på lastbilens 
högra sida från Jennys håll sett.
 
Vid korsningen med Djurgårdsgatan stod ytterligare en kompis (Linda Öjebo) som mötte upp. 
De tre fortsatte sedan över Djurgårdsgatan och vidare upp mot Lasarettsgatan. 

Jenny kom ihåg att det kom en polisbil uppifrån sjukhuset och ner mot Djurgårdsgatan. 
Denne körde fort och med blåljusen påslagna. Polisbilen svängde Djurgårdsgatan neråt mot 
city. Jenny kom ihåg att hon tänkte att "nu är det väl något som hänt eftersom de har så 
bråttom".

Jenny tror att de cyklade på Tränggatan när kl var ungefär 07.55.

Förhöret uppläst och vidkänt.
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846

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sehlstedt, Jenny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i ärende K 39890-04
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

Lennart Johansson
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

16:34
Förhör avslutat

17:03
Förhörsplats

Polishuset, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

yp

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jenny Sehlstedt har tidigare blivit föhörd i detta ärende och detta är ett kompletterande förhör 
i samma ärende. 

Jenny Sehlstedt är boende på Parkgatan 7 i Linköping och hon bor där med några andra 
kompisar som också studerar. Jenny studerar på Hälsouniversitetet i Linköping, vilket är 
beläget på sjukhusområdet.

Jenny tillfrågas hur hon brukar ta sig från sig bostad till Hälsouniversitetet. Jenny säger att 
hon brukar cykla till skolan. På fråga säger Jenny att det ofta är på det viset att hon cyklar 
ensam till skolan.

Jenny tillfrågas vilka vägar hon brukar cykla då hon cyklar till skolan.  Jenny säger att hon 
brukar cykla bakom griftegården så hon kommer fram till Fridtunagatan, cyklar Fridtunagatan 
ner till Kaserngatan, svänger höger in på Kaserngatan och cyklar längs Kaserngatan. På 
Kaserngatan svänger hon sedan vänster ner på Tränggatan ner mot Djurgårdsgatan. Hon 
cyklar över Djurgårdsgatan och sedan Lasarettsgatan upp till sjukhusområdet. Jenny säger att 
det är den väg som hon jämt brukar cykla då hon cyklar till skolan.  

Jenny tillfrågas vid vilken tidpunkt hon brukar cykla iväg till skolan. Hon säger att hon nu 
haft praktik under fyra veckor och under dessa veckor har hon cyklat iväg till skolan klockan 
07.50. Jenny svarar på fråga att det varit så i stort sett varenda dag som hon haft praktik.

Jenny tillfrågas vilken väg hon cyklade till skolan tisdagen den 19 oktober 2004. Jenny säger 
att det var samma väg som hon tidigare har beskrivit under förhöret. (Lite svårt att höra vad 
förhörsledaren säger)…Det finns en karta tillgänglig och på denna karta ombeds Jenny rita in 
den väg som hon cyklade den 19 oktober. Jenny visar med en linje på denna karta vilken väg 
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hon cyklade till skolan den 19 oktober. Jenny tillfrågas om hon cyklade ensam till skolan 
tisdagsmorgonen den 19 oktober. Jenny säger att den första biten hade hon cyklat ensam men 
när Jenny kom till Tränggatan hade hon cyklat ikapp en kamrat vid namn (ohörbart) Berg.
Jenny visar med ett A på kartan där hon hade cyklat ikapp … Berg. Från denna plats hade 
Jenny och ….ohörbart…. sedan gjort sällskap cyklandes mot skolan. På fråga säger Jenny att 
hon även den dag, den 19 oktober, hade cyklat från sin bostad mot skolan klockan 07.50.

När nu Jenny hade cyklat ifatt Åsa, cyklade de tillsammans mot skolan. De  cyklade 
Tränggatan ner mot Djurgårdsgatan. Jenny och Åsa hade cyklat och pratat tillsammans.
När de nu kom ner mot Åsgatan, på Tränggatan, mötte de en sopbil som stod stilla invid 
vägkanten. Sopbilen hade stått på den sida som vetter ut mot Djurgårdsgatan. Sopbilen stod 
parkerad vid vägkanten med fören upp mot Kaserngatan. Jenny tillfrågas om det var något 
särskilt med denna sopbil. Jenny säger att, det hon kommer ihåg, är att hon såg att det var en 
man på väg in i förarhytten på sopbilen. Jenny och Åsa hade sedan passerat förbi sopbilen 
och när de kom ner, vid där Åsgatan ansluter till Tränggatan, hade de mött en kompis till Åsa, 
Linda Öjebo. Linda Öjebo hade stått på den platsen och väntat på Åsa på cykelbanan som 
finns mellan Djurgårdsgatan och Åsgatan .

När nu Jenny och Åsa hade mött Linda, hade nu tillsammans cyklat över Djurgårdsgatan och 
vidare upp på Lasarettsgatan mot sjukhusområdet.

Jenny tillfrågas om hon tittade  någonting upp mot Åsgatan i samband med att de passerade 
den plats där Åsgatan ansluter mot Tränggatan. Jenny säger att hon inte har något minne av 
att hon skulle ha vridit på huvudet och tittat upp mot Åsgatan.  Däremot säger Jenny att hon 
och Åsa hade mött en hel del cyklister på cykelbanan som kommer från Djurgårdsgatan och 
leder mot Tränggatan och Åsgatan. Jenny säger på fråga att de cyklister som hon och Åsa 
hade mött på denna cykelbana, var inga personer som hon lagt särskilt märke till. 

Jenny tillfrågas om det var någon eller några personer som  hon nu i efterhand har tänkt på, 
uppträtt på något konstigt sätt, i samband med att hon cyklade på Tränggatan, och kom ner 
till Åsgatan och sedan cyklade på den cykelbana som leder upp mot Djurgårdsgatan. Jenny 
skakar på huvudet och säger "ingen som jag lade märke till". Jenny tillfrågas om hon hörde 
några ljud i samband med att hon befann sig på Tränggatan och där Åsgatan ansluter till 
Tränggatan, när hon cyklade förbi där. Jenny säger att det är ingenting som hon lagt märke 
till eller kommer ihåg.

När Jenny och Åsa och Linda skulle passera över Djurgårdsgatan och skulle cykla upp 
Lasarettsgatan, hade Jenny lagt märke till att det kom en polisbil från Lasarettsgatan och 
körde upp mot Djurgårdsgatan och vidare ner Djurgårdsgatan ner mot centrum. Denna 
polisbil hade haft blåljusen påslagna. Jenny säger att när hon nu såg denna polisbil med 
blåljuset påslagna, hade hon tänkt att nu var det väl något allvarligare som hade inträffat.

Jenny ombeds markera med en C, på kartan, den plats där hon och Åsa mötte Linda. Hon gör 
detta på kartan och denna plats är belägen på cykelbanan, som leder från Djurgårdsgatan, upp 
på Tränggatan och Åsgatan.

Jenny tillfrågas om hon vet, vid vilken tidpunkt, hon och Åsa kan ha befunnit sig på 
Tränggatan och där Åsgatan ansluter till Tränggatan. Jenny säger att hon tror att klockan då 
kan ha varit ca 07.55. 

Jenny tillfrågas om hon såg några gångtrafikanter när hon och Åsa nu kom cyklande på 
Tränggatan och till den plats där  Åsgatan ansluter till Tränggatan. Jenny säger att hon såg en 
kvinna som gående på Tränggatan och detta var en plats ungefär där Åsgatan ansluter till 

Förhör med Sehlstedt, Jenny; 2004-10-28 16:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Tränggatan. Kvinnan hade kommit gående på Tränggatan och gått i riktning upp mot 
Kaserngatan. På fråga hur denna kvinna såg ut, säger Jenny, att det hon minns, är det att 
kvinnan hade haft en svart jacka på sig som räckte ungefär ner till knäna. Jenny säger att hon 
inte närmare kan beskriva denna kvinna, mer än att det var en kvinna.

Jenny tillfrågas hur och när hon fick reda på  det dåd som hade inträffat på Åsgatan den 19 
oktober. Jenny säger att detta fick hon reda på, på sin praktikplats och klockan var då ca 
10.00 på förmiddagen. Det var en av arbetsterapeuterna på praktikplatsen som hade kommit 
in och visat en utskrift från internet av en artikel från Aftonbladet. Jenny säger att hon inte  
vid detta tillfälle förstod, att hon själv hade befunnit sig i närheten, av den plats där dådet 
hade inträffat. Hon hade dock kopplat ihop den polisbil som hon tidigare hade sett med 
blåljusen påslagna, med  händelsen. Ohörbart…att hon har befunnit sig i närheten av 
brottsplatsen när brottet har inträffat. Jenny säger att hon förstår detta men att hon då inte 
visste att den inträffat något brott och att det är på det viset, att om man inget vet, då lägger 
man inte märke till något.

Jenny tillfrågas om hon vet huruvida hon vet om hennes kompisar Åsa och Linda har blivit 
förhörda av polisen. Hon säger att hon vet att polisen har pratat med Åsa på telefon och 
vidare säger Jenny att hon vet att Linda skulle komma till polisen torsdagen den 28 oktober 
för förhör.

Jenny tillfrågas om hon har pratat någonting med Åsa och Linda om det som inträffat. Jenny 
säger att hon inte har gjort det eftersom hon själv har haft praktik och hon inte har träffat Åsa 
och Linda efter det att dådet inträffade på Åsgatan. Jenny säger att efter det att programmet 
"Efterlyst" hade varit på TV och efterlyst några cyklande flickor så hade Åsa hört av sig till 
Jenny sagt att det kanske var oss polisen efterlyser.  Det Jenny och Åsa hade då sagt till 
varandra när de pratade med varandra i telefon, var att de skulle höra av sig till polisen, efter 
som det kanske var dem som polisen efterlyste som de cyklande flickorna. De hade tänkt att 
de ändå inte hade någonting att berätta eftersom de inte hade gjort några observationer.

Jenny säger att hon verkligen har tänkt efter om hon verkligen inte har sett någonting, i 
samband med att hon cyklade på Tränggatan, och den plats där Åsgatan ansluter till 
Tränggatan. Jenny säger vidare att hon har ansträngt sig och tänkt efter men kommit fram till 
att hon inte har gjort några observationer angående något som har varit ovanligt.

Jenny tillfrågas hur hon själv var klädd den här dagen när hon cyklade till skolan, d.v.s.
den 19 oktober. Det Jenny kommer ihåg idag är att hon hade en röd jacka på sig. Hon säger 
också att hon undrar om hon inte haft ett par svarta byxor på sig. Den cykel som Jenny 
cyklade på var en röd damcykel av märket Crescent.

Jenny tillfråga angående den sopåkare som hon hade sett var på väg in i sopbilen då hon 
passerade sopbilen på Tränggatan. Jenny säger att denne man, d.v.s. sopåkaren, hade haft på 
sig någon neongul jacka. Jenny säger att denna jackar liknar den jacka som vägarbetare 
brukar ha på sig. Jenny sagt att hon inte lagt märke till  särskilt mycket mer på denna 
sopåkare men att mannen kanske kunde varit i 40-årsåldern.

Jenny Sehlstedt har hört när förhöret direktintalats på band och godkänner det i befintligt 
skick.          

             

Förhör med Sehlstedt, Jenny; 2004-10-28 16:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Werme, Anna Margareta
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

11:10
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats

Polisstationen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna uppger att hon brukar passera Tränggatan på väg till sitt arbete varje dag.
Den 19/10 hade hon inte sett något ovanligt när hon passerade omkring kl 0740.

Anna säger att någon gång under april – maj månad –04, hade hon på Tränggatan gått ifatt en 
välklädd – stilig man i 25 års åldern som gick och pratade för sig själv, hon trodde först att 
han talade i en mobiltelefon, men när gick förbi honom visade det sig att mannen tittade i 
marken och pratade för sig själv.
Han hade vari klädd i mörka kläder.

Anna finns på telefon 013-125947
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Werme, Anna Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Werme ringer och berättar att hon sett mannen hon tidigare pratat med polisen om i samband med mord

Åsgatan..
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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-12-17
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Anna säger att hon varit borta från hemmet en tid och sett att någon sökt henne ett stort antal 
gånger från skyddat nummer. Med anledning av detta undrar hon om hennes tidigare 
iakttagelse av en man blivit intressant.

Anna berättar vidare att hon sett mannen återigen morgonen den 15 december. Hon kom 
gående från S:t Larsgatan upp Lasarettsbacken mot US. Hon svängde in mot US och kom upp 
på krönet. Inne från sjukhusområdet kom mannen gående och var som närmast 10 meter ifrån 
Ann. 

Detta är alltså mannen hon tidigare sett på Tränggatan och hon har blivit förhörd av en polis 
som hette Torgny och var från Norrköping om mannen.

Mannen gick efter mötet Lasarettsbacken ner mot Djurgårdsgatan. 

Signalement denna gång
Max 30 år , 175 –180 cm , barhuvad med mörkt brunt  kort och lockigt hår, han bar en 
mörkgrön jacka med lurv på luvan. Hon beskriver hans kroppsbyggnad som lite fyrkantig. 
Han gick med händerna på ryggen.

Hon vågade inte titta honom i ansiktet vid mötet. 
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Förhör
G 514.  2:a förhöret med Anna Werme

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Werme, Anna Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komplettering till tidigare hållna förhör ( 041021)
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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2004-12-10
Förhör påbörjat

12:57
Förhör avslutat

13:05
Förhörsplats

L/Våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna Werme kommer i förhöret kallas Anna

Anna upplystes om att förhöret är en komplettering till det tidigare hållna från den 21 oktober.

Anna tillfrågades om hon kunde ge en närmre beskrivning av sin färdväg efter och före hon 
når fram till Tränggatan under morgonen den 19 oktober. Anna berättade att hon alls inte 
hade färdats på eller passerat Tränggatan eller varit i dess område den 19 oktober, som det 
påstås i det första hållna förhöret med Anna. Anna sade att förre förhörsledaren måste ha 
missuppfattat henne, eller gjort en feltolkning beträffande den uppgiften. Anna förklarade att 
hon menat att hon under våren 2004, hade passerat Tränggatan och dess omgivning på väg till 
och från universitetet då hon studerade där. Anna sade att hon sedan augusti, då höstterminen 
åter startade, har bytt skola och läser numera på Hälsouniversitetet vars lokaler ligger bredvid 
lasarettet i Linköping . Då Anna har sin bostad vid Heidegårds området passerar hon ej längre 
Tränggatan eller dess omgivningar på väg till och från skolan på  Hälsouniversitetet. Numera 
går hon, till skillnad från förr, till och från skolan på den motsatta sidan om parken 
Trädgårdsföreningen.
Beträffande den 19 oktober berättade Anna att hon började skolan (Hälsouniversitetet) den 
morgonen vid klockan 10.15. Hon hade redan innan hon cyklade iväg hemifrån, vid 09.45 
tiden, hört nyhetsutsändningen om morden på radion.

Det Anna ville få sagt i det tidigare förhöret var att hon, en morgon i april eller början av maj 
, hade reagerat över en man vilken uppträtt lite "mystiskt". Anna hade gått ifatt och även 
passerat mannen då hon var på väg från bostaden mot universitet. Det var först när Anna 
hunnit upp jämsides med mannen som hon reagerade. Hon hörde då att mannen gick och 
mumlade för sig själv. Anna trodde först att mannen pratade i en "handsfree" mobiltelefon, 
men hon såg ej att mannen bar någon öronsnäcka eller att där fanns någon hörlurssladd.
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Mannen verkade inte bry sig eller ens reagera över Annas närvaro, då denne obekymrat 
mumlat vidare.

Anna sade att mannen tittade med böjt huvud i marken när han talade/mumlade och höjde 
inte upp huvudet vid något tillfälle. Anna beskrev att mannen gick i ganska lugn och sakta 
mak, men hade en rätt så spänstig gång. Anna själv uppgav att hon brukar gå i en ganska så 
snabb takt, varför hon hann ifatt och passerade mannen.

Anna sade att hon aldrig skulle gjort den här observationen av mannen om inte denne haft det 
avvikande beteendet att han tillsynes gick och talade för sig själv.
På fråga sade Anna att mannen pratade i ett normalt tonläge " som man har när man talar med 
en person ". Däremot uppfattade hon inte vad mannen sade då denne talat otydligt.

På fråga om mannens utseende sade Anna att hon fick intrycket av att denne var välklädd och 
hade ett stiligt och välvårdat yttre.  Mannen hade burit en mössa som hon uppfattade var 
enfärgad mörk och av s.k. toppluva modell. Klädsel för övrigt mindes hon ej mer än att dessa 
var mörka till färgen.
På fråga om Anna märkte ifall mannen var berusad eller påverkad av något, så avfärdades 
detta. Anna menade att mannens gång och kroppshållning ej tydde på något sådant.
Anna mindes nu även att mannen haft sina händer knutna på ryggen " som äldre män har när 
de spatserar ".
Tillfrågad sade Anna att hon fick intrycket av att mannen hade ett svenskt utseende. Hon 
noterade att mannen hade rätt så kraftiga mörka ögonbryn.
Anna fick också intrycket av att mannen såg "rätt så lång och reslig ut". Hon uppskattade 
mannens längd vara mellan 180-185 cm.
Mannen verkade vara mellan 25 - 30 år.

Anna sade att hon aldrig tidigare förr sett mannen ifråga.
På fråga om Anna stött på personen vid något senare tillfälle svarades jakande. Anna sade att 
hon åter igen såg mannen för andra gången. Detta var för ca två veckor sedan i skiftet 
november - december. Platsen där hon mötte mannen var på gångvägen som leder mellan 
stora torget och trädgårdstorget.
Åter igen hörde Anna, då hon passerade mannen att denne gick och talade för sig själv. "Han 
gick och mumlade eller småsjöng för sig själv" sade hon.
Mannen hade även denna gång ett välvårdat yttre. Några detaljer eller färger på kläderna 
mindes hon nu inte. Hon erinrar sig att mannen burit en mörk halvlång täckjacka. Anna sade 
att mannen nu var barhuvad. På fråga sade Anna att mannen hade ett kortklippt hår som var 
småkrulligt. Hårfärgen uppfattade hon som  mörkbrun med nyanser mer åt svart.
Anna gjorde den bedömningen nu om att mannen ej var så lång som hon tidigare uppfattat att 
han varit. Anna sade att hon själv mäter 167 cm i strumplästen och bedömde mannen var ca 
10 cm längre än henne. Anna sade att mannen var maximalt 175 cm lång.
Anna var fortfarande av den uppfattningen att mannen var av svenskt ursprung.
 
Anna var helt säker på att mannen hon mötte på gångvägen mellan de två torgen var samma 
person som hon mötte på Tränggatan i våras.

Förhöret avslutat.

Förhör med Werme, Anna Margareta; 2004-12-10 12:57   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Rosell, Lars
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang. grovt båldsbrott 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

13:00
Förhör avslutat

13:10
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Rössel hade under morgonen den 19/10-04 kl 0755 ,cyklat Djurgårdsgatan nedåt mot 
Drottninggatan. När han kom ned till Drottninggatan hade han hört sirener och sett 
ambulanser.

Han hade inte sett eller mött någon person som han kan påminna sig. Det regnade och var 
otrevligt  cykelväder.

Rössel nås på telefon013-270132
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Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Lungdom
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fyhr, Lena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord i Linköping 204-10-19
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

Bertil Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

be

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lena Fyhr berättade att hon under den aktuella dagen som vanligt cyklade till sitt på 
Länsstyrelsen. Hon cyklade på cykelbanan som löper parallellt Lasarettsbacken i riktning mot 
Djurgårdsgatan. När hon cyklar där så kör det förbi en polisbil under utryckning.

Lena cyklar vidare och svänger höger in på Barhemsgatan och vidare genom slottsparken 
fram till Länsstyrelsen.

Det som Lena tänkte på var att det ovanligt lite ute och det tror hon berodde på det kraftiga 
regnandet. Normalt är et mer folks om cyklar och går till jobbet. I övrigt kan hon inte erinra 
sig något särskilt.

Bertil Eriksson, inspektör
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Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kaller, Anna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i närheten av brottsplatsen 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

Tommy Johansson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

07:50
Förhör avslutat

07:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kaller cyklade till sitt arbete vid 07-tiden hon såg sopbilen på Kaserngatan mittemot en plats 
där kyrkogårdens personal har några byggnader.
Denna iakttagelse var ett par minuter efter 07.00. Hon minns att hon såg en annan cyklist i 
närheten av denna plats men uppfattade inte någonting speciellt med denna cyklist, som hon 
dock tror var en man.
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nelsson, Camilla
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips angående iakttagelser beträffande efterlysning av två cyklister.
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

2004-10-21
Förhör påbörjat

21:10
Förhör avslutat

21:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ES

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Nelson ringer med anledning av att polisen söker personer som rört sig i det aktuella området. 

Hon uppger att hon till sitt arbete gick Djurgårdsgatan från Drottninggatan. Hon passerade 
den plats där "mössan" hittades. Klockan 07.55 befann hon sig i korsningen 
Terränggatan-Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan. Hon stod vid rött ljus. Samtidigt stod det där 
två cyklister, manspersoner. Cyklisterna verkade ha kommit från Terränggatan. 

Camilla har tagit fasta på uppmaningen att höra av sig även om man inte sett något. Hon 
konstaterar att hon inte på sin väg sett något anmärkningsvärt. 
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Förhör
Tipstelefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fagerberg, Maria
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Våldsbrott 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

Arne Sternell
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

08:20
Förhör avslutat

08:22
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Maria vill berätta att hon gick förbi den aktuella platsen 07.54, med sina barn, och att hon inte 
märkte något speciellt.
Vill bara tala om detta.
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Förhör
Förhör övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Björk, Stina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med Stina Björk ang. hennes ev. iakttagelser den 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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

22:30
Förhör avslutat

22:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Stina Björk berättade att hon bor på Kaserngatan i Linköping. Hon arbetar på ett daghem som 
ligger i Trädgårdsföreningen, central Linköping.
Stina börjar sitt arbete runt 08.00 tiden varje morgon.

Just i tisdags hade Stina varit på en annan adress under morgonen så hennes pojkvän körde 
henne med bil till Kaserngatan för att hon skulle kunna ta sin cykel till arbetsplatsen. Det var 
oerhört mycket trafik den här morgonen så Stina hoppade ur bilen och sprang sista biten fram 
till bostaden och tog sin cykel och cyklade iväg i riktning mot Trädgårdsföreningen.

Stina cyklade från Kaserngatan vidare ner Tränggatan för att sedan och över korsningen 
Tränggatan - Djurgårdsgatan vidare ned in i Trädgårdsföreningen. Stina har endast 
minnesbilden av en äldre farbror som befann sig i Trädgårdsföreningen.
På fråga om hon såg någonting annat hon har minne av så uppgav hon att en ambulans var på 
väg från Tränggatan när hon cyklade där.

Stina har orangeblont hår och var klädd i en svart jacka och mörkblå jeans.

Hon tror att hon var framme på sin arbetsplats runt 08.05 - 08.10.

Förhöret avslutades kl 22.40
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nettelblad, Hans
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

2004-10-22
Förhör påbörjat

07:45
Förhör avslutat

08:00
Förhörsplats

Polisstationen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Nettelblad bor i gamla vattentornet cyklar till arbetet varje dag. Den 19/10 åkte han hemifrån  
 Kl  0718, han vet tiden efter som han hade stämplat in på sin arbetsplats kl 0724. Det tar 6 
minuter mellan bostaden och arbetet.

När han kom utanför gamla vattentornet höll sopbilen på att backa ut till soprummet där, han 
hade fått vänta lite medan bilen backade fram.

Nettelblad hade sedan cyklat Karl Dahlgrensgatan – Stengatan –Tränggatan. Han hade inte 
gjort några iakttagelser av personer eller fordon som han kan sätta i samband med brotten. 

Nettelblad finns på telefon 013-140137
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Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Lungdom
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nilsson, Per-olof
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledninag av mord 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

Bertil Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

be

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Per-Olof Nilsson ringde och berättade att han gick över Storgatan vid Ljusglimten och sedan 
hela Barnhemsgatan fram till korsningen med Tränggatan och Djurgårdsgatan. Han gick över 
Djurgårdsgatan och fortsatte sedan Lasarettsgatan i riktning mot US. På fråga hur mycket 
klockan var så säger han att han är osäker men det var på morgonen och han mötte en polisbil 
under utryckning på Lasarettsgatan.

Han kunde inte erinra sig att det hände något konstigt eller om det fanns någon person som 
avvek på något sätt. Han säger att det var en del folk som cyklade och gick men det såg mer 
ut som vanligt folk som var på väg till arbetet. 

Bertil Eriksson, inspektör
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Förhör
Tipstelefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Stefan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Våldsbrott 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

Arne Sternell
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

11:05
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Stefan vill berätta följande den aktuella dagen cyklade han till sitt arbete. Han cyklade 
Djurgårdsgatan mot Tenngatan klockan 08.10, vid Tenngatan ser han en skymt av ambulans 
och polisbil.
Vill berätta det här för kännedom.
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Förhör
Djurgg. ICA kontr

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Stig
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iaktagelser 2004-10-19 med anledning av morden
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

2004-10-28
Förhör påbörjat

07:45
Förhör avslutat

Förhörsplats

Djurgårdsgatan vid ICA, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kontroll vid ICA Djurgårdsgatan, Linköping 2004-10-28, kl 07.45

Stig Johansson uppgav som följer:

Jag cyklade Lasarettsbacken ner mot Djurgårdsgatan och sedan Djurgårdsgatan höger mot 
centrum. Klockan var nog 07.55.

Fick grönt ljus vid Djurgårdsgatan varför jag koncentrerade mig på att hinna  fram innan det 
blev rött ljus.

Sedan kom jag ner till Stora Torget där mötte jag en ambulans på utryckning.

I övrig har jag inte sett något som jag lagt på minnet.

Insp Sone Svedlund
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Förhör
Tips övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Stig
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Morden på Åsgatan
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

2004-11-11
Förhör påbörjat

08:05
Förhör avslutat

08:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bt

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Johansson är tidigare hörd i ärendet med anledning av att han cyklade på Djurgårdsgatan vid 
tiden för morden.Han ringer för att komplettera uppgifter från tidigare förhör.

Han säger att han på morgonen cykleade Djurgårdsgatan i riktning mot Drottninggatan. Han 
åkte på höger sida. När han var mitt för ICA-butiken på andra sidan Djurgårdsgatan så han en 
man som cyklade förbi butiken i riktning mot Drottninggatan. Stig har ett svagt minne att 
mannen hade en ljus jacka och eventuellt en huva som var uppfälld. Stig vet inte vart denna 
cyklist tog vägen därefter. Själv fortsatte han mot centrum Djurgårdsgatan-Nygatan till Stora 
torget. På stora torget mötte han en ambulans.
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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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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Stendahl, Jenny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser 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

Sven-Inge Karlsson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

11:28
Förhör avslutat

11:38
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ES

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

04-10-19 vid 07.50-07.55 cyklade hon på Djurgårdsgatan, från centrum (Hamngatan) mot 
garnisonen. 

Hon hade paraply uppfällt när hon cyklade så hon lade inte märke till några andra 
personer/bilister. Hon såg ej heller någon sopbil.  
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Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LSyd
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Trygg, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Våldsbrott
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

13:06
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats

Lsyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik berättar att han den 19 okt vid 08.05 -tiden cyklade Lasarettsg - Djurgårdsg och 
vidare Barnhemsgatan.
Såg eller hörde ej något speciellt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Trygg, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörde själv av sig till polisen med anledning av att han läst att polisen ville kontakt med folk som

befunnit sig i området runt Åsgatan 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

2005-10-21
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Trygg berättade att han bor på Föreningsgatan 35 och den aktuella morgonen lämnade han 
sitt barn på dagiset Rosa förskolan. Dagiset är beläget nära Tryggs hemadress i riktning mot 
Us området. Trygg sade att han cyklade både till och från dagiset.

Trygg sade att han kom fram Lasarettsgatan alldeles ovanför byggnaden där en pizzeria är 
belägen. Trygg cyklade vänster och passerade över Djurgårdsgatan för att sedan cykla vidare 
Barnhemsgatan i riktning mot Storgatan. Trygg bedömde att klockan bör ha varit 08.05 då 
han passerade över Djurgårdsgatan. Trygg sade att han inte har några minnesbilder över 
människor han sett vid tillfället. Det Trygg kom ihåg var att hans uppmärksamhet var riktad 
på kvinnlig cyklist som cyklade framför honom då hon cyklade sakta och konstigt.

Trygg bedömde att han kom fram till sitt arbete på Hunnebergsgatan vid 08.15. Trygg sade 
att han på arbetsplatsen fick reda på vad som hänt av en arbetskamrat som tittat på text-tv.

Trygg sade att aktuell morgon var han sannolikt klädd i grå eller svart jacka samt stickad grå 
mössa av sotarmodell.

Uppläst och godkänt i konceptform.
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Perkovic, Andrej
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser 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

Sven-Inge Karlsson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

11:39
Förhör avslutat

11:48
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ES

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

04-10-19 06.45-06.55 körde han hustrun till järnvägsstation i sin gröna BMW. Såg då 
ingenting som han lade på minnet. 

Han gick sedan från bostaden vid Kapellplan via Stengatan-Karl Dahlgrensgatan och ut på 
Kaserngatan. Detta var vid 07.05-tiden.

Det enda han lade märke till under promenaden var att det stod 2 lastbilar på Karl 
Dahlgrensgatan strax innan Kaserngatan vid en byggplats. Han hörde ljudet av en sopbil 
någonstans men såg den ej. 

Han tog sedan bussen vid Riksbanken till arbetet.
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Öjebo, Linda
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser 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

Sven-Inge Karlsson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

12:45
Förhör avslutat

12:58
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ES

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Linda stod 04-10-19 kl 07.52 utanför sin bostad på Tränggatan 1, och väntade på två 
kamrater (Åsa+Jenny, de eftersökta cyklisterna) för att cykla tillsammans med dem till 
praktikplatserna på Garnisonen. 

Efter ett par minuter kom de och de cyklade sedan tillsammans över Djurgårdsgatan och 
sedan Lasarettsgatan mot Garnisonen. När de cyklade från Tränggatan såg Linda en sopbil 
mitt över gatan vid ett rött hus. 

Hon lade inte märke till någon speciell person eller cyklist när hon stod och väntade. 
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Förhör
Anknytning till "Fredrik 512"

Signerat av

Göran Rustby
Signerat datum

2004-12-13 13:54
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Öjebo, Linda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis angående mord på två personer 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

Göran Rustby
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

17:33
Förhörsplats

Polisstationen, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

yp

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Linda ombeds lyssna noga på de delar som dikteras in och vid eventuella 
felsägningar eller missförstånd, korrigera dessa. 

Linda Öjebo har tidigare hörts i ärendet och anknytning är Fredrik 512. Linda ombeds att 
närmare beskriva vad som hon iakttog den aktuella morgonen den den 19 oktober 2004.

Linda berättar att hon bor på Tränggatan 1 i Linköping och att hon har bott där sedan början 
av november år 2003 och att hon bor i ett kollektiv, som hon säger, tillsammans med två 
andra personer.

Linda påbörjade en praktik, vecka 41, på dag- och hemrehab som är på garnisonsområdet 
och det är inom sjukgymnastik. Annars är Linda studerande. Normalt studerar annars Linda 
på universitetssjukhuset vid hälsouniversitetet. 

Linda berättar att när hon påbörjade den här praktiken, vecka 41, så har hon cyklat till 
praktiken tillsammans med en kamrat som heter Åsa Wahlberg.
Linda säger att man har kommit överens om att man träffast utanför Lindas bostad vid ca 
07.50 på morgonen för att cykla till praktikplatsen och man praktiserar från måndag – torsdag 
varje vecka. 

Linda ombeds att berätta om hon kan komma ihåg vad klockan var just den här aktuella 
tisdagen den 19 oktober när hon kom ut från sin fastighet, Linda säger att hon kommer ihåg 
att klockan var 07.50 när hon tittade ut genom sitt fönster i lägenheten för att se om Åsa hade 
kommit till mötesplatsen. Linda berättar att den bostad hon bor i, kan man säga ligga 
parallellt med Djurgårdsgatan och att hon har ett fönster mera i riktning mot Åsgatan och att 
hon mer har utsikt mot Djurgårdsgatan.  Linda säger att hon tror att klockan var ca 07.52 – 
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07.53 när hon gick ut från sin bostad och det kanske bara tog en minut eller liknande innan 
Åsa kom till platsen. Linda säger att Åsa kom cyklande tillsammans med en kamrat som heter 
Jenny Sehlstedt. Linda tillfrågas hur Åsa och Jenny har cyklat fram till Tränggatan 1 och då 
säger Linda att hon i alla fall vet att de har cyklat Kaserngatan och sedan Tränggatan rakt ner 
mot hennes bostad.

Linda tillfrågas om några andra hur kollektivet, eller i fastigheten, lämnade bostaden innan 
Linda gick ut på morgonen och då säger Linda att vad hon vet om så var det ingen annan som 
gick ut strax innan henne. Angående de två personer som hon bor tillsammans med så heter 
en Anna Bergkvist, och Linda säger att hon åkte lite senare från sin lägenhet den här aktuella 
dagen. Den andra personen som Linda bor tillsammans med heter Johan Sanfridsson och 
Linda tror att han nog var hemma den här dagen. 

Linda tillfrågas vilken väg hon tar sig ut ur fastigheten och då säger hon att hon går ut på 
motsatta sidan mot där hon har sin lägenhet och fönster och där har hon en cykel. Från den 
här positionen, säger Linda att snett uppåt, så ser man Åsgatan och att man även kan se om 
det är någon som går på gatan. Linda säger dock att hon direkt inte brukar titta upp mot 
Åsgatan och vad hon kommer ihåg så har hon inte iakttagit någon person den här aktuella 
morgonen. Linda säger att det är lite nivåskillnad så att Åsgatan ligger lite högre upp om man 
jämför med den platsen där hon kommer ut från sin fastighet. Linda tillfrågas om hon hörde 
något ljud eller liknande när hon kom ut från fastigheten och tog med  sig sin cykel. Linda 
säger att hon inte har hört något ljud vid det här tillfället.

Linda leder alltså cykeln längs med fastigheten och går runt till andra sidan så att hon är mer 
nedanför sitt lägenhetsfönster för att möta sin kamrat som också kommer med cykel.

Linda säger att hon inte är riktigt säker när hon såg en sopbil den här morgonen men hon tror 
att det var när hon stod och väntade på sin kamrat utanför fastigheten. Linda säger att det var 
eventuellt redan när hon tittade ut genom fönstret någon minut innan. Linda säger i alla fall 
att den här sopbilen vid det här tillfället stod stilla och inte var i rörelse och att den stod 
utanför ett rött hus som är i princip mittemot hennes fastighet och att det är precis i 
korsningen med Tränggatan och Åsgatan. Linda tillfrågas om hon såg några personer i 
anslutning till sopbilen och då svarar hon att hon inte kan minnas att hon sett några personer 
där.  Linda säger att hon sedan har cyklat vidare tillsammans med sina kamrater. Man har 
tagit sig över ett övergångsställe i höjd  med Lasarettsgatan och sedan cyklat en cykelbana 
parallellt med Lasarettsgatan upp mot deras praktikplats. 

Linda säger att hon inte kan komma ihåg att det var något som stack ut något från mängden 
vad avser bilar eller personer som hon passerade eller mötte under cykelfärden till 
praktikplatsen.

Linda säger att när hon kommer cyklande och är på väg upp för backen mot 
garnisonsområdet så ser de en polisbil som kör ut från området med sirener påslagna.

Linda säger att hon cyklade på en ljuslila cykel av fabrikat Crescent. Linda säger att hon var 
klädd i en mörkblå jacka och sannolikt svarta jeans samt en mindre vit halsduk. Linda säger 
att hon är 160 cm lång och väger ca 55 kg och att hon har blont hår.

Linda säger att hon alltså cyklat tillsammans med sina två kamrater som heter Åsa Wahlberg 
och Jenny Sehlstedt.

Linda tillfrågas om hon uppmärksammat någon person som uppträtt avvikande eller liknande 
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under tidigare perioder när hon cyklat samma sträcka till sin praktikplats. Linda säger att hon 
inte har lagt märke till något speciellt. Linda säger att det enda avvikande eller konstiga  hon 
kommer att tänka på är att det bodde en alkoholist i 40 – 50 årsåldern i ett litet hus som är 
bredvid den fastighet hon själv bor i  och hon tror att adressen på det lilla huset är 
Barnhemsgatan, eventuellt. Mannen har varit synlig till och från i det här lilla huset men
hon har inte sett mannen den sista tiden. 

Linda tillfrågas vilken väg hon brukar ta när hon studerar och då säger Linda att hon cyklar 
samma färdväg som när hon nu har den här praktikplatsen men att hon däremot börjar lite 
senare på morgonen och kanske cyklar ca 08.10 från sin bostad.

Linda tillfrågas om hon brukar vistas ute kvällstid eller andra tider i närområdet och då säger 
hon att det inte är något speciellt förutom att hon tränar tre gånger i veckan och då cyklar 
Djurgårdsgatan ner mot Drottninggatan och vidare ner mot centrum. Två gånger i veckan så 
tränar hon, med start klockan 19.30 och det andra tillfället så börjar hon klockan 21.00.

Linda tillfrågas om hon själv har några teorier om vem som kan ha utfört den här gärningen 
och då säger hon att hon inte har detta men att det spekuleras en hel del runt det hela. Linda 
säger att det spekuleras om ritualmord eller att det är någon som hyser agg mot familjen eller 
andra teorier men att Linda inte har funderat särskilt djupare runt omkring det. Linda säger att 
hon helt enkelt inte kan förstå hur någon kan göra på detta sätt mot någon person. 

Linda tillfrågas om hon känner till någon annan som bor i närområdet som kan lämna 
uppgifter i ärendet. Linda säger att hon inte direkt kan lämna namn på någon men säger att 
hon vet en person som jobbar på lasarettsanknuten hemvård förkortat LAH. Linda säger att 
den här kvinnan heter Cecilia Båge och att hon bor i närområdet och hörde när kvinnan som 
blev drabbad av den här gärningen skrek i samband med mordet. Linda säger att hon inte vet 
om Cecilia är hörd tidigare i det aktuella ärendet. 

Förhöret direktintalat på band och godkänt för utskrift av Linda Öjebo.  
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lind, 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

2004-10-22
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lind bor vid Stolplycka – Föreningsgatan.
På morgonen den 19/10 hade hon kört ut från garaget på Föreningsgatan och ut på 
Djurgårdsgatan  klockan 0756  -58. Hon svängde ned mot korsningen med Lasarettsgatan, 
kommer två polisbilar i "full utryckning och kör över korsningen från lasarettet  och vidare 
upp på Tränggatan  
Lind hade deras Blåa Saab 9000.
När polisbilarna passerat hade hon svängt höger upp mot Lasarettsgatan.

Lind säger att hon inte hade sett någon människa på trottoarerna från Föreningsgatan fram till 
korsningen där polisbilarna kom.
Vid korsningen fanns det några cyklister, men Lind tänkte inte på dem så mycket eftersom 
hon hade kört åt sidan för att inte vara ivägen för utryckningsfordonen.

Lind finns på telefon 106410  
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Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LSyd
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hårte, Micael
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brottsutredning
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

16:25
Förhör avslutat

16:40
Förhörsplats

Lsyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Micael berättar att han varje dag åker bil sträckningen Lasarettsgatan – Djurgårdsgatan vid 
08.30 tiden.  Kommer ej ihåg om det var i Måndags eller Tisdags som han lade märke till en 
person som avvek från det vardagliga. Denne person gick från korsningen i rikt mot 
Kanberget. Han var klädd i grågrön jacka/rock, yngling, normallängd.
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Förhör
Telefontips, Tränggatan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Anebreid, Maud Aina Maria
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående mord 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

Åsa Lindell
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

17:10
Förhör avslutat

17:16
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kvinnan som ringer vill tala om att hon cyklade på Tränggatan vid 07.56-07.57, och fick 
stanna för polisbilen som kom. Hon kom från Kaserngatan och vidare Tränggatan för att 
sedan korsa Djurgårdsgatan och uppför Lasarettsbacken. Hon var på sitt jobb på sjukhuset kl. 
08.02.
Hon kan inte påminna sig om att hon sett något konstigt eller anmärkningsvärt, så hon har 
inga iakttagelser men ringer för att hon läst att man skulle höra av sig om man befann sig i 
området vid den aktuella tiden.

Uppläst och godkänt
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Förhör
Telefontips, Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Erngren, Ann-Charlotte
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående mord 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

Åsa Lindell
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

17:25
Förhör avslutat

17:29
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kvinnan säger att hon cyklade Barnhemsgatan, korsade Djurgårdsgatan och vidare uppför 
Lasarettsbacken, klockan var då ca 07.55. 
Hon mötte en polisbil i korsningen, Djurgårdsgatan- Lasarettsbacken som svängde mot 
Djurgårdsgatan. I Lasarettsbacken mötte hon den andra polisbilen. 
Hon kan inte komma på att hon sett något anmärkningsvärt utan ringer för att allmänheten 
som varit i närheten skulle höra av sig.

Uppläst och godkänt
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Förhör
Tipstelefon förhör K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Grip, Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Åsgatan
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

Cecilia Orrby
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

17:35
Förhör avslutat

17:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Marie ringer till polisen då hon sett på Efterlyst på Tv på tordsdagskvällen. Polisen har då 
uppmanat att alla som befann sig området vid mordet skulle ringa.

Marie lämnade sitt hem på Föreningsgatan 27 kl 07.50. på tisdagsmorgonen. Hon cyklade 
genom Stolplyckan till Lasarettsgatan. Hon kan ha mött någon person då men inte någon hon 
kommer ihåg.
Hon mötte även bilar och cyklister på Lasarettsgatan men inget särskilt hon la märke till. Hon 
cyklade sedan in i Trädgårdsföreningen vid naturcentrum
Vid naturcentrum såg hon tre vuxna personer med en barnvagn vid naturcentrums entre. 
Eftersom det blev trångt tog hon cykelvägen som är uppmärkt som cykelväg. Hon kom då ner 
till en kastanje allé som ligger mellan scenen och lekparken. Då mötte hon en kille som 
cyklade , som pustade lite pga. av att han cyklade uppför. Marie kommer inte ihåg något 
signalement på den killen.
Marie kom sedan ut på Linnegatan. Där fanns ganska mycket folk i rörelse. Sedan åkte Marie 
Klostergatan. Kl  07.58 var Marie på sitt jobb som ligger Storgatan 42, Dandströms De Wit. 
Maries mamma cyklade från sin adress på Ekklällegatan 2a hem till Marie, hon var där kl. 
07.35 för att hämta Maries son. Hon cyklade genom sjukhus parkeringen mellan ankdammen 
och majestratshagen. Sedan cyklade hon samma väg tillbaka. Maries mamma har inte sett 
något anmärkningsvärt under sin cykeltur. Marie uppger att hon inte hört några sirener under 
sin cykelfärd.

Marie lämnar följande telefonnummer.

mobilnummer  0709-604964
jobb 013-149192
hem 013-127209

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Tipstelefon K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lönn, Lisa
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Åsgatan
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

Cecilia Orrby
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

20:12
Förhör avslutat

20:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lisas mamma Susanne Lönn ringer för att berätta att hennes dotter Lisa har cyklat från 
Överstegatan på T1 och ner till Ljungstedska skolan vid den tid morden begicks.

Lisa cyklade från Överstegatan 10C hon kom ut på Kaserngatan mittemot Tränggatan, cyklade 
en bit på Kaserngatan ner tog in på Kanbergsgatan kom sedan ut på Storgatan. Vid trafikljusen 
på Storgatan korsningen med St Larsgatan kom ambulanser med sirener på.

På Kaserngatan kom några personer på cykel, de cyklade samma riktning som Lisa. En person 
mötte hon gående. De person som gick var en tant. Lisa lade inte märke till något speciellt 
med någon av personerna.

Telfonnummer;

Hem 0493-92049
Mobilnummer 070-3476941

Uppläst och Godkänt
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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 Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Dryselius, Agneta Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ringt till polisen, passerade förbi Tränggatan med cykel, 2004-10-19, 07.40
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

2004-10-23
Förhör påbörjat

15:59
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Agneta Dryselius uppgav som följer:

Jag tyckte det var angeläget att ringa för jag passerar förbi Tränggatan mot Kaserngatan då 
jag åker till mitt arbete vid universitetet.

Den här dagen tidsdags morgon passerade jag förbi Tränggatan klockan 07.40. Jag såg en del 
cyklister och barn som gick till skolan men jag lade inte märke till något speciellt. Inte någon 
som sprang eller liknande.
Allt verkade lugnt. Det var inget som jag reagerade över.

Insp S Svedlund
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, NMotala
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svalin, Yvonne Margareta
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

Roine Rosén
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

08:45
Förhör avslutat

08:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Svalin arbetar på US. Bor Fårboksvägen 17 Tokarp, Malmslätt, tfn 29 86 42. Svalin cyklar 
dagligen  till arbetet.
Hemifrån kl. 07.30, via bl.a Tränggatan passerar i närheten av Åsgatan c:a 07.50. 
Kan inte påminna sig att det var något ovanligt denna tisdagsmorgon. 
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Karin
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

2004-10-25
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Johansson uppger att hon har en dotter på 11 år, som dagligen passerar 
korsningen Djurgårdsgatan –Lasarettsgatan. Dotter går i Folkungaskolan.

Dotter har varit mycket rädd och upprörd efter att fått del av vad som skett 
utefter hennes skolväg.
Under dagen den 24/10-04, hade dottern berättat för mamman att när hon 
passerade övergångsstället vid Djurgårdsgatan hade hon mött en person i 
mörkgrön jacka. Personen hade gått och tittat i marken.

Johansson säger att dotter har svårt att tala om händelsen och Johnsson "har inte 
fått ut så mycket från henne".

Dottern har skollov under vecka 44 och finns hemma.

Om det är aktuellt med förhör av flickan, tag kontakt med modern på telefon 
013.138489
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Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LSyd
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Salbahu, Liridona
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brottsutredning
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

Leif Revelj
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

13:39
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats

Lsyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Cyklade Karl Dahlgrensgata - och vidare ut på Djurgårgdvägen den 19 okt vid 07.40 tiden. 
Har inget mer att berätta. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nolberger Elfors, Anna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord Åsgatan 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

Kerstin Sjöberg
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

08:33
Förhör avslutat

08:38
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna bor i området Stolplyckan, Föreningsgatan 27 i Linköping.
Hon hade inte fått någon uppmaning genom en lapp i brevlådan, men hon hade ändå funderat
och ville ringa och tala om följande:
Hon åkte bil till arbetet  morgonen den 19/10-04, när hon kom ut ifrån Föreningsgatan mot 
Djurgårdsgatan var det kö. Klockan var okring 07.55.
En polisbil kom farande och åkte upp Tränggatan ifrån Djurgårdsgatan.
Innan trafikljusen korsningen Djurgårdsgatan/Tränggatan/Lasarettsgatan, stod hon still med 
bilen. I efterhand har hon tänkt på att det var en bil vid bageriet på Djurgårdsgatan som 
krånglade, men det kan lika gärna vara dagen därpå den 20/10 sade hon.
Hon vet inte vad det var för fabrikat eller märke på bilen.

Hon lade inte märke till något annat konstigt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Löfstrand, Anita
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Händelserna på Åsgatan.
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

2004-10-26
Förhör påbörjat

07:50
Förhör avslutat

07:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Anita berättar att hon normalt sett åker cykel från bostaden till arbetet på Gröna 
huset på Trädgårdsföreningen vid Ekoxen. Hon brukar då cykla Barnhemsgatan 
och ner via Trädgårdsföreningen. Hon kan inte erinra sig att hon såg någon 
person eller att någonting annat inträffade den aktuella dagen alltså den 19 
oktober. Hon kan erinra sig att hon hörde sirener men att hon då befann sig 
utanför sitt arbete. Såvitt hon kan minnas så cyklade hon den 19 oktober.

Förhöret avslutat klockan 07.55.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Spangenberg, Hanna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Händelserna på Åsgatan.
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

2004-10-26
Förhör påbörjat

07:55
Förhör avslutat

08:00
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hanna berättar att hon bor i studentboende på Flamman på Västanågatan. Hon 
åker normalt varje morgon via Barnhemsgatan. Hon tror att hon tisdagen den 19 
oktober passerade Barnhemsgatan omkring klockan 08.00 men är lite osäker på 
tiden det kan röra sig om några minuter åt ena eller andra hållet. Hon kan inte 
erinra sig att hon såg någonting som var onormalt för henne eller som avvek 
från det normala när hon åkte på Barnhemsgatan. Hon säger att händelserna på 
Åsgatan har det pratats om även i studentkretsar, hon har inte hört någon av sina 
kamrater som har sett eller hört någonting som har anknytning till händelserna 
på Åsgatan. 

Förhöret avslutat klockan 08.00.
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Förhör
DK Gustav Smiths Plats1, Linköping

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Westman, HENRIK
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Dörrknackning lapp i brevlådan Gustav Smiths Plats1, 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

14:40
Förhör avslutat

Förhörsplats

Svensk Bilprovning, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Henrik Westman uppgav som följer:

Jag kommer inte ihåg vilken väg jag tog i tisdags. Är en vanemänniska antingen kör jag ut på 
Kaserngatan direkt från Tränggatan eller också kör jag via Kapellplan. 
Kommer inte ihåg vilken väg det var jag körde.

Kan inte påminna mig om jag mötte någon eller såg något ovanligt.

Insp Sone Svedlund
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Förhör
Trädgårdsföreningen 041019

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Dahlqvist, Björn
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Björn Dahlqvist om sin färdväg till Universitetet under morgonen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-27
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

09:45
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Björn berättar att han bor i Tannefors och cyklar samma väg varje morgon då 
han studerar på Universitetet. Från sin adress cyklar Björn ner till 
Strandpromenaden vid Stångån. Björn följer Strandpromenaden fram till 
Pumpgatan där Björn korsar Stångån. Därefter fortsätter Björn mot centrum och 
cyklar under Hamngatan vid Sporthallen. Vidare cyklar Björn Linnégatan över 
St Larsgatan och in i Trädgårdsföreningen. Där följer Björn cykelvägen förbi 
det gamla timrade huset så att Björn kommer upp vid cykelbanan som korsar 
Lasarettsgatan vid pizzerian. Därefter följer Björn Djurgårdsgatan på vänster 
sida tills han kommer upp till Eskadern. Där svänger Björn in mot T1-området 
och vidare mot Universitetet.

Detta var den väg som Björn cyklade på morgonen den 19 oktober. Han tror att 
han befann sig i Trädgårdsföreningen vid 08.00-tiden. På fråga kan Björn inte 
hänga upp klockslaget på något speciellt. Björn minns att han var något sen den 
här morgonen och var därför extra fokuserad på att komma snabbt framåt.

Björn cyklade vid den aktuella tidpunkten på en ljusblå herrcykel. Björn 
benämner cykeln som en "gubbcykel". Björn menar att man lättare då kan se 
framför sig vilken typ av cykel det är fråga om. Björn var iklädd jeans och en 
blå luvjacka och en blå keps. På bröstet fanns texten Brooklyn i vitt.

På fråga svarar Björn att han inte har noterat eller lagt någon person på minnet 
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under färdvägen. Vid den här tidpunkten menar Björn att det inte brukar vara så 
många personer i rörelse. På fråga gällande dagarna innan händelsen den 19 
oktober svarar Björn att han inte heller då har någon person som han har lagt på 
minnet.

Björn har tänkt efter och försökt att minnas vad han såg under färdvägen. Björn 
har ett svagt minne av att han såg en ambulans någonstans i närheten utav 
Lasarettsgatan-Djurgårdsgatan. Om den ambulansen hade haft sirenerna 
påslagna hade jag säkert kommit ihåg detta, säger Björn. Björn har alltså inget 
minne av att han har hört några sirener.

Förhöret är uppläst från förhörsanteckningar och godkänt. 

Förhör med Dahlqvist, Björn; 2004-10-27 09:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Orrhagen, Kerstin Christina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av morden på Åsgatan, 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

Marika Malmsten
Förhörsdatum

2004-10-27
Förhör påbörjat

11:55
Förhör avslutat

12:15
Förhörsplats

Djurgårdsgatan 1, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Christina Orrhagen arbetar på advokatfirman Delphi och c/o,  Djurgårdsgatan 1, 
Linköping. Vid halv åtta tiden den 19 okt. 2004  lämnade Christina sin bostad 
på Östra strandvägen för att åka till sitt arbete. Christina åkte i sin svarta BMW 
med reg nr SYK613. 

Christina åkte Åtvidabergsvägen, Braskensbro, Brokindsleden och vidare 
vänster in på Lasarettsgatan. Christina tror att hon var på Lasarettsgatan någon 
gång mellan 07.45 och 07.50. Hon fortsatte sedan Djurgårdsgatan för att sedan 
svänga in Elsa Brändströmsgata. Christina parkerade sin bil på sin p-plats som 
ligger mittemot Elsas hus på Elsa Brändströmsgata. 

Sedan gick Christina Djurgårdsgatan ner mot Drottninggatan, korsade 
Drottninggatan och vidare till sin arbetsplats. Hon vill minnas att hon var på sin 
arbetsplats ca 07.55.

Christina kan inte minnas att hon mött några personer denna morgon. Hon 
uppger att hon med all säkerhet har mött massor med människor på sin väg men 
ingen har fastnat i minnet. Hon har inte heller gjort några iakttagelser dagarna 
efter som kan sättas i samband med morden.

Uppläst och godkänt 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Klingerot, Veronica
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om eventuella iakttagelser med anledning av mord 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

07:35
Förhör avslutat

07:45
Förhörsplats

Djurgårdsgatan vid ICA
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Egen notering
Vid en tidig morgonkontroll Djurgårdsgatan vid ICA hördes Veronica.
Slut notering

Tisdagen den 19 oktober skulle Veronica börja sitt arbete i restaurang Brigaden kl  08.00. 
Hon brukar vara på sitt arbete strax före och för att hinna i tid har hon räknat ut att hon 
passerade Djurgårdsgatan Lasarettsbacken ca kl 07.30 – 07.45. 

Från bostaden går hon upp Nygatan – Djurgårdsgatan – till soldathemmet – in mot 
Garnisonen.

Hon gick tillsammans med pojkvännen Jonas Andersson ( även han hördes vid detta tillfälle  
av Kremsl ). De gick längs trottoaren på samma sida som ICA –affären. På vägen upp längs 
Djurgårdsgatan till Lassaretsbacken lade hon inte märke till någon särskild person. När paret 
närmade sig trafikljusen Lassarettsbacken Djurgårdsgatan kom en kvinna som betedde sig på 
lite ovanligt sätt. Hon kom från Tränggatanhållet och vek höger upp längs Djurgårdsgatan. 

Kvinnan gick "jätteraskt" och halvsprang några steg saktade av och fortsatte sedan i rask takt. 
Hon vände sig om och tittade bakom sig som om hon tittade efter något. Kvinnan fortsatte 
sedan framför paret längs Djurgårdsgatan och Veronica vet ej vart hon tog vägen. 

Signalement kvinnan
Hon var kortare än vittnet som är 173 och uppskattas vara 165 cm lång , hon bar röd jacka , 
blå jeans , svart lite större ryggsäck.

Veronica och pojkvännen Jonas kommenterade hennes brådska / stil. Kvinnan bör ha varit 
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någon meter framför Veronica och pojkvän som närmast när hon sprang ut på Djurgårdsgatan.

Strax bakom kvinnan kom en man springande uppifrån Tränggatanhållet. Mannen sprang lite 
halvsnabbt ner till Djurgårdsgatan och måste ha kommit fram bakom , paret Jonas och 
Veronica , när han kom ut på Djurgårdsgatan. Veronica vet inte vilket håll han sedan tog 
vägen. Om han sprang nerför Djurgårdsgatan eller över Djurgårdsgatan mot 
Lassarettsbacken. 

Signalement mannen
Ca 20 – 25 år gammal , Veronica vet ej vad hon grundar åldern på men hon antar att det var 
något med frisyren eller stilen. Hon kommer inte ihåg mer om mannen.

Veronicas egen klädsel etc
Svart termoväst , blå jeans ,, eller så kan hon ha haft en brun skinnjacka ytterst, hon brukar ha 
något beige under. Hon hade bruna skor.
 
     
          

Förhör med Klingerot, Veronica; 2004-10-28 07:35   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Passerande Djurgårdsgatan vi ICA

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vogt, Barbara
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser med anledning av grovt brott Åsgatan, Linköping, 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

Lars Andersson
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

07:47
Förhör avslutat

07:52
Förhörsplats

Djurgårdsgatan mem ICA-affären
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Barbara brukar cykla nerför Djurgårdsgatan på väg till jobbet och under vägen 
mellan bostaden och arbetet passerar hon förbi ICA-affären på Djurgårdsgatan.

Även 041019 cyklade hon och åkte på cykelbanan som löper parallellt med 
Djurgårdsgatan. Hon åkte alltså mem den sida som ICA-affären ligger på. Hon 
brukar lämna sin bostad vid samma tid och uppskattar att hon idag kom till den 
plats mem ICA där förhöret hölls samma tid (07.47) som hon normalt brukar 
passera denna plats på morgonen, eftersom hon åker samma tid från bostaden 
varje arbetsdag.

Eftersom det var dåligt väder 041019 tittade hon mest neråt, som hon brukar 
göra då det regnar. Hon har av den anledningen inte lagt märke till någon/något 
som hon lagt på minnet. Barbara har heller inget minne av att hon tittat mot 
motsatta sidan av Djurgårdsgatan, alltså där ICA-affären ligger, då hon cyklade 
förbi.

Då hon kommer fram till Djurgårdsgatan – Drottninggatan fortsätter hon rakt 
fram in på Nygatan och följer den på väg till jobbet.

Hon cyklade på en röd herrcykel med svarta skärmar.

Hon hade antingen på sig en klarröd jacka eller en beige kappa. På huvudet 
hade hon en svart cykelhjälm. 
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Uppläst och godkänt.

Förhör med Vogt, Barbara; 2004-10-28 07:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
ICA Djurgg kontr

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Martinsson, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iaktagelser vid morden 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

Sone Svedlund
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

07:55
Förhör avslutat

Förhörsplats

ICA Djurgårdsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik Martinsson uppgav som följer:

Jag bor i Lambohov och jag brukar cykla till mitt arbete. Så gjorde jag även i tisdags.

Kör Djurgårdsgatan i hela sin längd ner till Drottninggatan.

När jag passerade förbi ICA Djurgårdsgatan kan klockan ha varit 08.00 tiden.

Jag har senare funderat på om jag sett något eller inte.

Kommer inte på något som jag sett tyvärr.

Insp S Svedlund
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Rönnquist, Peter
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina eventuella iakttagelser med anledning av mord 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

07:40
Förhör avslutat

07:55
Förhörsplats

Djurgårdsgatan vid Ica
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tisdagen den 19 oktober cyklade Peter från sin bostad och han skall vara inne i stan ca. 
klockan 08.00 på ett arbete han har på Apotekaregatan. Ibland är han i tid, ibland är han något 
sen varför han inte vet exakt när han cyklade förbi. Han vet dock att han när han passerade 
Lägerhyddan blev passerad av en polisbil som körde med blåljus och siren nerför 
Djurgårdsgatan. Peter säger att även hans fru var med vid tillfället och cyklade samma väg 
som han. Hon heter Huong Rönnquist. De cyklade fort och Peter säger att eftersom han såg 
den här polisbilen så tror han att han nog var sen den här morgonen och att polisbilen var på 
väg till platsen för morden.

Peter kommer inte ihåg några personer på väg ner längs Djurgårdsgatan – Nygatan – 
Apotekaregatan. Han stannade och klev av cykeln på Apotekaregatan där han gick in på ett 
Kamp- och Sportcenter där han jobbar.

Förhöret slut klockan 07.55.
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897

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kylinger, Max
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina eventuella iakttagelser med anledning av mord 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

07:55
Förhör avslutat

08:05
Förhörsplats

Djurgårdsgatan vid Ica
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Max berättar att han brukar köra bil till sjukhusparkeringen på US, där han parkerar eftersom 
hans fru arbetar där. Så var det även denna dag den 19 oktober. Han parkerade bilen på 
US-parkeringen och gick till fots genom Magistratshagen ner till Djurgårdsgatan. Han 
fortsatte Djurgårdsgatan ner förbi Ica-affären mot kommunhuset vid parkeringen Eddan där 
han arbetar.

Han brukar vara på sitt arbete vid 08.00-tiden på morgonen och uppskattar därför att han 
passerade Ica-affären på Djurgårdsgatan ca. klockan 07.50 den aktuella dagen. Han vet inte 
om han gick på den högra eller vänstra sidan av gatan. Max kan inte dra sig till minnes att 
han träffade någon person han känner och han kan inte heller dra sig till minnes om han såg 
någon person överhuvudtaget som han registrerade. Han tillfrågas om han hörde någon 
polisbil eller några sirener men han kan inte dra sig till minnes något sådant heller.

Max berättar att han fick reda på vad som hade hänt på sitt arbete vid ca. klockan 09.00, vid 
kaffebordet var det någon som började prata om vad som hade hänt.

Max bar själv en brun skinnjacka och glasögon vid tillfället. Han kommer i övrigt inte ihåg 
vad han hade för kläder på sig.

Förhöret slut klockan 08.05 
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Förhör
Ank F324:1

Signerat av

Göran Rustby
Signerat datum

2004-12-13 13:54
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vahlberg, Åsa
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Whlberg örs upplysningsvis i ärendet och hon underrättas om att hon hörs i förundersökningen som

gäller mord på två personer 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

Göran Rustby
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Linköpings polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Åsa ombeds lyssna noga på de delar som dikteras in och vid eventuella felsägningar eller 
missförstånd korrigera dessa.

Åsa berättar att hon bor tillsammans med sin sambo på Rydsvägen i Linköping och att hon 
för tillfället går en treårig utbildning till sjukgymnast och utbildningen är på sjukhusområdet i 
Linköping. För tillfället går Åsa på praktik och det var även till sin praktikplats hon var på 
väg på morgonen den 19 oktober. Åsa säger att hon alltid cyklar samma väg till sin utbildning 
och att det även var samma cykelväg till den här praktikplatsen eftersom den var på 
Garnisonsområdet i Linköping.

Åsa förevisas en karta på närområdet och ombeds att rita ut den cykelväg som hon färdades 
den aktuella morgonen. Åsa säger att hon cyklar på Fridtunagatan och sedan höger ut på 
Kaserngatan, vidare ner på Tränggatan för att sedan korsa Djurgårdsgatan och cykla vidare 
utmed Lasarettsgatan. Åsa säger att det var någonstans i närheten av korsningen Kaserngatan 
– Tränggatan som hon mötte en kamrat som heter Jenny och att de sedan cyklade vidare ner 
mot Tränggatan för att där träffa på en annan kamrat som heter Linda.

Åsa tillfrågas hur dags hon brukar cykla hemifrån på morgonen och hon säger att det är 
klockan 07.35 som hon cyklar från sin bostad men att hon kanske var någon minut sen den 
här morgonen och hon säger att hon även var någon minut sen till det avtalade mötet med 
Linda som var avtalat till 07.50. Åsa tillfrågas hur hon vet att hon var lite sen till det här 
sammanträffandet med Linda och då säger Åsa att det var Linda som påtalade för Åsa att 
klockan var lite mer än 07.50. Det var Linda som stod utanför och väntade på Åsa och oftast 
brukar det vara tvärtom i stället, att Åsa får stanna till och vänta på att Linda skall komma ut 
från sin fastighet så att de kan cykla vidare.
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Åsa säger att det var vecka 41 som hon började praktikplatsen och alltså från den 4 oktober 
har hon cyklat från sin bostad vid ca. 07.35. Däremot när hon går sin utbildning så börjar 
skolan lite senare och hon säger att hon kommer ner till mötesplatsen med Linda ca. 08.05 så 
därför så cyklar hon ca. 15 minuter senare när hon går sin skolutbildning.

Åsa tillfrågas om hon har sett några personer utmed sin cykelväg den här morgonen den 19 
oktober. Åsa säger att hon givetvis har sett personer som både har cyklat och gått och att det 
alltid brukar vara folk ute på morgnarna när hon cyklar till sin praktikplats. Åsa säger dock att 
det är ingen person som hon lagt märke till på något sett vad gäller utseende eller någon 
person som hon känner igen. Åsa tillfrågas om hon har noterat en sopbil utmed sin cykelväg 
och då säger Åsa att det stämmer att det var en sopbil som fanns på Tränggatan när hon 
cyklade denna gata ner mot Djurgårdsgatan och Åsa säger att hon minns att sopbilen stod på 
vänster sida när hon cyklade neråt. Åsa minns dock inte exakt var sopbilen var placerad men 
tror att det var i närheten av korsningen med Stengatan.

När Åsa och Jenny kom ner till Linda som bor på Tränggatan 1 så har de slagit följe 
tillsammans alla tre och tagit sig över Djurgårdsgatan och cyklat vidare utmed Lasarettsgatan. 
Åsa säger att hon utmed den här färdsträckan inte heller har noterat något speciellt förutom 
att när de närmade sig sjukhusområdet kom det utåkande en polisbil med både blåljus och 
sirener påslagna.

Åsa tillfrågas om hon såg några arbetare som fanns runt den här sopbilen som hon tidigare 
passerade på Tränggatan. Åsa säger att hon inte har sett några personer men förutsätter att det 
var några arbetare som höll på med att lasta sopor i området.

Åsa berättar på fråga att hon färdades på en äldre grönaktig damcykel den här morgonen och 
att hon hade på sig en röd regnjacka med huvan uppfälld och att hon antagligen hade jeans på 
sig. Åsa säger att hon är 164 cm lång. Åsa uppger att det hade regnat lite på vägen när hon 
cyklade på morgonen men att det nog hade lugnat ner sig en hel del när de kom fram och 
mötte Linda. Åsa säger att när hon var på sin praktikplast den 19 oktober så var det framåt 
kanske 11.00-tiden som hon fick höra talas om det som hade inträffat på Åsgatan i 
Linköping. Åsa säger att hon först hade lite svårt att smälta in att det var ganska nära i tid som 
hon hade cyklat förbi platsen och att hon först inte riktigt förstod på beskrivningen att brottet 
hade skett faktiskt ganska nära där de själva cyklade förbi på morgonen.

Åsa säger att hon cyklar samma väg tillbaka när hon slutar sin praktik, alternativt när skolan 
slutar på eftermiddagen och att hon under den här cykelfärden tillbaka till sin bostad inte kan 
påminna sig att hon har gjort några iakttagelser av någon person som har uppträtt avvikande 
på något sätt.

Åsa tillfrågas vad hon har fått uppfattning om signalement på eventuell gärningsman via 
media. Åsa säger att hon tror att gärningsmannen är i 20-25 –årsåldern och ganska stor, alltså 
över 180 cm lång och ganska bred över axlarna. Angående klädseln så har hon hört olika 
uppgifter om både ljus och mörk jacka men tror att hon har hört något om att mannen skulle 
haft en mössa på sig. Åsa antar att mannen måste ha haft blod på sig och man borde ha 
uppmärksammat detta om man hade mött gärningsmannen.

Åsa säger att hon själv inte har någon direkt uppfattning eller teori om vem som kan ha utfört 
det här dådet utom att det måste vara en galning som hon säger.

Åsa tillfrågas om hon känner någon person i Linköpingstrakten som kan bära kniv eller vara 
våldsam och då säger Åsa att hon inte har några sådana bekanta eller känner till några sådana 

Förhör med Vahlberg, Åsa; 2004-10-29 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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personer.

Förhöret direkt intalat på band och godkänt för utskrift av Åsa Vahlberg.

Förhöret avslutat klockan 10.30.

Förhör med Vahlberg, Åsa; 2004-10-29 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
F384

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Malmberg, Ingegärd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i förundersökning som gäller mord på två personer den 19 oktober 2004 på

Åsgatan 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:47
Förhörsplats

Karls Dahlgrensgatan 21 4 tr
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Malmberg uppger att hon arbetar på Sandbäcksgatan 7 och att hon cyklar till arbetet. Nu i 
efterhand har Malmberg kontrollerat och hon såg att hon aktuell dag stämplade in på sitt 
arbete klockan 07.34. Malmberg bedömer att tiden för henne att ta sig från sin bostad på Karl 
Dahlgrensgatan 21 till sitt arbete är ca. 10 minuter. Malmberg borde alltså passera förbi 
platsen och aktuell färdväg, som senare ritas på kartan, ca. 07.25.

När Malmberg lämnar sin bostad har hon soppåse med sig som hon lämnar i det gröna 
sophuset i anslutning till bostaden. Malmberg går sedan in i fastigheten Åsgatan 3 där hon har 
sin cykel i ett cykelrum i denna fastighet.

Malmberg får nu på aktuell karta rita in sin färdväg.

Kartan markeras med kryss 1, 2 och 3 att börja med och nummer 1 är bostaden Karl 
Dahlgrensgatan 21, kryss nummer 2 är aktuellt soprum där Malmberg lämnar sin soppåse och 
kryss 3 är Åsgatan 3 där Malmberg hämtar sin cykel.

Malmberg uppger att när hon kommer ut med sin cykel ut mot Åsgatan så tittar hon Åsgatan 
norrut för att se så att ingen trafik kommer därifrån eftersom hon vet om att det finns en 
byggarbetsplats längst ner på Åsgatan. Malmberg tar sedan sin cykel och cyklar Åsgatan 
söderut ner mot Tränggatan. Malmberg kommer ut med sin cykel på Åsgatan i stort sett 
jämnhöjd med brottsplatserna.

När Malmberg cyklar Åsgatan söderut så tittar hon givetvis först höger Karl Dahlgrensgatan 
för att se så att det inte kommer någon trafik på denna gata och sedan tittar även Malmberg 
höger in mot Tränggatan för att kontrollera eventuell trafik. Malmberg fortsätter sedan 
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cykelvägen ner mot trafikljusen i korsningen Lasarettsgatan – Djurgårdsgatan.

När Malmberg cyklar iväg så har hon grön Barbourjacka och gröna byxor samt någonting på 
huvudet. Malmberg säger att man kan säga det är en grön oljerock. På fråga till Malmberg 
angående trafik och personer som rörde sig vid aktuellt tillfälle så uppger Malmberg att det 
var ju mörkt och regnigt men Malmberg är också ganska eller helt säker på att hon ej ser 
varken gående, cyklister eller bilar i området innan Malmberg kommer ner mot 
Djurgårdsgatan.

Malmberg uppger att de endast bott i aktuell bostad fem veckor men i alla fall under fyra 
veckors tid måndag till torsdag har Malmberg cyklar aktuell väg och då mellan klockan 07.30 
och 08.00. Under vissa morgnar har givetvis Malmberg sett att människor rört sig i området 
men Malmberg har inte på något vis reflekterat över att det skulle vara något märkligt eller 
avvikande med någon av de personer som Malmberg sett i området.

Efter Djurgårdsgatan så cyklar sedan Malmberg genom Trädgårdsföreningen, de vägar som 
där finns och hon kommer ut på Sandbäcksgatan ungefär i höjd med hotell Ekoxen. 
Malmberg svänger där höger Sandbäcksgatan fram till sitt arbete på Sandbäcksgatan 7.

Under sin fortsatta cykelfärd genom Trädgårdsföreningen kan inte Malmberg påminna sig att 
hon mötte eller såg några personer som rörde sig. Malmberg säger däremot att när hon 
korsade Djurgårdsgatan så kommer hon ihåg att det kom en tjej på cykel mittemot henne som 
hon mötte, från Lasarettsgatan och skulle upp emot området Tränggatan. Den här tjejen hade 
några ljusa kläder på sig.

Malmberg uppger att hon är arbetskamrat med Anna-Lenas dotter Kristina och det var 
därigenom som Malmberg fick reda på händelsen och då precis efter händelsen. Malmberg 
följde med Kristina upp till sjukhuset.

Förhöret efterhand avlyssnat och godkänt och Malmberg önskar ej få det återupprepat.

Förhöret slut klockan 10.47.

Förhör med Malmberg, Ingegärd; 2004-10-29 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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903

Förhör
G 449.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Pettersson, Charlotte
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd såsom annan jml RB 23:6, förundersökning gällande misstanke om mord på två personer 041019

på Åsgatan 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats

Arbetsplats äldreboendet Trägårn, Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Pettersson uppger, att efter kontroll när Pettersson stämplade in på sitt arbete, så var detta kl 07.43 
på Äldreboendet Trägårn, Djurgårdsgatan. 

Pettersson uppger att hon cyklar till arbetet ifrån Berga, och hon kommer ihåg att det var väldigt 
regnigt på morgonen, och "halvskumt". 

Pettersson arbetar något oregelbundna tider, men ungefär fyra gånger per vecka, så cyklar 
Pettersson samma färdväg från Berga till Trägårn. 

Pettersson uppger att hon kommer från Lasarettsbacken, och cyklar förbi Naturcentrum, där hon där 
cyklar in i Trädgårdsföreningen, för att cykla på cykelvägarna fram mot Trägårn. 

Pettersson brukar för det mesta vara ganska sen till sitt arbete, så hon cyklar ganska fort och är 
stressad, och gör inga större iakttagelser, varken vid det här tillfället eller någon annan gång. Vad 
Pettersson kan påminna sig, var det endast någon person som var ute och rastade sin hund, och ev 
någon som var och lämnade sina barn på dagis. 

Pettersson har inte vid detta tillfälle, och inte före och inte efter händelsen heller, observerat några 
människor i Trädgårdsföreningen, som på något vis har avvikit från normala mönstret. Pettersson 
säger återigen, att hon inte fokuserar eller ser så mycket runt omkring sig, när hon cyklar till 
arbetet. 

I stort sett varje dag, när Pettersson arbetar dag, så har hon vårdtagare hon skall besöka, bl a på 
Tränggatan 14, Hagdahlsgatan, och på Stengatan. 
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Pettersson bedömer, att hon lämnade Trägårn någon gång mellan 08.10 – 08.15, för att besöka 
vårdtagare. Pettersson går eller cyklar, men 041019 så tror Pettersson att hon gick. Pettersson går 
samma färdväg, och det är Djurgårdsgatan söder ut, upp mot Lasarettsgatan, och där går Pettersson 
höger upp mot Tränggatan – Åsgatan. 

Pettersson uppger att hon inte på något vis kan säga eller beskriva någon person eller någon person, 
eller någonting som hände något speciellt vid aktuellt tillfälle när Pettersson gick till sin vårdtagare 
på Tränggatan. 

I förhöret hållet 04-10-22, så uppger Pettersson att hon inte såg någonting av brottsplatsen, när 
hon vid det här tillfället gick till sin vårdtagare, och Pettersson uppger att nu i efterhand har hon 
kontrollerat att nerifrån Tränggatan och början på Åsgatan, där Pettersson befinner sig, så ser hon ej 
upp till brottsplatsen, när sikten är skymd upp dit. 

Pettersson gjorde inga iakttagelser på några personer som uppträdde på så vis att Pettersson lade 
märke till det vid aktuellt tillfälle, och Pettersson har ej heller sett någonting sådant, varken före 
eller efter händelsen. Efter händelsen har givetvis Pettersson blivit mer observant, eftersom hon 
fortfarande har dessa vårdtagare uppe i området, och Pettersson har ej sett någonting som hon har 
reflekterat över. 

Konceptanteckningar upplästa och godkända.    

Förhör med Pettersson, Charlotte; 2004-10-29 14:30   diarienr: 0500-K39890-04
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905

Förhör
Förhör med annan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Arvidsson, Anders
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av mord 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

Bertil Eriksson
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

08:55
Förhör avslutat

09:05
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anders Arvidsson berättade att han som vanligt körde Malmslättsvägen i riktning in mot 
Linköpings centrala delar. I korsningen med Djurgårdsgatan så svänger han höger in på den 
och kör vidare till korsningen med Lasarettsgatan där han stannar för rött ljus. Han har då en 
bil framför sig. Klockan var då ca 07.58.

Strax innan så har Anders stannat vid ett övergångsställe tidigare på Djurgårdsgatan. Han 
hade släppt över en medelålders dam som ledde en cykel. 

När han står och väntar på grönt ljus så kommer det en polisbil under utryckning från 
Lasarettsgatan och svänger höger in på Djurgårdsgatan och försvinner.

Anders berättade att han kör den här vägen dagligen och att vid det här tillfället inte lade 
märke till något särskilt. Han såg inget avvikande och han tänkte heller inte på om någon 
sprang eller hade särskilt bråttom.

När han fick grönt ljus så körde han till US, norra infarten och släppte av en bekant och åkte 
sedan tillbaka samma väg. Han såg inte heller då något avvikande som han tänkte på. Anders 
skall be den personen som skjutsade att ring om berätta om sina eventuella iakttagelser.

Bertil Eriksson, inspektör
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jensen, Mikael
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

2004-11-01
Förhör påbörjat

13:16
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jensen har läst i pressen att polisen är intresserad av att komma i kontakt med 
personer som passerat Djurgårdsgatan på morgonen den 19/10-04.

Jensen hade passerat Djurgårdsgatan, från Kaserngatan till Drottninggatan omkring kl 0800.
Han hade varit och lämnat sin fru på sjukhuset och åkte sedan Djurgårdsgatan  norrut. När 
han passerade infarten till Garnisonen hade det kommit  polisbilar på utryckning.

Han hade inte lagt märke till någon person som utmärkte sig mer än vanligt när han passerade 
Lasarettsgatan.

Jensen färdades i en Sandfärgad Volvo S 60, med reg nr TJK 432. 

Jensen finns på telefon 013-270322 
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Förhör
G 528.

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

Kompletterande förhör i ärende K 39890-04.
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

Lennart Johansson
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

15:01
Förhör avslutat

15:39
Förhörsplats

Polishuset, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Palmgren, Lars

Berättelse

Elin Karlsson har tidigare förhörts i detta ärende, och detta är ett kompletterande förhör i samma 
utredning. 

Elin hon berättar, att hon bor i lägenheten Tränggatan 20, Linköping, tillsammans med sin mamma 
och pappa. Elin har bott i denna lägenhet tillsammans med sina föräldrar i ca ett och ett halvt år. 
Elin är studerande. Hon studerar på Anders Ljungstedts gymnasium. Hon går sista året på detta 
gymnasium.

Elin tillfrågas hur hon tar sig till och från skolan, och Elin säger att hon cyklar till skolan. Vanligast 
är det på det viset, att Elin börjar skolan kl 08.15. I allmänhet är det på det viset, att Elin brukar få 
ge sig av hemifrån till skolan ca kl 07.30. På fråga säger Elin, att det tar ca en dryg kvart att cykla 
till skolan, men att hon brukar vara tidig till skolan. Elin säger att det är på det viset, att hon alltid 
brukar cykla själv till skolan, och inte göra sällskap med någon annan person. 

Vid förhörstillfället tas det fram en karta över Linköpings centrala delar, och i samband med det 
tillfrågas Elin vilken väg hon brukar cykla till skolan. Hon visar på kartan och säger, att hon cyklar 
ohörbart ner mot där Åsgatan ansluter till Tränggatan. Vidare cyklar hon ut på Djurgårdsgatan, och 
fortsätter Djurgårdsgatan ner till Nygatan, där hon svänger höger, och cyklar Nygatan bort till 
Apoteksgatan, där hon svänger vänster ner på Apoteksgatan, och cyklar Apoteksgatan ner till 
Storgatan. I korsningen med Storgatan svänger hon höger, och cyklar Storgatan sedan vidare ut mot 
Anders Ljungstedts gymnasium. 
På fråga säger Elin, att hon cyklade denna vägen på morgonen den 19 oktober till skolan. Elin ritar 
med blå penna på en karta/skiss över Linköping, den väg som hon cyklade mot skolan den 19 
oktober.

Tisdagsmorgonen den 19 oktober hade Elin försovit sig, och därför kom hon inte iväg till skolan 
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förrän vid ca 07.45 – 07.50. På fråga om Elin nu lade märke till något när hon cyklade iväg mot 
skolan, säger Elin att hon inte gjorde detta. Elin säger, att anledningen till detta är, att hon brukar ha 
musik på, och att hon därför inte hör någonting omkring sig. Elin förklarar och säger att hon har 
öronproppar som hon lyssnar på musik genom, och dessa är anslutna till en MP3-spelare. P g a att 
Elin nu hade musik på, som hon lyssnar till när hon cyklar till skolan, säger hon sig inte ha hört 
någonting. Elin tillfrågas om hon kommer ihåg några personer som hon mötte denna morgon, eller 
såg när hon cyklade till skolan. Elin säger att det inte var någon särskild person som hon lade 
märke till. På fråga om det var någon hon kände igen, säger Elin att hon inte har något minne av det 
var någon person som hon kände igen. Elin drar sig dock till minnes, att hon hade mött en kille som 
kom cyklande från Djurgårdsgatan, och cyklade in på Tränggatan, och denna kille mötte Elin på 
Tränggatan. Elin ombeds då beskriva denne kille. Elin säger att killen var mörklädd, och hon 
uppskattar att han var i åldern 23 – 28 år. Hon säger sig inte veta hur lång killen var. Hon säger att 
hon är något osäker, men hon tror att killen hade en liten, stickad mössa  på huvudet. Denna var 
mössa var ljus, och Elin säger att den kan ha varit beige till färgen. I och med att det var en liten 
mössa som killen hade på huvudet, så hade Elin också sett hårfärgen på killen, och Elin säger att 
killens hår var ljust. Ang cykeln säger Elin att hon inte vet eller kan beskriva hur den såg ut. På 
fråga vad klockan kan ha varit, då Elin mötte denna kille, säger Elin att det kan ha varit ett par 
minuter efter det att hon hade cyklat från bostaden, och hon bedömer då att klockan kan ha varit 
runt 07.50. Hon säger att hon vidare denna morgon var så stressad p g a att hon hade försovit sig. 

Elin tillfrågas om det inte var någon mer observation som hon gjorde denna morgon. Elin säger: 
"Inte vad jag kommer ihåg." Det påtalas då för Elin, att i det föregående förhör som hölls med 
henne, omnämns det en sopbil. Elin säger då, att hon kommer ihåg denna sopbil, och att den hade 
stått precis utanför den fastighet. Elin säger att hon hade sett denna sopbil, och den hade befunnit 
sig snett nedanför den fastighet där Elin har sin bostad. Sopbilen hade haft fronten vänd upp mot 
Kaserngatan, och Elin förmodar att sopbilen körde upp mot Kaserngatan. Elin säger på fråga, att 
hon hade sett att det satt någon person inne i sopbilen, men Elin säger att hon lagt märke till hur 
denna person såg ut.      

Elin tillfrågas om hon har gjort några observationer upp mot Åsgatan, när hon kom cyklande på 
Tränggatan ner mot där Åsgatan ansluter till Tränggatan. Elin säger, att hon inte hade gjort detta. 
Vidare säger Elin, att hon bara hade tittat lite upp på Åsgatan, för att se om det inte kom någon bil 
när hon passerade denna korsning.

Elin tillfrågas hur hon fick reda på ang det våldsbrott som inträffade i Linköping den 19 oktober. 
Elin säger, att hon fått höra om detta på skolan, genom en kompis som heter Emelie. Vad Emelie 
heter i efternamn, säger sig Emelie inte veta, eftersom de bara går en kurs tillsammans. Emelie hade 
sagt, att hon hade hört om detta på radio när hon åkte buss, och det Emelie sade till Elin, det var att 
det hade skett ett knivdåd i Linköping. Var någonstans detta knivdåd hade skett, fick inte Elin reda 
på genom Emelie. Emelie hade berättat detta på morgonen någon gång mellan 08.30 – 09.00 för 
Elin. Vid 11.00 – 12.00-tiden på dagen hade sedan Elin fått mer information vad som hade skett. 
Detta var när Elin kom hem från skolan, och hon satte sig vid datorn och tog reda på genom att läsa 
i Östgöta Correspondenten. 

Det påtalas för Elin, att Elin har bott i området Tränggatan – Åsgatan under en tid av ca ett och ett 
halvt år, och av den anledningen tillfrågas Elin, om hon inte gjort några observationer på några 
konstiga eller udda personer, som har vistats i området. Elin säger att hon inte har gjort några 
sådana observationer. Vidare påtalar Elin, att då hon är hemma, brukar hon vara inne i bostaden. Är 
det så att hon går ut, brukar hon ta sig ner till Linköpings centrala delar. Elin tillfrågas då om hon 
har pratat med någon annan person i bostadsområdet där hon själv bor, om händelsen, och om dessa 
personer som hon då kan ha pratat med, har gjort några observationer. Elin säger, att och hennes 
familj inte har så många kontakter i området, och av den anledningen pratar de inte med så många 
personer som bor i detta område.

Förhör med Karlsson, Elin; 2004-11-01 15:01   diarienr: 0500-K39890-04
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Elin tillfrågas om någon kompis har pratat om händelsen och sagt någonting om vem det kan ha 
varit som har utfört dådet. Elin säger, att hon inte har hört något sådant från någon av sina 
kompisar. 

Elin tillfrågas om då hon cyklar till skolan på morgonen, om hon möter många personer. Elin säger, 
att normalt brukar det vara en hel del personer som hon möter på Tränggatan, och med detta menar 
Elin, att det är kanske fem personer som hon möter på morgonen. Den 19 oktober var det dock inte 
så mycket personer som Elin hade mött på Tränggatan. Elin säger, att det kanske var högst två 
personer som hon mötte på Tränggatan.

Elin tillfrågas om offren, och frågas om hon känner till något om offren, och är bekant med dessa. 
Elin säger att hon vet ingenting om offren, och att hon inte är bekant med dem. 
Elin tillfrågas om det är någon i hennes bekantskapskrets, som är bekant med något av offren. Elin 
säger, att hon har en kompis som heter Angelica Toom. Angelica Tooms kusins kille var släkt med 
"den lilla killen". Angelica Tooms kusins kille heter Marwan. Elin säger, att hon själv inte är 
närmare bekant med Marwan, utan hon vet bara i stort sett vem denne är. 

Elin tillfrågas hur hon själv var klädd den här morgonen den 19 oktober, då hon cyklade till skolan. 
Elin säger, att hon var klädd i en svart tygjacka, som var trekvartslång. Vidare bar hon svarta byxor, 
svarta skor. På fråga om Elin hade någon mössa på huvudet, säger Elin att hon inte hade detta. I sin 
cykelkorg hade Elin en vit tygväska. Den cykel som Elin cyklade på, var en vanlig svart damcykel. 
Hon vet inte vad det är för märke på den cykel som hon cyklade på. 

Det påtalas för Elin, att det i media har gått ut ett signalement på den tänkbara gärningsmannen. 
Elin tillfrågas av den anledningen, om hon har stött på en sådan person som stämmer överens på 
detta signalement. Elin säger, att hon inte kan påminna sig, att hon har stött på någon person som 
stämmer överens på detta signalement. 

Elin Karlsson har hört när förhöret direktintalats på band, och godkänner det i befintligt skick.

Förhöret slut kl 15.39. 

 

 
  

Förhör med Karlsson, Elin; 2004-11-01 15:01   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
F452

Signerat av

Göran Rustby
Signerat datum

2004-12-07 11:10
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Mobeck Petersson, Karoline
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i ärendet som avser mord på två personer 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

Göran Rustby
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

16:25
Förhör avslutat

16:47
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Lennart Johansson

Karoline ombeds att lyssna noga på de delar som dikteras in och vid eventuella felsägningar 
eller missförstånd korrigera dessa.

Karoline har tidigare hört av sig till polisen eftersom hon har hört att man skulle kontakta 
polisen om man varit i området runt mordplatsen. Karoline berättar att hon tisdagen den 19 
oktober cyklade till skolan och lämnade sin bostad på Karl Dahlgrensgatan och att klockan då 
var 07.58. Karoline uppskattar att det tar ca. tre minuter att komma ner till Åsgatan där brottet 
hade inträffat.

Under förhöret så får Karoline rita in på en karta den väg hon har färdats per cykel den här 
aktuella morgonen. Karoline berättar att hon cyklar från sin bostad på Karl Dahlgrensgatan 43 
och passerar ett orange hus som har nummer 27 eller 29 på Karl Dahlgrensgatan och att hon 
cyklar utmed Karl Dahlgrensgatan ner till Åsgatan för att sedan komma ner till Tränggatan 
och passera ett övergångsställe ut mot Djurgårdsgatan och sedan cykla Djurgårdsgatan neråt 
och vidare Drottninggatan mot Kungsbergsskolan. 

Karoline berättar att när hon kommer cyklande på Åsgatan så ser hon tre polisbilar och två 
ambulanser och ca. 8 personer, som hon säger, som är samlade på ett ställe utmed Åsgatan. 
Karoline säger att när hon cyklade förbi såg hon också någon som kommer i en gul filt och 
hennes tanke vid det här tillfället var att det var kanske någon cykelolycka eller liknande. 
Karoline tillfrågas var platsen var som hon såg de här personer och någon som kom i en gul 
filt och hon säger att det är på samma plats som man senare har placerat blommorna och 
ljusen.
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Karoline säger att den här gula filten såg ut som en sjukhusfilt eller liknande så att den kom 
sannolikt från en ambulans som var på platsen.

Karoline tillfrågas om hon cyklade i sällskap men någon annan person eller om hon var själv. 
Karoline säger att hon cyklade ensam. Karoline säger att normalt sätt så brukar hon annars slå 
följe med en kamrat och det är i korsningen Åsgatan – Tränggatan. Den här aktuella 
morgonen var dock hennes kamrat bortrest. 

Karoline tillfrågas om hon kommer ihåg om hon har mött någon person som hon kan minnas 
under cykelvägen från Karl Dahlgrensgatan och vidare ända ner till Drottninggatan. Karoline 
säger att hon inte kan minnas att hon har mött någon person som hon kommer ihåg under den 
här cykelfärden förutom den iakttagelsen hon gjorde av polisbilar och ambulanser och övriga 
personer på Åsgatan.

Karoline tillfrågas om hon har sett någon sopbil i området och då säger hon att hon inte har 
gjort detta och att hon heller inte kan minnas någon annan iakttagelse av andra fordon utmed 
den cykelväg som hon färdats.

Karoline tillfrågas om hon brukar cykla samma färdväg när hon åker till skolan och då säger 
Karoline att hon cyklar iväg ungefär 07.58 varje morgon förutom på måndagar. Karoline 
säger att hon även brukar cykla samma väg när hon lämnar skolan för att ta sig hem till sin 
bostad igen. Angående tisdagen den 19 oktober har hon dock inte cyklat själv hem till 
bostaden utan hon träffade sin mamma på "stan" och de sedan promenerade tillsammans hem 
och då samma väg som hon brukar cykla så att de passerade den aktuella brottsplatsen på 
Åsgatan.

Karoline tillfrågas om det är någon person eller något annat som hon har observerat tidigare 
tillbaka när hon cyklat till skolan som hon har reagerat över. Karoline säger att det tyvärr inte 
är något sådant utan att allt har varit normalt när hon cyklat till och från skolan.

Karoline tillfrågas hur länge hon har bott i bostadsområdet och hon säger då att hon har bott 
där sedan i påskas 2004. Hon tillfrågas om hon har lagt märke till någon speciell person i 
övrigt runt det här bostadsområdet och då säger Karoline att hon tyvärr inte har reagerat eller 
märkt någon person som har rört sig i det här bostadsområdet.

Karoline ombeds beskriva sig själv och då säger hon att hon är 163 cm lång och har brunt 
långt hår. Den här aktuella morgonen var hon klädd i svart tröja och en svart väst utanpå samt 
mörka jeans. Karoline säger att hon cyklade på en vit damcykel. Eventuellt så hade Karoline 
en plastpåse av något okänt märke med sig, hon säger att hon i alla fall inte hade någon 
skolväska eller liknande med sig. 

Förhöret direktintalat på band och godkänt för utskrift av Karoline Mobeck Petersson.

Förhöret avslutat klockan 16.47. 

    

Förhör med Mobeck Petersson, Karoline; 2004-11-02 16:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Förbipasserande Trängg/Åsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Liedberg, Anna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser med anledning av mord på Åsgatan 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

Christa Sangrud
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

10:16
Förhör avslutat

10:28
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren ringer till Anna eftersom en arbetskamrat till henne, Kerstin Hagel, berättat att 
Anna går eller cyklar Tränggatan ner mot Djurgårdsgatan och vidare till US, där hon arbetar.

Anna minns tisdag den 19 oktober. Hon säger att hon brukar cykla till jobbet, men hon gick 
den dagen eftersom det regnade. Hon gick hemifrån vid 07:15-07:20. Hon uppskattar att det 
tar ca 5 minuter ner till korsningen Tränggatan/Åsgatan. Det innebär att hon var ca 
07:20-07:25 vid korsningen.

Anna själv var klädd i svarta jeans och svart täckjacka som gick ner på låret. Hon hade ett 
svart/vitt-randigt paraply och en liten ryggsäck som är röd-brun till färgen.

Anna gick på högra trottoaren ner mot Djurgårdsgatan. Hon hade sitt paraply uppfällt framför 
sig och hon tittade noga på marken för att inte halka på löven på marken. Hon mötte ingen på 
sin sida av Tränggatan. Hon vet dock inte om det gick någon på den andra trottoaren. Hon har 
inte tittat däråt.

Anna tror att hon sprang över gatan när hon kom fram till övergångsstället på Djurgårdsgatan. 
Detta för att hinna innan det blev rött. Hon var ensam vid övergångsstället då. Anna använder 
övergångsstället som är vid "Djurgårdens Livs" i höran Djurgårdsgatan/Lasarettsgatan. Anna 
går sedan vidare på höger sida upp på Lasarettsgatan och vidare till US.

På fråga säger Anna att hon inte sett sopbilen nere på Tränggatan i höjd med Åsgatan. Anna 
säger att hon har sett sopbilen tidigare, men den är då alltid längre upp på Tränggatan, mot 
Kaserngatan. Anna kan inte säga om hon såg sopbilen den 19 oktober. 

På fråga säger Anna att hon inte sett någon person med någon skadad hand. Varken den 19 
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okt eller senare. Hon har inte sett någon med varken plåster eller bandage på någon hand.
 
Anna vill även lämna tips om en granne som är störande. Grannen bor Kaptensgatan 7, högst 
upp, och det står "K Johansson" på dörren. Se separat tips!

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Liedberg, Anna; 2004-11-08 10:16   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Övrigt.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hall, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser på Djurgårdsgatan den 19 oktober då morden skedde.  
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-11-12
Förhör påbörjat

10:59
Förhör avslutat

11:19
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kristina Hall uppger att hon inte skjutsade sin son August till skolan den 19 
oktober.

Åsa Ryttmarker hämtade sonen hemma hos dem på Klostergatan den aktuella 
dagen.
Åsa körde sedan barnen till Tunvallaskolan.

Kristina själv gick hemifrån bostaden på Klostergatan ca kl 08.45. Hon gick 
genom Trädgårdsföreningen och kom ut på Djurgårdsgatan vid valvet. Hon 
sneddade sedan troligen över Djurgårdsgatan och in på Elsa Brändströms gata. 
Hon genade sedan troligen mellan husen på Elsa Brändströms gata och kom upp 
vid socialförvaltningen där hon arbetar.

Kristina kan inte dra sig till minnes att hon såg någon särskild person som 
utmärkte sig då hon var på väg till arbetet. Hon minns inte om det var några 
personer utanför socialförvaltningen då hon kom dit.

Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt.
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Förhör
Komplett. uppgift.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hall, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om morden på Åsgatan i 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

Åke Johansson
Förhörsdatum

2004-12-06
Förhör påbörjat

08:55
Förhör avslutat

09:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kristina ringde och lämnade tips för en halvtimme sedan. Tipset mottogs av Jan Pettersson.

Kristina säger, att hon glömde att uppge, att mannen hade en hand indragen i den andra 
jackärmen. Troligtvis var det höger hand, som var indragen i den andra jackärmen.
Detta gjorde kanske att mannen gick lite konstigt.

Uppläst efter anteckningar och godkänt
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Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hall, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om morden på Åsgatan i 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

Åke Johansson
Förhörsdatum

2004-12-10
Förhör påbörjat

11:20
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kristina ringde och tipsade om en person 04-12-06 ca kl 08.30. Hon pratade med Jan 
Pettersson, som tog fullständiga uppgifter och han skulle se till att en polisbil skickades ut.

Kristina säger vidare, att hon känner de flesta av "typerna", eftersom hon arbetar på socialen. 
Hon känner dock inte denna man.

Idag(041210) pratade Kristina med innehavaren av tobaksaffären i slutet av Djurgårdsgatan. 
Denna ligger strax före korsningen med Drottninggatan.
Innehavaren hade därvid sagt, att han utseendemässigt kände igen mannen. Han går nämligen 
lite konstigt med en "arm indragen". Innehavaren hade sagt, att mannen ofta kommer in och 
köper snus. Mannen var alltid lite tystlåten och ev gick han på någon dagverksamhet eller 
liknande.

Uppläst efter anteckningar och godkänt
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917

Förhör
Passerat

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Stenhammar, Johanna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser med anledning av mord på Åsgatan 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

Christa Sangrud
Förhörsdatum

2004-11-15
Förhör påbörjat

14:49
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

När krinsp C Sangrud ringer till Johanna, svarar hennes pappa Stefan Stenhammar. Jag 
presenterar mig och frågar om det är okej att hålla förhör med Johanna. Det är det och Stefan 
befinner sig i bakgrunden under förhöret.

Johanna informeras om att hennes namn dykt upp i ett annat förhör där det framkommit att 
Johanna passerat mordplatsen den 19 okt innan morden skedde.

Johanna berättar att hon "arbetade" som skolpolis den 19 oktober. Hon gick hemifrån klockan 
07:25, från Eskadern på Djurgårdsgatan 75. Hon svängde in vänster på Kaserngatan. Hon 
gick på höger sida ända bort till korsningen med Malmslättsvägen där hon stod som skolpolis. 
Framme vid Malmslättsvägen, gick hon över till vänster sida, till blomsteraffären. Hon stod 
sedan vid övergångsstället mellan blomsterbutiken och över Malmslättsvägen.

Johanna tillfrågas om hon såg någon person på Tränggatan. Johanna säger att det var ovanligt 
lite människor ute den morgonen. Det var grått och himlen var mörk när hon gick till sin plats 
som skolpolis. Hon såg ingen speciell person på Tränggatan.

Johanna tillfrågas om hon sett någon person som varit blodig. Hon säger att hon inte sett det. 
Johanna säger även att om hon sett det skulle hon kommit ihåg det.

Johanna tillfrågas även om hon sett någon person med plåster eller bandage den morgonen, 
eller någon annan dag. Johanna svarar att hon inte sett det. Efter skoldagen gick hon hem till 
en kompis som bor på Storgatan 82 och som heter Linnéa Nord. De var då extra 
uppmärksamma på folk de mötte eller såg.

Johanna tillfrågas om hon sett någon sopbil aktuell morgon. Hon svarar att hon inte minns. 
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Hon säger sedan att hon ibland brukar se sopbilen, men hon minns inte om det var just den 19 
okt hon såg den.

Johanna tillfrågas om hur snacket går angående om varför morden skedde. Johanna säger att 
de flesta trodde först att mördaren var ute efter pojken och att kvinnan såg det hela. Sedan har 
snacket mer och mer gått över till att många tror att det är en galning som gjort det som en 
impulsgrej. Johanna tror inte att det var en impuls att döda pojken, utan att det var taktiskt.

Johanna tror att hon hade blå jeans och en svart kavaj och en svart halsduk. Inget paraply 
eller mössa. Hon hade en blå ryggsäck på ryggen.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Stenhammar, Johanna; 2004-11-15 14:49   diarienr: 0500-K39890-04
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919

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Källne, Jesper
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang morden på Åsgatan i 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

Åke Johansson
Förhörsdatum

2004-11-15
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jesper ringer med anledning av, att han känner igen sig själv på signalementet lämnat på 
Corren(nätet) idag.
Han arbetar dessutom i närheten av mordplatsen.

Jesper arbetar på Adecco, Drottninggatan 44, Lkpg. Han börjar normalt sett arbeta kl 08.00. 
På morddagen var han lite sen. Han ställde bilen på ett parkeringshus. Han kommer inte ihåg 
namnet. Han gick sedan på Djurgårdsgatan och till arbetet på Drottninggatan. Klockan var 
efter kl 08.00 och troligtvis mellan kl 08.15 – 08.30. 
När han gick såg han både en polisbil och en ambulans. 

Jesper säger, att det var mycket trafik vid tillfället, men han gjorde ingen speciell iakttagelse.

Beskrivning av sig själv: 27 år, 183 cm lång, blont hår och lite långt i nacken, vältränad och 
lite atletisk.
På morddagen hade han beige eller kamellfärgad halvlång jacka på sig. Ej mössa. Skjorta och 
denna var troligtvis vit.

Jesper säger, att han inte hade polotröja på sig, som det stod i Corren.

Uppläst efter anteckningar och godkänt

HEMLIG



920

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Farsi Razavi, Monireh
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips från allmänheten.
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

Kennet Nyman
Förhörsdatum

2004-11-16
Förhör påbörjat

15:17
Förhör avslutat

15:25
Förhörsplats

Tingshusgatan 4, Ödeshög
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Farsi jobbar som kurator och pendlar varje dag till Norrköping. Vid 07.40.  och på 
morddagen 2004-10-19 befann hon sig vid Djurgårdsgatan/Drottninggatan i Linköping. Hon 
var mycket stressad och pratade i mobilen under tiden hon sprang. Hon var då iklädd svart 
skinnjacka som var lång. Meddelar detta ifall man blandat ihop signalementet på henne och 
gärningsmannen.

 Hon nämner också en väninna som heter Eva Pettersson som blivit hörd av polisen el.
ska kontakta polisen ang. viktiga iakttagelser hon gjort aktuell dag.

Uppläst och godkänt ur koncept
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Östberg, Anders
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

2004-11-18
Förhör påbörjat

09:00
Förhör avslutat

09:15
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Östberg är tidigare förhörd i ärendet, den 20/10-0742, på Tränggatan när han cyklade till sitt 
arbete på US. 
Han önskar komplettera med följande uppgifter:
När han kom cyklande "mitt på " Tränggatan mot Djurgårdsgatan hade han lagt märke till en 
yngling som kom fram till en parkerad bil på Tränggatans  södra sida.

Till bilen hade en yngling kommit som först gick till höger framdörr och öppnade den , och 
sedan stängde den och gick runt till förarplatsen.

Östberg beskriver ynglingen; ca 25 år, 190 cm lång , ljust ganska långt hår, över öronen, 
iklädd ljusa kläder.

Östberg säger att bilen var av mindre modell, i storlek med Ford Eskort, äldre modell, minns 
ej färg.  

Östberg finns på telefon 013-222023
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922

Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Rosén, Anders
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

2004-11-22
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:10
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Rosen ringer och uppger följande; Han promenerar dagligen förbi Karl Dalgrensgatan – 
Åsgatan på väg till och från sitt arbete. På morgnarna passerar han i regel omkring kl 
0830-45. På morddagen hade han inte gjort några speciella iakttagelser, "det var fullt av 
poliser på platsen".

Rosen säger att i  korsningen Åsgatan – Karl Dalgrensgatan, finns ett gult fyrkantigt hus, ev 
f.d. telestation eller liknande. I det huset har det varit ett ungdomsgäng som övat- repat 
popmusik. Rosen säger att han vid något tillfälle talat med ungdomarna och det var ett gäng 
grabbar i 20-års åldern.

Rosen uppger att efter morden på platsen verkar verksamheten i det gula huset upphört.

Rosen finns på telefon 013-222794 arb. 013-261403 hem. 

HEMLIG



923

Förhör
Telefontips Barnhemsg. omtag

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Erngren, Ann-Charlotte
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iakttagelser till arbetsplatsen US morgonen 2004-10-19. Omtag
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

2004-11-25
Förhör påbörjat

09:20
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ann-Charlotte Erngren arbetar på universitetssjukhuset i Linköping och hon uppgav som 
följer:

Jag arbetar lite olika arbetstider. När jag börjar mitt arbetspass klockan 08.00 brukar jag cykla 
samma väg och samma tid till mitt arbete.

Just den här dagen var det regn och ruskväder. Kommer ihåg att jag var iklädd en svart 
regnjacka, svarta regnbyxor, svart cykelhjälm och jag körde på en svart damcykel.

I och med att det var så dåligt väder har man en sak i huvudet att ta sig till jobbet så fort som 
möjligt.

När jag kom cyklande på Grenadjärgatan och passerade Abiskorondellen kom det en 
ambulans som körde i samma riktning som mig. Ambulansen körde inte på blåljus.

Jag körde över P-huset Akilles och sedan in på Barnhemsgatan och fram till Djurgårdsgatan.

När jag kom fram till Djurgårdsgatan möter jag ambulansen igen. Jag tänkte då att det går 
lika fort att cykla som att åka bil.

Samtidigt såg jag den första polisbilen i korsningen Djurgårdsgatan - Lasarettsbacken. 
Polisbilen körde på blåljus och siren. Det stod en personbil framför polisbilen och blockerade 
vägen för polisbilen.

Jag har haft tid att tänka igenom min väg till arbetet men jag kommer fram till att jag har inte 
sett någon cyklist eller gångare som jag lagt märke till.
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Det var ju dåligt väder och man titta inte åt sidorna utan man vill enbart till jobbet så snabbt 
som möjligt.  

Vid 09.00 tiden var jag och besökte en patient vid Abiskotorget. Då fick jag reda på att två 
personer blivit mördade.

Tyvärr kan jag inte hjälpa till med något som kan hjälpa er.

Förhöret slut klockan 09.35

Insp S Svedlund

Förhör med Erngren, Ann-Charlotte; 2004-11-25 09:20   diarienr: 0500-K39890-04
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925

Förhör
R 1571

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Salam, Laila
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd enligt rb 23:6 om morden på Åsgatan 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-12-20
Förhör påbörjat

16:30
Förhör avslutat

17:15
Förhörsplats

Barnhemsgatan 19
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Laila berättar att hon och hennes 2 bröder Mariwan Salam och Diar ( kallas Dani ) Salam 
kom till Sverige  2001. De tre syskonen har bott tillsammans på Barnhemsgatan 19 och Diar 
bor fortfarande kvar hos henne medan Mariwan har flyttat till egen lägenhet i Johannelund. 

De kommer från Irak och föräldrarna bor fortfarande kvar där.

Hon tillfrågas om någon av hennes bröder haft någon "bostad " i källaren Barnhemsgatan 19 
,vid något tillfälle. 

Laila säger att hon kan förklara detta och hon berättar att hennes bror Mariwan hade skaffat 
sig en svensk flickvän under år 2003. Laila som är skolad på Irakiskt sätt tyckte illa om denna 
relation eftersom man inte skall umgås innan giftermål och dessutom var valet av flickvän 
(svensk flicka ) inte bra. Mariwan fick inte ta in flickvännen i den gemensamma lägenheten.

Av denna anledning ordnade sig Mariwan  ett utrymme nere i källaren Barnhemsgatan 19 där 
han träffade flickvännen vilken nog heter Anna eller Hanna. Laila har inte velat träffa henne 
och hon är för närvarande osams med brodern Mariwan på grund av detta. Mariwan har 
skaffat sig en egen lägenhet i Johannelund med hjälp av soc. Laila tror att han bor där med 
flickvännen och han kanske har förlovat sig med henne.

Hon tillfrågas om det inte är dags att ta till sig svenska traditioner och Laila säger att hon är 
på väg att göra det. Hon tillfrågas vad som skulle ha hänt om en flicka i Irak skulle ha tagit 
hem en kille utan sällskap och hon visar på halsen med pekfingret ( avskuren hals ).

Hon tillfrågas om hon berättat vad som hänt för föräldrarna i Irak men hon säger att –Nej det 
skulle hon inte ha vågat.
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Hon tillfrågas om vad hon gjorde den 19 oktober.

Laila berättar att hon gick från bostaden för att ta sig till skolan (Komvux) som ligger på 
Kungsgatan ovanför Skattemyndigheten. Hon gick ut mot Djurgårdsgatan genom en 
källardörr kl 07.50 – 07.55. Hon brukar alltid gå ut denna tid. 

Hennes bror Diar gick från lägenheten innan Laila gick ut och han gick vid 07.40 tiden upp 
till Hussein ( tror hon ). Hussein är bror till den mördade Mohammad.  

Hon säger att hon för övrigt tänkt på , när hon läst om morden i tidningen , att hon skulle höra 
av sig till polisen eftersom hon bör ha gått samma väg som mördaren vid rätt tid , men det har 
inte blivit av. Hon gick ut ensam ner förbi ICA och fortsatte sedan Djurgårdsgatan ner till 
Drottninggatan och sedan över denna gata och in på Nygatan och därefter upp till Storgatan.

Egen notering
( Hon kan ej namnen på gatorna enligt ovan beskrivning men genom beskrivning av hur det 
ser ut där hon går ,så har hon gått ner till Nygatan)
Slut notering

Laila säger att hon inte kommer ihåg någon enda person under vägen. Hon brukar inte titta 
folk i ansiktet och det är många som rör sig vid den här tiden på morgonen. Hon tillfrågas om 
han stannade till eller såg något särskilt vid ICA och om hon såg tidningsstället utanför men 
hon kan inte dra sig till minnes något.

Egen klädsel / signalement
Kvinna , 30 år , 170 , svart långt utsläppt hår , hon hade antingen en svart kappa som räcker 
ner till strax ovanför knät eller en brun midjekort jacka eventuellt en svart mindre handväska, 
byxor av okänd färg och blå gymnastikskor.

Laila berättar att hon kände den mördade Anna-Lena och att hon fick reda på att det var hon 
som var en av de mördade någon gång samma dag som morden ägde rum. Hon kände 
Anna-Lena genom att hon var Lailas svensklärare innan Laila fick permanent 
uppehållstillstånd.

Laila har många foton på Anna-Lena och båda tyckte mycket om varandra. Laila kan inte 
tänka sig någon som tycker illa om Anna-Lena och hon har bara hört gott om henne. Även 
efter att Laila egentligen slutat gå i Anna-Lenas klass fick hon av Anna-Lena löfte om att få 
delta i alla fall vilket Laila då och då gjorde. Laila brukade träffa Anna-Lena då och då när 
hon var ute och promenerade och de båda slog följe vid promenader ibland. De ringde inte 
och planerade utan de bara träffade på varandra. 

Laila brukade ofta "skiljas" från Anna –Lena ( efter promenad) vid trappan till Åsgatan intill 
den mördade pojken Mohammads bostad. Anna –Lena gick sedan trappan upp mot sin 
bostad. 

Laila har aldrig hört någon prata illa om Anna-Lena.

Laila berättar att hon innan morden varit på Åsgatan vid endast ett tillfälle och det var under 
hösten –04. Efter morden har hon varit på mordplatsen och tänt ljus vid ett tillfälle.

Förhör med Salam, Laila; 2004-12-20 16:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Laila berättar att hennes bror Diar som kallas Dani brukade gå till Tornhagsskolan 
tillsammans med Hussein ( en bror till den mördade pojken ). Laila känner till den mördade 
pojkens familj men har inte pratat med dem. 

Efter morden sov Laila hos kompisar i Skäggetorp mm under ca en vecka på grund av det 
obehag hon kände. Hon grät mycket eftersom hon tyckte mycket om Anna-Lena.

Morddagen kl 17.00 ringde Diar och berättade för Laila om att någon blivit mördad och hon 
fick gå och hämta Diar på skolan eftersom han inte vågade gå hem själv. När de passerade 
Mohammads bostad fanns mycket folk där. 

Polisen ringde på hennes dörr troligen samma dag som morden. De ställde några frågor om 
hon sett något men inte så ingående. Det var civilklädda poliser som fick visa legitimation.

Mobiltelefon till Diar vilken är Lilas bror 0739 123 155.

     

  

  

Förhör med Salam, Laila; 2004-12-20 16:30   diarienr: 0500-K39890-04
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928

Förhör
R 1571

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Salam, Diyar
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd enligt rb 23:6 om mord Åsgatan 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2004-12-20
Förhör påbörjat

17:15
Förhör avslutat

18:00
Förhörsplats

Barnhemsgatan 19
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Diyar berättar att han bor tillsammans med sin syster Laila på Barnhemsgatan 19. Han 
studerar på Tornhagsskolan.

Han kom till Sverige 2001 och han läste då svenska på Björnkärrsskolan tillsammans med 
Hussein och dennes lillasyster ( vet ej namn ). 

Diyar säger att han var kompis med Mohammads bror Hussein och de brukade följas åt till 
och från skolan.

Han gick sedan något som han kallar för basklass i 1,5 – 2 år. Sedan började han åk 6 i vanlig 
klass på Tornhagsskolan. 

Sedan åk 7 går han i samma klass som Hussein ( vilken är den mördade pojkens bror). De går 
nu i åk 8.

Hussein och Diyar brukar följas åt till och från skolan. Diyar känner inte den övriga familjen 
och har bara varit hemma en gång i deras bostad på Barnhemsgatan men det var efter morden.

Diyar har vid ett fåtal tillfällen träffad Husseins bror Mohammad. 

Om mordmorgonen den 19 oktober säger Diyar följande.
Han tog cykeln från bostaden i vanlig tid klockan ca 07.40 och bör ha kommit fram till 
Husseins adress kl ca 07.45. Han ställde sig att vänta på Barnhemsgatan eller på gaveln mot 
trappan bredvid där Hussein brukar komma ner. 
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Han väntar i 2 – 3 minuter innan Hussein kommer ner. Diyar är osäker på om Hussein 
kommer ner själv eller i sällskap med sin syster. Lillasystern är nog mellan 11 – 13 år 
gammal och brukar gå tillsammans med dem till skolan. 

Diyar säger att även Janne , vilken egentligen heter Jan Åke Nibelius eller liknande) även han 
kom till Barnhemsgatan och Hussein och att de tre tog sig tillsammans till skolan. De tre går i 
samma årskurs. Diyar cyklade , på sin blågröna gammaldags cykel , bredvid Hussein och 
Janne. 

Efter morden på Åsgatan brukar Jannes pappa skjutsa dem till skolan. Janne bor i närheten.

De går sedan till fots ( D cyklar sakta bredvid ) - Barnhemsgatan till Storgatan svänger runt 
hörnet vid soc – sedan Västra Vägen – svänger upp någonstans mot Tornhagsskolan. De går 
förbi "flamman" längs vägen mot skolan.

Diyar lägger inte märke till någon lustig person längs vägen och han minns ingen person han 
känner och ingen han över huvud taget kan dra sig till minnes.

Diyar och Hussein hade sedan inte samma lektioner , utan gick till olika klassrum, men 
skolan började klockan 08.10 och de kom till skolan i tid.

Kl ca 11.00 fick Diyar reda på vad som hänt och polisen skjutsade hem Hussein från skolan. 
Diyar fick vid denna tid reda på att det var Husseins bror som var offer. 

Diyar ringer senare till sin äldre bror och berättar att han inte vill gå hem själv.
Diyar blir sedan på em / kvällen hämtad av sin bror vilken med cykel följer Diyar hem till 
bostaden på Barnhemsgatan där systern Laila tar emot. Både Diyar och brodern cyklar 
således.

Diyar har varit i området runt mordplatsen kanske en 3 –4 gånger innan morden. Han säger 
att han inte är ute så mycket på kvällarna.

Diyar kände inte igen Anna-Lena.

Diyar säger att han bor med sin syster på Barnhemsgatan 19 och han har en bror som heter 
Mariwan i Linköping. Meriwan bor med en tjej som heter Hanna i Johannelund nära MC 
Donalds. Meriwan har telefonnummer 0707 12 22 287.
  
Diyar tillfrågas om han vet någon som varit i bråk med Mohammad eller Hussein och han 
säger –Nej. Han tillfrågas om han vet någon som är sur på någon i familjen men svarar att 
han inte vet någon sådan. Han kan inte dra sig till minnes några bråk där Hussein eller 
Mohammad varit inblandade.

Han vet inte någon som har butterflykniv men han vet vad en sådan är.

Diyar har inte träffat någon annorlunda person, som han kommer ihåg i området där han bor 
,vid något tillfälle. 
  
Eget signalement
15 år , 165 , brun skinnjacka som går ner över rumpan , Vit/bruna skor , åkte på en blå grön 
cykel av äldre modell. Han brukar inte ha någon väska om det inte är idrott. Denna dag hade 
han inte idrott och därför sannolikt ingen väska.

Förhör med Salam, Diyar; 2004-12-20 17:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör med Salam, Diyar; 2004-12-20 17:15   diarienr: 0500-K39890-04
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931

Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Petersson, Tove
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om morden på Åsgatan i 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

Åke Johansson
Förhörsdatum

2004-12-27
Förhör påbörjat

10:20
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tove ringer och meddelar, att hon på morddagen passerade aktuellt område. Hon säger, att 
hon inte gjorde några speciella observationer.

Tove gick ifrån bostaden på Västra Vägen och till sin arbetsplats på UIL. Hon var ensam 
under promenaden. Hon gick på Brunnsgatan och till Länsstyrelsen och Slottet. Detta på 
cykel och gångvägar. Hon kom sedan till korsningen Storgatan, Drottninggatan och 
Barnhemsgatan.

Hon gick sedan hela Barnhemsgatan till Djurgårdsgatan. Därefter ett litet stycke på 
Djurgårdsgatan och sedan Lasarettsgatan till sjukhuset.
Tove stämplade in på sjukhuset kl 07.56. Hon bedömer att hon började att gå på 
Lasarettsgatan kl 07.45.

Tove säger, att hon inte märkte något konstigt under promenaden. Hon gjorde ej heller några 
observationer. Hon säger, att hon mest tittade i marken eftersom det regnade.
Hon varken såg eller hörde några ambulanser eller polisbilar.

Beskrivning av sig själv: svart regnjacka med  luva, mörka byxor, glasögon, blå ryggsäck, 
162 cm.

Uppläst efter anteckningar och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nelson, Camilla
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i närheten av brottsplatsen på Åsgatan.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2005-01-03
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Camilla Nelson berättade att hon läste i tidningen för någon vecka sedan att polisen söker 
hjälp av vittnen som iakttagit personer i närheten av brottsplatsen.

Camilla berättade att hon kände igen en kvinna som befann sig i närheten av Åsgatan den 
aktuella morgonen den 19 oktober. Camilla var på väg till fots till sin arbetsplats på 
Brigadgatan då hon fick syn på ovan nämnda kvinna. Denna befann sig en bit ovanför 
korsningen Djurgårdsgatan – Tränggatan. Det var ungefär mitt för infarten till Stolplyckan 
där det dessutom på andra sidan gatan finns en mindre gång som leder upp till en kyrka.
Kvinnan såg stressad ut och vände sig om ett par gånger. Kvinnan var klädd i löpningskläder 
modell Overallsjacka och tajta byxor ev. tajts. Kläderna gick i en mörk ton ev. svart.

Den här kvinnan befann sig där på Djurgårdsgatan någon gång mellan 07.45 – 07.55 enligt 
Camillas tidsuppfattning. 

Camilla vet att den här kvinnan bor snett mitt emot henne på S:t Korsgatan alt. i fastigheten 
Nygatan 43. Hon är i åldern 25-35 år och har långt axellångt hår. Sandrefärgat tror Camilla. 
Just den här morgonen hade kvinnan något på huvudet. Camilla minns inte om det var en 
mössa eller en keps eller någon annan huvudbonad. Kvinnan har en hund som hon 
promenerar med väldigt ofta. Just den här morgonen hade hon dock inte hunden med sig. På 
fråga vilken ras hunden är uppgav hon att det är en schäferliknande hund i alla fall till 
storleken.

Camilla själv promenerade på den norra sidan av Djurgårdsgatan. Hon gick på den sidan där 
Åkessons bageri är beläget. Den löpklädda kvinnan befann sig på den mosatta sidan.

Camilla själv var den här morgonen klädd i en mörk svart jacka som går ned till knät samt blå 
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jeans. Hon hade också med sig ett uppfällt paraply. Hon minns inte idag om hon bar sitt 
röd-vita paraply med märkningen blodgivare eller sitt helsvarta paraply.

Förhör med Nelson, Camilla; 2005-01-03 14:30   diarienr: 0500-K39890-04
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934

Förhör
Förbipassernade på Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sandin, Eva
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser vid Barnhemsgatan 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2005-01-10
Förhör påbörjat

13:22
Förhör avslutat

13:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eva Sandin, som bor centralt i Linköping och arbetar på sjukhuset, cyklar eller 
går varje dag till och från sitt arbete. Hon passerar då Barnhemsgatan och 
korsningen Terränggatan – Djurgårdsgatan. 

Inom de närmaste dagarna har Eva lagt märke till en man som hon inte tidigare 
har sett. Hon har sett mannen vid tre tillfällen. Lördagskväll den 8 januari vid 
21:45-tiden och då befann sig mannen på Barnhemsgatan. I morse, den 10 
januari vid 06:30-tiden, då befann sig mannen vid ovan nämnda korsningen. 
Det tredje tillfället var bara någon eller några dagar innan lördagskvällen.

Mannen som är uppskattningsvis mellan 25 till 30 år  promenerar till synes utan 
mål och har något tomt i blicken. Mannen stirrar rakt fram och ser inte helt frisk 
ut, menar Eva. Eva tycker att det är konstigt att hon inte har lagt märke till 
honom tidigare, då hon under längre tid har cyklat samma väg till och ifrån sitt 
arbete.
Mannen går ensam och Eva har inte sett att han har tilltalat någon. Inte heller 
har han haft någon cykel med sig, eller något husdjur. Måndagsmorgonen den 
10 jan regnade det kraftigt, men detta tycktes inte bekymra mannen. Han 
promenerade som vanligt utan regnkläder eller paraply.

 Signalement
Ålder mellan 25 till 30 år, 180 till 190 cm lång och med grov kroppsbyggnad. Mannen har 
mycket ljust hår som är välklippt. På fråga, svarar Eva, att mannens frisyr är den vanliga med 

HEMLIG



bena på ena sidan och övriga håret kammat åt andra hållet.
Då Eva varken lade märke till skägg eller mustasch menar hon att han var renrakad. Evas 
uppfattning är också att mannen ej hade några glasögon.

Angående klädsel lade Eva på minnet att mannen bar en halvlång (ned till halva låren) beige 
jacka. Eva kan inte minnas några andra färger varför hennes uppfattning är att jackan var 
enfärgad. Övriga kläder har Eva ingen direkt uppfattning om.

Övrigt
Eva tycker att det är märkligt att hon inte tidigare har sett mannen, då hon nu på några dagar 
har lagt märke till honom vid tre tillfällen.    

Förhör med Sandin, Eva; 2005-01-10 13:22   diarienr: 0500-K39890-04
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936

Förhör
Förbipasserande Tränggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Boo, Sofia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd eftersom själv hört av sig till Efterlyst och har passerat Djurgårdsgatan/Tränggatan den 19 okt

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

Christa Sangrud
Förhörsdatum

2005-01-31
Förhör påbörjat

12:27
Förhör avslutat

12:41
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sofia bodde i oktober 2004 på Hejdegatan och skulle cykla till Tornhagsskolan. Sofia brukade 
sällan cykla till Tornhagsskolan, men gjorde det denna dag eftersom hennes man hade bilen. 
Efter den dagen har hon inte heller cyklat, eftersom cykeln blev stulen en vecka senare.

Sofia var klädd i mörkblå regnbyxor och en svart jacka med luva uppe på huvudet. Hennes 
cykel är en röd damcykel med tre växlar i märke "Viking". På pakethållaren hade Sofia en 
väska, men hon minns inte vilken väska hon hade. Eventuellt var den svart. Sofia är 170 cm 
lång och har mörkbrunt hår. 

Hon kom ut från Trädgårdsföreningen till Lasarettsgatan. Hon cyklade över övergångsstället 
som är på höger sida sett uppifrån Lasarettsgatan. (Inte det vid Djurgårdens Livs)

Hon minns att hon mötte folk på övergångsstället, en kille och en tjej, men hon har inte 
uppfattningen att de kända varandra. Sofia har uppfattningen att killen var något äldre än 
Sofia, kanske drygt 30 år och tjejen var drygt 20 år. Sofia minns inget av deras kläder. Efter att 
hon hört gärningsmannens signalement, dvs beige jacka, tänkte hon på om inte killen hade 
beige jacka, men hon är inte alls säker på detta. "De stod helt lugnt och väntade på grönt". 
Sofia säger sedan att hon inte är säker på att de verkligen gick över gatan. Hon har inget direkt 
minne av att de verkligen möttes på övergånggstället. Hon minns bara att de stod still på andra 
sidan gatan och väntade.

Sofia cyklade över övergångsstället och upp vidare på Tränggatan. Sofia är osäker på om det 
gick över någon mer person, samtidigt som henne, åt samma håll.  

Det regnade och Sofia tittade bara rakt fram. Hon vet att det fanns folk som både gick och 
cyklade på Tränggatan, men ingen som hon lagt märke till särskilt. Ingen har sprungit. 

Hon har inget minne av att hon sett någon sopbil den morgonen. Hon har inget minne av att 
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varken ha hört eller sett polis eller ambulans på vägen.

På direkt fråga svarar Sofia att hon inte sett någon som åkt rullstol aktuell morgon. Hon har 
inte tänkt på om någon haft hund av dem som hon sett.

Sofia kom fram till Tornhagsskolan någon minut i 8 och hon tror därför att hon var 
07:50-07:55 vid korsningen Djurgårdsgatan/Tränggatan. Hon är nästan säker på att det tar 
5-6 minuter att cykla från Djurgårdsgatan/Tränggatan till Tornhagsskolan.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Boo, Sofia; 2005-01-31 12:27   diarienr: 0500-K39890-04
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938

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sundqvist, Inger
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina eventuella iakttagelser mm runt mord 041019 på Åsgatan 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

Stefan Larsson
Förhörsdatum

2005-02-09
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

13:50
Förhörsplats

Folåsa behandlingshem
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Egen notering
I samband med besök på Folåsa behandlingshem framkom att institutionschef 
Inger Sundqvist passerat nära mordplatsen den 19 oktober.
Slut notering

Inger berättar inledningsvis om en person som hon kom att tänka på vid vårt 
inledande samtal runt morden på Åsgatan.

Ingrid säger att hon kommer att tänka på en person vilken är nattvandrare. Hon 
har sett honom åtskilliga gånger när han är ute och promenerar längs G:a 
Kalmarvägen vid Slaka där hon bor. Han brukar gå på rätt sida av vägen i 
vägkanten. Han har även setts på vandring i Sturefors vilket innebär att han 
måste gå långa sträckor.  

Signalement
Man ca 40 år , 185 cm , mössa ( typ stickad ) vilken är neddragen långt , 
magerlagd , gungande gång , lite kutryggig , gott om reflexer på kläderna , 
brukar ha en ljus jacka och säckiga byxor typ träningsoverallsbyxor. 

Om den 19:e oktober
Inger åkte från bostaden i Slaka den aktuella morgonen. Hon åkte in mot målet 
som var hälsouniversitetet US. Vägen hon åkte var Lambohovsleden – 
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Djurgårdsgatan  - Lasarettsbacken - US. Maken vilken arbetar som professor 
på US släpptes av vid patologen. Därefter åkte Inger –Lasarettsbacken – 
Djurgårdsgatan – Lambohovsleden tillbaka samma väg. 

Hon uppskattar att hon passerade Djurgårdsgatan – Lasarettsbacken på väg mot 
sjukhuset ca 07.45.

Kl 07.50 släppte hon av maken vid patologen. När hon sedan åkte 
Lasarettsbacken ner mötte hon en polisbil vid det renoverade gamla huset i 
backen. Polisbilen åkte således i riktning US.  

Kl 08.00 När hon befann sig i bilkö vid Djurgårdsgatan –Kaserngatan vid 
rödljuset intill restaurangen SMAK kom ytterligare en polisbil uppifrån 
Djurgårdsgatan. Polisbilen svängde in Kaserngatan. Att hon tror att klockan nu 
var 08.00 var för att hon på radion ,samtidigt som hon såg denna polisbil, hörde 
en nyhetsuppläsare säga ungefär som följer – För ett par minuter sedan – i 
Linköping – någon knivskuren. Inger förstod då att polisbilarn måste ha varit på 
väg mot platsen och att platsen antagligen var i närheten. 

Maken Tommy och Inger har senare pratat om denna morgon och försökt dra 
sig till minnes om de sett någonting. Inger själv kommer inte ihåg någon enda 
person som hon sett från bilen vilken hon själv körde. 

Hon vet inte om hon ( när hon lämnat av maken ) stannade till något när hon 
närmade sig Djurgårdsgatan vid det rödljus som är där. Det enda hon kommer 
ihåg är att hon sedan i nästa korsning blev stående som 3:e – 4:_e bil vid 
SMAK. Hon kommer inte heller ihåg några bilar. 

Bilen
Som hon själv framförde var en Peugeot 605 vinröd LSW027.

Hon har ingen direkt relation med någon av offren. Det enda hon vet om 
kvinnan som blev mördad är att hon arbetade på en firma vilken delvis ägs av 
en bekant till henne. Delägaren heter Bertels.

Hon vet även att en av hennes makes kollegor var en av de första som kom till 
mordplatsen och hjälpte till. Hon kommer inte ihåg namnet på makens 
arbetskamrat men han bor nära mordplatsen.
    
 Inger har endast vid något enstaka tillfälle varit upp vid platsen för morden. 
Hon har inte varit där efter morden men vet exakt var det hände.

Om knivar 
Hon har sett sådana knivar som mördaren använt vid "beslag" som gjorts från 
ungdomar på Folåsa men hon vet ingen som har någon kvar.

Förhör med Sundqvist, Inger; 2005-02-09 13:25   diarienr: 0500-K39890-04

 939HEMLIG



940

PM
Tips från allmänheten

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2005-02-10
Tid

12:45
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 2005-02-10 ringde Irene Offrell, tfn 013-143872 och ville lämna ett tips i 
utredningen. Hon uppgav att hon tidigare ringt till polisen och tipsat i utredningen.

Irene berättade att hon och hennes make var ute och promenerade den aktuella morgonen, 
förmiddagen omkring kl 10.00. De hade var sitt paraply uppfällt för det regnade uppgav hon. 
När de befann sig vid korsningen Djurgårdsgatan – Drottninggatan kom det en cyklist 
cyklande uppifrån Drottninggatan där Ljusglimten finns.
Killen som cyklade verkade förvirrad ungefär som om han inte visste vart han skulle ta vägen.
Han var ca 20 år gammal och var spensligt byggd. Han hade cendréfärgat hår under sin 
toppluva som var mörk till färgen. Han var klädd i en ljusfärgad, beige-grön ribbstickad 
tröja. Han hade byxor som även de gick i samma färg. Det vänstra byxbenets knä var 
smutsigt, blött minns hon.
Irene minns att killen hade för sig något konstigt med ena handen. Hon minns inte vad det var 
med handen.

Killen cyklade rakt fram vidare längs Drottninggatan. Irene och hennes make bor i området 
och de känner inte igen den aktuella killen.
Irene funderar över huruvida killen varit hemma efter brottet och satt på sig en annan mössa. 
För den mössa han nu bar var en toppluva.
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941

Förhör
Milstén, Helena

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hansson Milstén, Helena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd kort om eventuella iakttagelser som kan ha betydelse för utredingen kring 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

Magnus Larsson
Förhörsdatum

2005-02-18
Förhör påbörjat

10:45
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Folkkungaskolan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E322

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Milstèn hörd väldigt kort i samband med förevisning/informationsträff på 
Folkkungaskolan den 18 februari 2005.

Milstèn uppger att hon bor på Föreningsgatan 29, alldeles intill Stolplyckan. Dagen för 
morden, den 19 oktober 2004 cyklade hon från hemmet till Folkungaskolan. Hon cyklade 
hemifrån vid 07.50-tiden tillsammans med sin kompis Caroline. De cyklade via 
Djurgårdsgatan över till Kaserngatan och till korsningen Storgatan/Malmslättsvägen och 
sedan vidare mot Folkungaskolan.

När de kom till korsningen Kaserngatan/Storgatan såg de ambulans komma körande in på 
Kaserngatan. Klockan var då cirka 07.55.

Milstèn tror sig inte ha sett eller noterat något som kan ha något med morden att göra.

Hennes kompis Caroline heter Wennersjö i efternamn och bor på Klostergatan 45A i 
Linköping. Carolines cykelväg till Milstèns bostad gick från Klostergatan via 
Trädgårdsföreningen och upp till Föreningsgatan.

Caroline har telefonnummer hem  013-140726 eller mobilnummer 0706-594792.

Uppläst och godkänt
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942

Förhör
Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Erilane, Michael
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Åkt bil på Barnhemsgatan den 19 okt 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

Christa Sangrud
Förhörsdatum

2005-02-22
Förhör påbörjat

10:32
Förhör avslutat

10:39
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Micke blev hämtad av Jim i bostaden i Hejdegården, Valhallagatan. De åkte vidare för att 
hämta Jeanette på Barnhemsgatan. Väl på Barnhemsgatan minns inte Micke om han såg 
någon person annat än Jeanette. Som han minns det idag, stod hon på gatan när de kom.

Micke har åkt till Barnhemsgatan flera gånger, både före och efter den 19 okt. Han har då sett 
olika människor, men han kan inte minnas vilka han såg just den 19 okt. 

Han förstod den 20 okt att Åsgatan låg intill Barnhemsgatan. Han tänkte den 20 okt på vilka 
personer han såg den 19 okt på Barnhemsgatan, men han minns det inte idag. Det var ingen 
som utmärkte sig på något sätt. 

Förhöret uppläst och godkänt.
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943

Förhör
G 4008

Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2005-02-22 15:23
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jakobsson, Simon
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Simon Jakobsson, i förhöret kallad för Simon, underrättades om att han skulle höra ang. sin cykelväg

den 19 okt 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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2005-02-22
Förhör påbörjat

07:55
Förhör avslutat

08:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Inledningsvis så tillfrågas Simon om han har kommit på något som han finner angeläget att 
delge polisen. Han uppger att han redan samma dag som brottet hände funderade på vad han 
sett och vad han gjort eftersom han varit så nära brottsplatsen. Men han har inte kommit på 
något.

 Händelse.
Simon berättar att just den här morgonen så hade han blivit sen. Han kände sig stressad när 
han klev upp på cykeln. Den här dagen så skulle han ha föreläsningar på sjukhuset. Simon 
studerar till läkare vilket han gjort sedan hösten 2004.

Han cyklar från sin adress och kommer så småningom att svänga in på Kaserngatan och 
riktning ned mot Djurgårdsgatan. Han svänger sedan in på Tränggatan och cyklar den till 
Åsgatan där han viker höger ned mot Lasarettsgatan. Han tar sig över Djurgårdsgatan och in 
på Lasarettsgatan för att fortsätta till U.S.

På fråga så uppger han att han kommer ihåg att han ser en ambulans. Problemet säger han är 
att han är osäker på om han blandar ihop vad han hört och vad han sett. I vart fall så tror han 
att han ser eller hör ambulansen när han befinner sig på Lasarettsgatan. Han minnesbild är 
också att han ser någon polisbil. Riktigt i vilken ordning detta sker är han osäker på. Men ett 
fordon med blåljus påslagna åker på, som han uttrycker det, cykelvägen vid Lasarettsgatan. 
Vi försöker bringa klarhet i detta och Simon säger att han cyklar i vad studenterna kallar 
Lasarettsbacken. Trädgårdsföreningen ligger då på vänster hand ut ifrån den riktning som 
Simon hade. När han befinner sig i den positionen så vill han minnas att han ser/hör 
ambulansen. Han tror att han hörde/såg ambulansen vid 08:05 tiden.
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Hur som helst så säger Simon att han inte gjorde någon iakttagelse som han reagerade på. Det 
han kommer ihåg var att det var mycket trafik. Slutsatsen som han har dragit är att detta 
måste ha berott på väderleken eftersom det regnade den dagen.
Vi diskutar detta fram och tillbaka och Simon säger att han var stressad, vilket han normalt 
sett inte är, till föreläsningen som skulle börja strax efter 08:00 på U.S.

När det gäller tiden före och efter brottet så säger Simon att han inte regerat över något. I 
samband med brottet så var det diskussioner men dessa tycker han har avtagit. Han har i 
samband med att polisen varit på skolan sett bild på mössan men kan inte koppla den till 
någon person. När det gäller kniven så såg även bild på den och säger spontant att det var 
första gången han såg en sådan kniv. Han har sett sådana knivar på film men aldrig i 
"verkligheten".
Simon tillfrågas om han läste i media om mannen som skulle ha varit i Trädgårdsföreningen 
och som polisen söker. Han har inte hört om detta och förhörsledaren relaterar händelsen i 
korta ordalag samt signalment. Simon säger att han inte kopplar ihop detta med någon som 
han sett eller hört.

 Eget klädsel + cykeln
Cykeln som Simon använder är en Mountainbike  21 växlar, mörkblå med pakethållare. Han 
har lampor på cykeln men dessa tror han inte var tända eftersom det var ljust ute.

När det gäller klädsel så är han osäker om han hade den mörkblåa jackan eller den 
Beige/blå/vita jackan. Klädseln i övrig är han osäker på men tror att han hade joggingskor.

Förhöret är efterhand relaterat och godkänt ifrån konceptanteckningar.
Förhöret avslutades kl. 08:05

Linköping den 22 februari 2005

Göran Häggblad/krinsp
RKP

Förhör med Jakobsson, Simon; 2005-02-22 07:55   diarienr: 0500-K39890-04
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945

Förhör
G 4009

Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2005-02-23 15:12
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kristelius, Hanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hanna Kristelius, kallas under förhöret för Hanna, underättas om att hon skall höras ang. sina

iaktagelser ut efter hennes cykelväg den 19 okt. 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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2005-02-23
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hanna tillfrågas inledningsvis om det är något som hon kommit på och som hon vill delge 
polisen, men uppger att det har hon inte.

 Händelsen
Hanna berättar att den aktuella dagen skulle till en föreläsning vid sjukhuset där hon studerar 
till sjukgymnast. Eftersom det regnade så hade hon cyklat fort. Hon kommer ut på 
Kasern-gatan och cyklar ned till Tränggatan där hon viker in vänster. Hon fortsätter 
Tränggatan och ned till Djurgårdsgatan. Där kommer hon ihåg att det är rött. Vid 
övergångstället är det som hon vill minnas ganska mycket folk. När det sedan blir grön 
fortsätter hon i på Lasarettsgatan och upp mot sjukhuset. Som hon minns det så kort efter att 
hon korsat Djurgårdsgatan så möter hon en ambulans med blåljus. Hon reflekterar över att det 
är ovanligt med ambulanser på denne sträckning. Förhörsledaren ber henne förklara detta och 
hon säger att den normala utryckningsvägen är "på andra sidan". Hur som helst så fortsätter 
hon upp mot sjukhuset. Hon kan inte säga var hon befann sig när nästa ambulans kommer 
med blåljusen på slagna. Den ambulansen kommer bakom henne och riktning mot sjukhuset. 
Hanna kan inte säga om det är samma ambulans. Den vägen finner hon mer logisk med tanke 
på var brottet skedde.

På fråga så säger Hanna att under dagen så fick hon reda på vad som hänt och var det hade 
hänt. Hon hade rekapitulerat dagen och det enda hon kunde komma ihåg var ambulanserna. 
Vi diskuterar morgonen och ev. iakttagelser men Hanna säger att det regnade och hon körde 
med full fart och huvudet nedåt böjt för att undvika regnet.
Den enda person hon kommer ihåg var en tjej som hon cyklade om. Anledningen till att hon 
kommer ihåg just den tjejen var att denna hade en likadan ryggsäck som Hanna. Ryggsäckens 
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logg talar om att det går på samma linje. Hanna vet inte vem det var.

Åter igen diskuterar vi dagen och hur samtalen gick på skolan m.m. Hanna kommer ihåg att 
det var en del prat men ganska snabbt så tunnades ämnet ut. Hon har inte hört någon som hon 
reagerat på.  På fråga, rent allmänt, så säger Hanna att hon inte hört så mycket utan hon har 
uppfattat att ämnet tunnats ut.

Hanna berättar att hon inte heller före eller efter brottet reflekterat över något särskilt. Hon 
har inte hängt med i vad media skrivit och på fråga så säger hon att hon inte brukar röra sig i 
Trädgårdsföreningen. Hon får för sig beskrivit det signalement som lämnats ut men kan inte 
koppla det till någon person.
Åter igen så diskuterar vi händelsen, och tiden före och efter, men Hanna kan inte säga att 
hon hört något som hon reflekterat över.

 Eget signalement och klädsel.
Hanna beskriver sig själv som 167 cm lång normal kroppsbyggnad. Hon är osäker på sin 
hårfärg vid den aktuella tidpunkten eftersom hon ofta färgar sitt hår. Troligen så var det 
röd/brunt. Håret är ganska kort.

Hon hade en svart jacka, halvlång med midjebälte. Jackan är av ylle. Troligen hade hon blåa 
jeans. Ingen mössa men på ryggen hade hon sin ryggsäck som hon beskriver som blå med en 
logg där det bl.a. står sjukgymnastik och i loggen finns en hand.

Den cykeln hon har är en tjej mountainbike, 21 vxl, rosa/lila med vitt spräckligt inslag. Hon 
har pakethållare bak. Lampor finns på cykeln men de var inte påslagna.

 Den hon cyklade om.
Hanna kan inte lämna någon beskrivning på den tjejen mer än att denne hade en likadan 
ryggsäck. Hon tror att tjejen cyklade på en mountainbike. Hon kan inte beskriva cykeln 
närmare.

Förhöret är efterhand relaterat ifrån konceptanteckningar och lämnats utan erinran.
Förhöret avslutades kl. 14:25

Linköping som ovan

Göran Häggblad, krinsp
RKP

Förhör med Kristelius, Hanna; 2005-02-23 14:10   diarienr: 0500-K39890-04
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947

Förhör
F 351

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fagerberg, Maria
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gorvt 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

2004-11-05
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Folkuniversitetet Kungsgatan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Ljungberg, Lennart

Berättelse

Maria Fagerberg lämnade bostaden på Nygatan 39 tisdagen den 19 oktober 
klockan 07.45-07.50. Hon gick tillsammans med två barn. De gick Nygatan 
västerut tills Nygatan där de fortsätter trapporna upp mot fd Rally hotell. Hon 
lämnas sedan barnen i korsningen Barnhemsgatan-Drottninggatan vid Sociala 
förvaltningen. Klockan är då 07.53, Maria Fagerberg då barnen frågar hur 
mycket klockan är. Barnen går sedan Storgatan till Kaserngatan.

Maria går sedan Drottninggatan ner mot Djurgårdsgatan. Hon går då på 
Drottninggatans högra sida i sin gångriktning. Fortsatte därefter Djurgårdsgatan 
till Nygatan och Nygatan vidare ända ner till Gyllentorget. Maria Fagerberg 
befann sig vid Valvet Djurgårdsgatan korsningen till Nygatan klockan 07.59. 
Anledningen till att Maria så exakt kan uppge tiden är att hon då blev uppringd 
av sin man som hört om morden och ville veta var hustrun fanns.

Maria Fagerberg tillfrågas om hon lägger märke till någon man under vägen 
Nygatan upp till Barnhemsgatan. Hon reagerade ej på någon person. Det var 
även helt lugnt när Maria tar avsked av barnen vid Socialförvaltningen. Hon 
tänkte inte på någon person vid exempelvis trappan upp mot fd Rally hotell.

När hon sedan går Drottninggatan ner mot Djurgårdsgatan så finns det cyklister 
på gatan som det brukar göra. Hon kan inte minnas någon gående i vart fall 
ingen som gick på något konstigt sätt. Hon reagerar inte på något då hon går 
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Djurgårdsgatan förbi kommunhuset. Hon tänkte däremot att det var väldigt 
lugnt och stilla.

Efter telefonsamtalet från maken då hon befinner sig i korsningen 
Djurgårdsgatan –Nygatan så är hon mer observant. Allt var dock lugnt. Om 
någon rört sig i området måste han ha gått som vilken människa som helst. Det 
var ingen som avvek på något sätt som hon nu kan minnas.

Själv gick Maria Fagerberg till fots och hon var iförd en knallgul regnjacka.

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt av Maria Fagerberg.

Förhöret avslutat klockan 10.50.

Förhör med Fagerberg, Maria; 2004-11-05 10:30   diarienr: 0500-K39890-04
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949

Förhör
G 3738

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jennersjö, Caroline
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Dubbelmord Åsgatan 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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2005-03-02
Förhör påbörjat

19:05
Förhör avslutat

19:12
Förhörsplats

Linköpings stads- och länsbibliotek
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Caroline Jennersjö berättade att hon cyklade hemifrån ca kl 07.45 på 
morddagen. Hon bor på Klostergatan och cyklade och hämtade sin kamrat, 
Helena Hansson Milstén. på Föreningsgatan. De cyklade upp via  Stolplyckan, 
över Djurgårdsgatan och längs Kaserngatan på höger sida i riktning 
Folkungaskolan.

När de passerade Tränggatan tittade Jennersjö in mot Tränggatan. Det gör hon 
alltid när de cyklar där, för där brukar även en annan kamrat komma cyklande. 
Idag såg hon henne inte. Hon kan inte heller påminna sig om hon sett någon 
annan där, men så kan det ha varit bara att hon inte minns det.

Caroline och Helena fortsatte sedan till korsningen med Malmslättsvägen där de 
fick stanna för rött. I korsningen såg de en ambulans komma åkande med 
blåljus och siren.
Klockan var då ca 07.55.

Caroline såg inget under cykelturen som hon kan härleda till annorlunda eller 
uppseendeväckande, fram till ambulansen i korsningen. I övrigt var det normal 
trafik så vitt hon minns.

Hon känner ingen i sin bekantskapskrets eller utanför denna som skulle kunna ha gjort något 
sådant som skedde.

HEMLIG



950

Förhör
G 2835

Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2005-03-09 09:40
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Björn
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Björn Karlsson, under förhöret kallad  Björn, underrättas om att han skall höras ang. eventuella

iakttagelser 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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2005-03-07
Förhör påbörjat

14:35
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Inledningsvis så berättar Björn att han hörde av sig till polisen den 21 oktober 2004. 
Anledningen var att polisen framfört önskemål om att alla som varit ute på morgonen skulle 
höra av sig. Redan vid detta samtal så framförde Björn att han inte sett eller reagerat på något 
anmärkningsvärt.

 Händelsen
Björn säger att när han fick reda på vad som hänt så tänkte han igenom sin morgon. Han hade 
samma dag hört talas om vad som hänt men kommer inte ihåg på vilket sätt.

När han gick igenom sin morgon så vet han att det var en regning morgon. Han cyklade ifrån 
sin bostad som finns upptagen på den särskilda handlingen. I princip så cyklar han större 
delen av sin förd på Djurgårdsgatan och viker sedan ned på Drottninggatan för att komma till 
sitt arbete på SAAB.
Björn säger att han har cyklar alltid nämnda sträcka men har aldrig iakttagit något, vare sig 
före eller efter brottet, som han har tyckt varit anmärkningsvärt. 

Under den aktuella morgonen så säger Björn att han inte ser någon eller reagerar över något 
särskilt. Han hör inga utryckningsfordon och ser heller inga. Som han nämnt så regnade 
varför han inte tittade upp mer än vad han behövde. Vi för en diskussion om morgonen men 
Björn säger att han redan samma dag en gick igenom morgonen och han kommer inte ihåg 
något anmärkningsvärt. Spontant så säger han att han inte sett någon springa eller betet sig på 
ett underligt sätt.
Han har inte hört något ifrån någon som han har reagerat på.

Det enda han har hört efteråt var att han mötte en klasskamrat till hans flickvän Eleonora. 
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Mötet skulle ha skett vid korsningen Djurgårdsgatan – Drottninggatan. Den han mötte heter 
Fredrik Svaren och är elitspelar i volleyboll. Fredrik har senare berättat att han hört utryck 
ningsfordon i anslutning till Tränggtan. Björn vet inte om polisen pratat med Fredrik.

 Eget signalement
Björn beskriver sig som 179 cm lång, normal kroppsbyggnad, kort mellanblont hår. 

Björn kommer inte ihåg hur han var klädd den 19 oktober 2004 men tror att han kan ha haft 
en Adidas mössa blå med vita ränder. Ev. kan han ha haft en svart väst över någon fleectröja.

Cykeln som han använde var en mountainbike, svart med 21 vxl. Ingen pakethållare eller 
andra kännetecken mer än stänkskärmar.

Förhöret är efterhand relaterat och godkänt.
Förhöret avslutades kl. 14:45 

Linköping som ovan

Krinsp Göran Häggblad
RKP.

Förhör med Karlsson, Björn; 2005-03-07 14:35   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svarén, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fredrik Svarén underrättades om att han skulle höras ang. sina eventuella iakttagelser den 19 okt 2004

då han enligt uppgift ifrån Björn Karlsson skulle ha befunnit sig i närområdet.
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

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2005-03-10
Förhör påbörjat

16:52
Förhör avslutat

16:52
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Händelsen
Fredrik berättar att han den aktuella dagen skulle gå till en klasskamrat, Eleonora, som är 
flickvän till Björn Karlsson. (se uppslag G2835) Dessa bor på adressen Westmansgatan.

Fredrik hade kommit in i Trädgårdsföreningen ifrån S:t Larsgatan håll. Han hade sedan gått 
diagonalt genom Trädgårdsföreningen och ut på Lasarettsgatan. Promenaden hade sedan 
fortsatt upp till Djurgårdsgatan. Vid förhörstillfället så säger Fredrik att han har tillgång till 
telefonkatalogen innehållande karta. Fredrik är lite osäker på hur han sedan går. Antingen så 
går han rakt över gatan och in på Tränggatan eller så går han Djurgårdsgatan mot 
Kaserngatan och in på denna. Vi diskuterar detta men Fredrik är osäker. Det han däremot 
kommer ihåg är att i en korsning så är det lite trafikkaos som han uttrycker det. Anledningen 
är att två ambulanser kommer med blå ljus och sirener. Vilken korsning som kaoset uppstår 
är han osäker på. Första tanken han får är att det är vid Djurgårdsgatan – Lasarettsgatan men 
när han tittar på sin karta så kan det också vara korsningen Kaserngatan – Tränggatan 
alternativt Kaserngatan – Djurgårdsgatan. När det gäller det sistnämnda förslaget så menar 
Fredrik att det inte är ommöjligt att han fortsatte på Djurgårdsgatan för att vika in på 
Kaserngatan. Vi pratar om detta och Fredrik stannar vid att det troligaste måste vara 
Djurgårdsgatan – Lasarettsgatan. För han har den minnes bilden att han går på cykelvägen 
bort mot Eleonora.

Fredrik har idag flyttat till den adress som finns på den särskilda handlingen. När han bodde i 
Linköping så fick han mail ifrån polisen men eftersom han inte sett något så har han inte hört 
av sig.

Senare samma dag som det hände vid 10:00 – 11:00 tiden så hade han och Eleonora fikat och 
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i samband med pausen tittat på TV. I nyhetssändningen så hade de fått reda på vad som hänt.
Fredrik tänkte då efter hur han rört sig på morgonen och om han sett något. Redan då kom 
han fram till att han inte gjort någon iakttagelse som han reagerat på. På fråga så säger han att 
det har varit diskussioner om brottet men han har inte hört att någon skulle ha uttryckt så att 
Fredrik reagerat. 

Fredrik tillfrågas om hans väg den aktuella morgonen och han säger att han är helt säker på 
att han gått genom Trädgårdsföreningen. Där emot är han osäker på hur han rörde sig efter att 
han kommit fram till Djurgårdsgatan. Fredrik får för sig relaterat tillämpliga delar av förhöret 
med Björn Karlsson och att denne tror sig ha sett Fredrik vid korsningen Djurgårdsgatan – 
Drottninggatan. Fredrik säger att det är hel fel han är säker på att han gått genom 
Trädgårds-föreningen. Vi pratar om detta men Fredrik säger att fram till Djurgårdsvägen är 
han helt säker men där efter som finns det olika alternativ.
När det gäller Trädgårdsföreningen så säger Fredrik att vi de tillfällen som han skulle till sin 
klaskamrat så gick han alltid genom Trädgårdsföreningen. De hade tillsammans ett arbete 
som skulle redovisas. Han har inte, vare sig före eller efter brottet, sett något anmärkningsvärt.

 Eget  signalement.
Fredrik beskriver sig som 196 cm lång, vältränad – han spelar volleyboll i Elitserien – väger 
ca 95-100 kg, mörkt kort hår, inget skägg eller andra kännetecken. Han säger att han kan ha 
haft glasögon.

 Klädsel.
Han tror att han hade på sig sin grå/svarta skaljacka med huva. Jackan är av märket Everest 
och det gråa är på kroppen och det svarta på bröst och armar. Alt är en annan skaljacka som 
är mörkblå/svart där det blåa är på kroppen och det svarta på arm och bröst. Den jackan har 
ingen huva. Eventuellt kan han ha haft en svart/grå/vit randig mössa på sig. Troligen hade han 
en axelväska, grå/blå/svart eller en ryggsäck, svart.

Övrigt
Åter igen försöker Fredrik komma ihåg om han gjort någon iakttagelse men säger att han inte 
kan erinra sig detta. Skulle han ha sett något anmärkningsvärt så skulle han ringt polisen. Han 
jobbar i dag som sjuksköterska i Skövde.

Efterhand relaterat och godkänt
Förhöret avslutades kl. 16:52
Linköping den 10 mars 2005

Göran Häggblad/krinsp.
RKP

Förhör med Svarén, Fredrik; 2005-03-10 16:52   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
M 1911

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jonsson, Elisabet
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Dubbelmord Åsgatan 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

Magnus Skoglund
Förhörsdatum

2005-03-12
Förhör påbörjat

16:59
Förhör avslutat

17:05
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jonsson kontaktades per telefon för att kontrollera om hon kommit på något nytt 
under tiden som gått sedan hon blev förhörd sist, dagen efter morden, eller om 
hon sedan dess uppmärksammat något som hon tror kan vara bra att det 
kommer till polisens kännedom.

Hon berättade att hon och hennes lillebror, Andreas, gick med sina cyklar 
nedför Lasarettsbacken. Hon noterade för sin lillebror som inte bor i stan, att det 
var dåligt med folk i korsningen Lasarettsgatan/Djurgårdsgatan, jämfört med 
annars. Efteråt reflekterade hon över att det kanske var lite "mammigt" sagt då 
lillebror ändå är 19år. Lillebror Andreas bor i Nybro och var bara på besök och 
följde med henne till hennes jobb.

Strax efter korsningen började de cykla när de kommit in på Barnhemsgatan då 
de märkte att de i regnrusket var försenade.

Vare sig hon eller lillebrodern har sett något utöver det vanliga vid tidpunkten 
och hon har inte gjort några iakttagelser efter morddagen heller. 
Lillebror var klädd i blå regnjacka.
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Förhör
F373:, väninna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jarander, Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höras angående sina eventuella iakttagelser rörande dubbelmorden i Linköping 19/10 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

Emma Hedevik
Förhörsdatum

2005-03-21
Förhör påbörjat

13:52
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Margareta kontaktas på sitt arbete och underrättas om anledningen till samtalet.

Margareta pratade med polis vid Åsgatan dagen efter morden. Hon har inte gjort några 
iakttagelser i efterhand och har inte kommit på något från morddagen. Margareta brukar 
promenara från bussen med Christina Olsson men just den här dagen var Christina ledig. 

Margareta bor i Fornåsa och kom med bussen ca kl. 07:30. Hon gick av vid Länsstyrelsen och 
gick sedan längs med Östgötagatan, sneddade in på Västra vägen och längs med P-huset på 
Drottninggatan. Margareta korsade sedan Drottninggatan och gick den lilla biten av Västa 
vägen på andra sidan för att sedan komma upp på Åsgatan. På frågan vad klockan kan ha 
varit svarar Margareta att den var nog ca 07:35. Margareta tror att hon den aktuella morgonen 
gick tillsammans med, Kristina Fredriksson. Kristina brukar inte åka med samma buss som 
Margareta. 

Margareta kommer ihåg att det var regnigt ute och hon bar paraply. Man tittar sig inte 
omkring på samma sätt när man har paraply menar Margareta. Hon har inte lagt märke till 
något särskilt på morgonen den 19/10 2004. Hon har inte sett några poliser eller ambulanser 
på sin fortsatta promenad till sjukhuset. Hon gick Åsgatan och sedan ned till trafikljusen på 
Djurgårdsgatan för att ta Lasarettsbacken upp. Vid lunchtid fick hon reda på vad som skett. 

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.
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Förhör
F373:

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fredriksson, Kristiina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höras om sina eventuella iakttagelser rörande dubbelmorden i Linköping den 19/10 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

Emma Hedevik
Förhörsdatum

2005-03-21
Förhör påbörjat

14:28
Förhör avslutat

14:32
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kristiina kontaktas på sitt arbete och underrättas om anledningen till samtalet. 

Kristiina gick tillsammans med Margareta Jarander från bussen på morgonen den 19/10 2004. 

Kristiina berättar att de gick av vid Länsstyrelsen och gick Östgötagatan upp till Västra vägen 
där de tog vänster. De gick förbi P-huset, över Drottninggatan och upp på den lilla biten av 
Västra vägen som leder till Åsgatan. 

Kristiina berättar att de gick och pratade och att hon inte har lagt märke till något särskilt. 
Kristiina skulle jobba i Blodbussen den dagen och minns att klockan var 07:40 när hon klev 
in i bussen där den stod parkerad vid maskincentralen. De hade gått Lasarettsbacken upp. 
Hon hörde sedan på radio vad som hänt och tänkte efter om hon sett något konstigt. Men 
eftersom hon inte kunde minnas något särkilt har hon inte kontaktat polis.

Kristiina tror hon var klädd i blå jeans och mörkblå jacka den aktuella dagen. Hon hade inget 
på huvudet. 

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eld, Jonas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang. våldsbrott i Linköping 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

Bengt Anund
Förhörsdatum

2005-04-11
Förhör påbörjat

15:55
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eld har tidigare hörts kortfattat i saken.

Han uppger att han cyklade från bostaden på Rekrytgatan till sitt arbete som är beläget på 
Drottninggatan 16 i Linköping. Han cyklade den 19/10-04 vid 07.50-tiden via Kaserngatan in 
i Stolplyckan. Därefter cyklade han genom Trädgårdsföreningen till Linnégatan och vidare till 
arbetsplatsen. Han varken såg eller hörde något som liknade utryckningsfordon. Han kan ej 
heller dra sig till minnes att han såg något speciellt denna morgon.  
Han var själv  troligen iklädd jeans. Han bar en "rockliknande" jacka i ljusgrön eller beige 
färg. Med detta avser han en jacka som har knäppning likt en rock framtill.
Han cyklade på en äldre, oväxlad cykel. Den är ljusblå och vit till färgen.

Nedtecknat efter förd notering.  
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Förhör
Förhör nr 4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Eld, Jonas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl.  fråga ang Jonas cykeltur genom Trädgårdsföreningen.
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

2006-01-10
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jonas är hörd i ärendet vid tre tidigare tillfällen.

Han arbetar på företaget Man-power vilket är beläget på Drottninggnatat 16 i 
Linköping.
Han lämnade bostaden vid ca 07.50, samma tid som alltid, då han skall till sitt 
arbete. Han cyklade genom Stolplyckan förbi garagen snett bakom pizzerian där 
han sedan  korsade Lasarettsgatan. Han cyklade vidare cykelvägen till vänster 
om Naturcentrum, ner genom Trädgårdsföreningen. Inte framför Naturcentrum, 
utan cykelvägen, vidare förbi "dagiset" och Kolfallstugan.

Jonas kan inte påminna sig om att ha sett eller mött någon person under sin 
vistelse i Trädgårdsföreningen.

/ Nils Ahlberg 
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Förhör
G 3625:1.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Immerstrand, Björn
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt våldsbrott i Linköping 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2005-04-11
Förhör påbörjat

12:42
Förhör avslutat

12:53
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

I det fortsatta förhöret omnämns den hörde med tilltalsnamnet Björn. 

Björn cyklade vid ca 07.50-tiden från sin bostad på Nya Tanneforsvägen 71, och 
sedan cyklade han över Stångån genom Hejdegården, förbi Folkungavallen, och 
sedan Lasarettsgatan upp emot US. Björn fortsatte sedan in emot US och genom 
parken på baksidan av US, och sedan kom Björn fram genom Stolplyckan, och 
passerade förbi Konsum Lägerhyddan. Björn kan inte säga vilken tid han 
passerade förbi Konsum Lägerhyddan, men han uppger att han skulle vara på 
universitetet kl 08.00, men troligtvis var Björn den här morgonen ca fem – tio 
minuter försenad. 

Björn fortsätter sedan cykelvägarna mot universitetet. Björn uppger att han på sin 
färdväg befinner sig ganska långt söder om aktuellt område. 

På fråga till Björn så uppger han, att någon gång under sin färdväg, så hör han 
sirener. Björn kan inte säga om det är flera utryckningsfordon han hör, eller om 
det bara är en som rör sig någonstans, men Björn kommer ej ihåg var han då 
befann sig. Björn såg i vilket fall som helst aldrig några utryckningsfordon. 

Björn cyklar aktuell vägsträcka regelbundet nästan varje morgon, men inte exakt 
vid samma tid, eftersom han börjar olika tider på universitetet. Aktuell händelse 
fick Björn reda på när han kom till universitetet, och ev något senare på 
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förmiddagen, och Björn har funderat över saken, men Björn kan inte på något vis 
erinra sig, att han såg någon person som skulle avvika från det normala mönstret 
bland de människor som rörde sig på morgonen. Trots att Björn var mycket 
stressad, så uppger han att han troligtvis skulle ha uppmärksammat om något 
ovanligt hade hänt när Björn cyklade. 

Björn färdades på en Crescent, femväxlad stadscykel, silverfärgad. Eftersom det 
var lite dåligt väder, kyligt och regnigt, så tror Björn att han hade en blå 
midjejacka, fritidsjacka, på sig. Björn kan ej säga om han hade någonting på 
huvudet eller ej, och skulle han ha haft någonting på huvudet, så är det en svart 
stickad luva utan tofs. Björn hade även en svart ryggsäck. Björn har ej skägg, och 
ej heller glasögon. 

Konceptanteckningar upplästa och godkända. 

Förhör med Immerstrand, Björn; 2005-04-11 12:42   diarienr: 0500-K39890-04
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961

Förhör
M 2318:1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Cecilia Yvonne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser ang. morden på Åsgatan, liköping 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

Bengt Anund
Förhörsdatum

2005-05-02
Förhör påbörjat

13:09
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Cecilia cyklar från hemmet Lindengatan 55, Linköping den 19 oktober 2004. Hon tror att hon 
startade kl.09.45. Målet är Biblioteket vid Östgötagatan och färden tar  ca 10 minuter att cykla.
Cecilia cyklade Lindengatan norrut, vidare förbi Räddningstjänsten, Stångebro, Storgatan till 
St. Torget. Där cyklade hon Platensgatan till Ågatan och vidare denna till Biblioteket.
Cecila har i efterhand funderat, men kan inte erinra sig några speciella händelser just denna 
morron. Då hon cyklade sträckan visste hon ingenting  om händelserna på Åsgatan.  Då hon 
kom fram till Biblioteket sammanträffade hion med en kamrat som heter Ariana. Ariana 
berättade att det inträffat ett svårt brott. Ariana trodde att det hela inträffat i Linköpings 
centrum. Cecila lade märke till att det stod två poliser vid Bibliotekets informtionsdisk. 
Kort därpå cyklade Cecilia till en kompis som bor på Barnhemsgatan. Kamraten heter Lotta 
Enkell och är hörd tidigar enl. Cecilia. På Barnhemsgatan var det stökigt med poliser, 
fotografer och andra som sprang där. De båda tyckte att det var obehagligt och Lotta har 
desutom ett litet barn. Därför lämnade de lägenhet och gick till en restaurang i centrum vars 
innehavare är  bekanta me Lotta. Ej heller då gjorde Cecilia några speciella iakttagelser, i alla 
fall inget hon kan erinra sig idag.
Cecilia cyklade på sin röda Crescentcykel. Framtill i en cykelkorg hade hon sin svarta väska. 
Hon kommer inte ihåg vad hon hade för kläder just denna dag. Hon kommer ihåg hon inte bar 
regnkläder denna morgon.   
Nedtecknat efter förda anteckningar. 
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Förhör
G 221

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Berg, Viktor
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Genom pappan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. sina ev. iakttagelser på väg till skolan 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-05-04
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

Våldsroteln, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berg, JONAS

Berättelse

Under hela förhöret närvarar Viktors pappa, Jonas Berg.

Biträdande förhörsledare är kriminalinspektör, Leif Ahlgren.

Viktor berättar att han bor i bostadsområdet, Vidingsjö i Linköping. Han går på 
internationella engelska skolan som är belägen vid lärarhögskolan, mittemot stadsbiblioteket.

Han cyklar till skolan. Tisdagen den 19 oktober 2004 cyklade han hemifrån vid 
07.45-07.50-tiden. Han cyklade genom Berga. Vidare mot universitetssjukhuset där han 
cyklade in för att komma ut vid norra entrén på Lasarettsgatan. Där mötte han bl.a. en 
ambulans. Det var mycket folk i rörelse, bl.a. vid trafikljusen i korsningen med 
Djurgårdsgatan. Han passerar över Djurgårdsgatan och in på Barnhemsgatan, vid 
08.00-08.05 –tiden,  och cyklar denna i nordlig riktning till stadsbiblioteket där han ställde 
sin cykel. När han låst cykeln så upptäcker han att han har tappat sin nyckelknippa, där bl.a. 
cykelnyckeln finns. 

Han går därför tillbaka samma väg som han cyklat för att försöka hitta nyckelknippan. Han 
anträffar knippan i korsningen Lasarettsgatan- Djurgårdsgatan. Han var tillbaka till skolan 
vid ca kl. 08.40-08.45.

Han har inte sett någon person som på något vis utmärkte sig under cykelfärden eller när han 
återvände och letade efter nycklarna.

Som avslutning så förevisades Viktor foton på  gärningsmannens mössa samt butterflykniv. 
Han kunde inte erinra sig någon som han sett i sådan mössa. Han har aldrig heller sett någon 
butterflykniv.
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Förhöret slut kl. 14.30

Godkänt i koncept

Benniet Henricson
Krinsp Leif Ahlgren

Krinsp

Förhör med Berg, Viktor; 2005-05-04 14:05   diarienr: 0500-K39890-04
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964

Förhör
Anknyter uppslag P 4335

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Petersson, Tomas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis i anledning av mord 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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-06-07
Förhör påbörjat

12:00
Förhör avslutat

12:26
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Danielsson, Håkan

Berättelse

Den hörde kallas Tomas i förhöret. Han har legitimerat sig med Sparbankens id nr 124 016 
147 01.

Tomas är informerad om anledningen till förhöret och tillfrågas hur han fick veta om morden.

Han berättar att på morgonen den 19 oktober hade han som vanligt klockan 06.41 tagit buss 
201 från bostaden till resecentrum. Därifrån gick buss 522 till Berg klockan 07.13. Tomas 
arbetar hos en person i Berg med bland annat trädgårdsskötsel. Vid 09-tiden på morgonen 
berättade hans arbetsledare om att det skett ett dubbelmord i Linköping. Tomas arbetade till 
16.00, sedan tog han bussen hem. Han träffade på några grannar och de pratade lite om 
morden.

Ca 18.30 åkte Tomas hemifrån på cykel. Han har ingen egen cykel utan lånade av en granne. 
Det är en äldre herrcykel, svart och troligen Monark. Tomas cyklade via Ramstorp, över 
sjukhusområdet, Lasarettsgatan och in på Barnhemsgatan. Han tog sedan samma väg hem 
igen. Det han skulle göra var att lämna ett papper i socialförvaltningens brevlåda. När han 
cyklade tillbaka såg han att det stod en invandrarfamilj om 7 – 8 personer utanför 
Barnhemsgatan 8 C. Han tänkte då att det nog var den döda pojkens familj. 

Vid cykelturen var Tomas iklädd en svart jacka, som går halvvägs ner på stussen. Han hade 
svart långbyxor och en grå keps med liten, gul text framtill. Troligen hade han vantar.

Tomas la inte märke till någon speciell person på morgonen när han skulle till arbetet. Det var 
heller ingen speciell han la märke till när han cyklade till socialförvaltningen. 

Tomas är kompis med Mattias Hermansson. De brukar vara ute och gå tillsammans. De har 
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varit på mordplatsen. Tomas kände att han på det viset ville hedra offren. Han och Mattias 
köpte ett ljus, som de satte där. 

Tomas säger att han känner ingen han kan misstänka för morden. Han har inte mött någon 
person som känts obehaglig, när han varit ute och gått. Hans egna funderingar om morden är 
att det antingen är en galning som gjort det, att pojken anfölls först och Anna-Lena när hon 
försökte hjälpa honom. Annars tänker Tomas att det kan vara något i pojkens släkt. Han har 
inte pratat med så många andra än Mattias om morden. Nu är det ett tag sedan de pratade om 
det. 

Tomas uppger att han är 184 cm lång och väger ca 100 kg, han har kraftig kroppsbyggnad. 
Håret är mörkblont och tunt upptill på hjässan. Hårlängden är ca 1 cm och Tomas säger att 
han brukar ha den längden.

Tomas är fotograferad.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Petersson, Tomas; 2005-06-07 12:00   diarienr: 0500-K39890-04
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966

Förhör
Ankn. G 822

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wahlberg, Karolina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang. iakttagelse av mörkklädd man, Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan vid kl.

07.55.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-10-06
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats

Lvåld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare är, krinsp Tomas Broman.

Karolina uppger att hon mycket väl kommer ihåg morgonen den 19 oktober 2004. På fråga, 
anledningen till detta, svarar hon att det är beroende av den händelse som skedde på Åsgatan 
som gör att hon minns just den här morgonen.

Karolina berättar att hon numera jobbar på ekonomisidan på Securitas på Industrigatan. Den 
19 oktober 2004 så var hon anställd på Securitas som är beläget på Östgötagatan i Linköping, 
vid länsstyrelsens lokaler.

Hon berättar att hon aktuell morgon cyklade till sin arbetsplats från bostaden som är 
Ekkällegatan i Linköping. Hon cyklade genom sjukhusområdet, alltså US, vidare ut på 
Lasarettsgatan där hon cyklade vänster ner mot Djurgårdsgatan. I korsningen finns ett 
trafikljus som vid tillfället visade rött ljus varför hon stannade där med sin cykel.

Hon tillfrågas om hon kan minnas hur mycket klockan var när hon kom till trafikljuset i 
korsningen, Djurgårdsgatan - Lasarettsgatan. Hon uppskattar att klockan var 07.45-07.50. 
Hon upplyses om att hon i tidigare förhör som hölls den 20 oktober 2004, alltså dagen efter 
morden så har hon i förhör uppgivit att hon var vid trafikljusen klockan 07.55. Hon säger då 
att hon säkerligen mindes bättre dagen efter händelsen än hon gör idag, nästan ett år efter 
händelsen. Hon började sitt jobb ca 08.00. På fråga så uppger hon att hon inte hade någon 
stämpelklocka eller liknande. Det går därför inte att i efterhand kontrollera när hon anlände 
till jobbet denna dag.

Hon uppger att hon inte var ensam som stod och väntade vid rödljuset utan det var ett flertal 
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andra personer. Hon kan idag inte uppskatta hur många det var men tror att det var 8 st. när 
de gick över övergångsstället och mötte den s.k. yngling som hon har berättat om i tidigare 
förhör. Det fanns även folk som gick åt samma håll som ynglingen, alltså från Djurgårdsgatan 
över mot Lasarettsgatan. 

När Karolina passerade över övergångsstället så hör hon sirener. Hon ser då bakdelen på en 
ambulans som är på väg Djurgårdsgatan upp mot Kaserngatan. Hon lägger dock inte märke 
till om ambulansen svänger in Kaserngatan eller om den fortsätter rakt fram. Hon såg eller 
hörde inga övriga utryckningsfordon. 

Hon uppger att hon möter nämnd yngling mitt på övergångsstället. Det är första iakttagelsen 
hon gör av ynglingen. Hon uppger att dom möttes alltså så att de passerade varandra. Karilina 
vände sig aldrig om varför hon inte vet vart ynglingen tog vägen, om han vek av vänster, 
höger eller fortsatte Lasarettsgatan rakt fram. Hon uppger att anledningen till att hon särskilt 
lade märke till just honom var att han "stirrade på mig". Karolina förtydligar att hon cyklade 
medan ynglingen gick när de möttes på övergångsstället.

 SIGNALEMENT
Karolina ombeds att beskriva den yngling som hon mötte och som stirrade på henne.

Han var iklädd en  mörk stickad mössa. Hon tillfrågas om hon sett den mössa som 
publicerats i media? Eftersom inte har Corren, som hon tror skrivit mest om ärendet, så tror 
hon att hon sett mössan vid något tillfälle i media. Hon tror att den mössan hade någon form 
av märke vilket hon inte lade märke till i vart fall när hon mötte ynglingen. Karolina får 
tillfälle att titta på aktuell mössa som finns på foto. Karolina säger att, om man bortser från 
märket, så är det typ en likadan mössa som ynglingen bar.

Han var iklädd en  tjockare svart jacka som gick ner till låren ungefär. Hon kunde inte 
uppfatta om det fanns några märken på jackan eller hur eventuella fickor satt eller om det 
fanns kapuschong eller liknande. Hon uppfattade den som  typ, täckjacka.

Byxorna var typ,  träningsbyxor som var svarta. På fråga, om hon såg några andra 
färginslag i byxorna så har hon för sig att det kunde finnas något  ljust inslag på sidorna. 
Hon är dock inte helt säker på detta.

På fötterna hade han ett par  ljusa gymnastikskor eller typ, sportskor. Hon hann aldrig 
uppfatta vad det var för fabrikat på skorna. 

Karolina återkommer, efter fråga från bitr. förhörsledaren, om jackan. Hon uppger att den 
"såg för stor ut för honom".

Beträffande händerna så kan hon inte svara på om han hade något på händerna eller om han 
var barhänt.

På fråga, om hon kunde uppfatta vederbörandes hårfärg så uppger hon att, eftersom han hade 
mössa på sig så uppfattade hon ingen hårfärg. I förhöret, dagen efter morden, så uppgav 
Karolina att han hade "kort hår". Med detta menade hon att hon såg inget hår som stack ut 
under mössan vilket gjorde att hon konstaterade att han borde ha kort hår. Någon hårfärg såg 
hon ej.

Hon uppger vidare att han var ungefär lika lång som henne själv. Hon är själv 178 cm och 
vidhåller att hon uppskattar hans längd till ca 180 cm. 

Förhör med Wahlberg, Karolina; 2005-10-06 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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När det gäller kroppskonstitutionen så säger hon att hon inte lade märke till något speciellt 
eftersom han hade lite, som hon tidigare nämnt, "lite för stor jacka". Han hade ingen speciell 
gång eller likande. Hon säger spontant "förutom att han verkade lite stressad så var det inget 
speciellt med kroppskonstitutionen. Vid tidigare förhör så sa hon att "han var kraftig upptill 
men dock ej tjock". Karolina uppger idag att hon inte är säker på den uppgiften idag eftersom 
jackan, som hon nämnt, var ganska stor så kan det vara jackan som gjort honom kraftig 
upptill också. Idag vill hon inte binda sig vid kroppskonstitutionen. 

Karolina kan inte komma ihåg ögonfärg eller typ av ögon som ynglingen hade trots att hon 
uppfattade att han stirrade på henne. Hon kan inte minnas detta idag.

I övrigt kan hon inte komma ihåg näsa, mun eller likande om det var något som var ovanligt 
eller annorlunda. Hon är dock säker på att han saknade skägg eller mustasch. Huruvida han 
hade polisonger kan hon inte säga men tror sig inte att han hade detta heller.

Hon lade heller inte märke till om han var piercerad  på något sätt. 

Han hade normal ljus hy. 

Hon kan inte idag inte komma ihåg om han verkade svettig eller upprörd. Men däremot så såg 
han stressad ut. 

Karolina säger att hon inte kan avgöra om ynglingen stod och väntade på grönt ljus på andra 
sidan eller om han kom lagom som det slog om till grönt eftersom hon uppfattade honom 
först mitt på övergångstället. 

Hon ombeds att beskriva hur han såg ut som stressad. Hon säger: "Han såg stirrig och lite 
härjad ut". 

Hon uppfattade inga lukter eller dofter från honom.

I övrigt fanns det inget i ynglingens utseende som frångick det normala.

Han bar inte på någonting.

På fråga om han hade händerna hängandes utmed sidorna eller om han hade dom i någon 
ficka eller liknande när han passerade Karolina så är hon osäker på huruvida händerna hängde 
fritt eller armarna eller om han hade någon eller båda i fickorna.

Hon uppfattade inga synliga skador på ynglingen.

På fråga om uppskattad ålder på ynglingen så säger Karolina att han är kring 25 år, kanske 
något år äldre än henne själv som idag är 25 år.

Han sa ingenting varför hon inte kan berätta om ev. dialekt eller liknande.

Karolina tillfrågas om hon minns vad det var för väder denna morgon. Hon har för sig att det 
var "ganska grått och kallt". Hon tror att det var uppehållsväder vid tillfället.

Han uppger att hon fortfarande åker samma väg till sitt jobb. Efter den 19 oktober 2004 så 
cyklade hon denna väg v id samma tid endast ett fåtal gånger eftersom hon inte jobbade heltid 
vid denna tid. Numera åker hon samma väg men passerar korsningen, Djurgårdsgatan – 
Lasarettsgatan något tidigare på morgonen., vid ca 07.40-tiden. Hon har aldrig sett den här 

Förhör med Wahlberg, Karolina; 2005-10-06 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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ynglingen senare. Hon hade inte heller sett honom före den här händelsen.

På fråga om hon kan svara på om ynglingen var svensk så svarar hon att han hade ett sådant 
utseende men kan mycket väl vara från andra nordiska länder eller t.o.m. från öststaterna.

 EGET SIGNALEMENT
Hon uppger att hon själv var iklädd svart jacka och svarta byxor. Hon saknade huvudbonad. 
Hennes cykel är en blå mountainbike med cykelkorg, fram.

ÖVRIGT:
På fråga om det finns något hon själv vill berätta så uppger hon att hon har berättat allt vad 
hon har sett och upplevt men på biträdande förhörsledarens fråga: "Hur länge hon iakttog 
ynglingen?" så svarar hon att hon inte cyklade så fort över övergångsstället. Hon mötte 
ynglingens blick och eftersom han stirrade på henne , eller att hon uppfattade det som så i 
vart fall, så följde hon honom med blicken. Karolina uppfattade att hon fäste blicken på 
honom när han var några meter från henne och då passerade han henne och då följde hon 
honom med blicken på grund av hans "stirrande".

Karolina tillfrågas om hon är duktig på att teckna men hon säger skrattande att hon kan 
endast rita "streckgubbar" varför det känns meningslöst att hon försöker att teckna av den 
yngling hon mötte.

Karolina uppfattade ynglingen som " en som drog omkring". Med det menar hon att det var 
ingen yngling som var på väg till jobb eller skola eller liknande. Hon uppfattade hans 
stirrande som lite obehagligt. Det var inte typ en flirt eller liknande utan mer att han kände sig 
lite irriterad av just henne. Eftersom hon jobbar på Securitas så förtydligar hon att hon inte 
hade några kläder som visade att hon jobbade som väktare eller på Securitas. Det var alltså 
inte det som "triggade" ynglingen att just stirra på henne. Men trots att det var ett flertal 
personer som passerade övergångsstället samtidigt med Karolina så var det just henne som 
han fäste blicken på. 

Förhöret avbryts tillfälligt kl. 10.45.

Förhörsledarna kommer nu att ta med Karolina till platsen så att hon kan få återuppleva den 
miljön samt att få exakt peka ut var hon mötte ynglingen o.s.v.

Platsbesöket påbörjas kl. 10.55.

Karolina pekar ut platsen för mötet med ynglingen. Det var mitt på övergångsstället för 
cyklar, alltså inte på övergångsstället för gångare. Se bifogade foton av platsen.

Det kan då konstateras att ynglingen, med största sannolikhet, fortsatt Lasarettsgatan rakt 
fram i  sydostlig riktning. I annat fall fanns det ingen anledning för honom att korsa 
Djurgårdsgatan om han hade för avsikt att fortsätta Djurgårdsgatan i nord eller sydlig riktning.

Besiktningen av aktuell plats och förhör slut kl. 11.05.

Förhöret fortlöpande avlyssnat och vidkänt.

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare.

Förhör med Wahlberg, Karolina; 2005-10-06 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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971

Förhör
Iakttageklse av man kl. 07.50 , Djurg.g-Lasarettsg

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Carlberg, Tove
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. iattagelse av man i korsningen, Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan den 19 oktober 2004 vid ca

kl. 07.50.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-10-07
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Tove är gift med kriminaltekniker, Håkan Carlberg. När han kom hem under gårdagen 
påminde han sig att Tove iakttagit en man i korsningen, Djurgårdsgatan –Lasarettsgatan 
ungefär samtidigt som det hade kommit en ambulans vid 07.50-tiden den 19 oktober 2004. 
Han ringde därför undertecknad om detta och tipsade om att Tove borde höras om hennes 
iakttagelser.

Tove berättar att hon åkte från bostaden i Lambohov denna morgon för att åka till sin 
arbetsplats. När hon kommer till trafikljuset, Djurgårdsgatan – Kaserngatan är det rött ljus 
som hon får stanna för. Då kommer det en ambulans med sirener påslagna nerifrån 
Djurgårdsgatan och svänger höger in på Kaserngatan. Klockan är ca 07.50.

Hon kör Djurgårdsgatan vidare ner till korsningen med Lasarettsgatan. Där är det också rött 
ljus. Hon ska sedan svänga höger in på Lasarettsgatan. 

Då kommer det en man som korsar övergångsstället, från Djurgårdsgatans östra sida, över 
Lasarettsgatan till Djurgårdsgatan vid Videobutiken. Tove får ögonkontakt med mannen och 
visar med tydlighet mot honom att hon har uppmärksammat honom och inte kommer att köra 
på honom. Både Tove och mannen hade fått grönt ljus samtidigt. 

Tove beskriver mannen enligt nedan:

· 40-45 år. "I alla fall äldre än mig som är 36 år".
· Lite "satt" i kroppen.
· Lite runt fylligt ansikte.
· Lite vågigt cendréfärgat hår som gick mot det mörkare hållet.
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· Ljus höftlång, tajt jacka. Beige eller grå med blå eller ljusblå rand runt om nederdelen.
· Blå jeans eller kinos.
· Minns ej hans fotbeklädnad. Skorna var inte ljusa och var ej s.k. tennisskor.
· Han bar inget i händerna.

Själv åkte Tove i en vit Toyota Corolla.

Förhöret slut kl. 14.00

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare

Förhör med Carlberg, Tove; 2005-10-07 13:45   diarienr: 0500-K39890-04
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973

Förhör
Ankn. 1947

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Asplund, Lars
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komplettering till tidigare förhör
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-10-12
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:12
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

hen

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Lars ringer i anledning av uppgifterna i dagens Corre.

Han har tidigare hörts av en kvinnlig polis. Han vill nu bara saga att han passerade 
övergångsstället i korsningen, Djurgårdsgatan -  Lasarettsgatan med sin racercykel kl. 07.54. 
Detta vet han eftersom han har en cykeldator ansluten till cykeln.

Det han noterade var att rödljuset precis slagit om till grönt när han kom. Han behövde inte 
stanna. Det körde samtidigt upp en större vit skåpbil bredvid honom.

I övrigt inga iakttagelser av svartklädd man eller likande.

Förhöret slut kl. 10.12.

Godkänt i koncept

Benniet Henricson
bitr. spaningsledare
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gahm, Johan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gahm hörde av sig och ville lämna sina uppgifter i anledning av att han läst i Corren om morden på

Åsgatan.
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

2005-10-19
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

09:20
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Gahm berättade att han bor på Linnégatan och aktuell morgon, den 19 oktober 2004, körde 
han Lasarettsgatan från S:t Larsgatan förbi Us infarten och ned mot Djurgårdsgatan. Gahm 
sade att han tog höger Djurgårdsgatan och körde vidare mot Drottninggatan där han tog 
vänster upp mot gamla brandstationen. Gahm sade att han svängde in Västra Vägen och då 
han var i höjd med gamla brandstationen såg han i backspegeln att en ambulans passerade 
med blåljus i riktning mot Kaserngatan.

Gahm antog att klockan var 08.00 men visste inte säkert. Gahm sade att han vid tillfället var 
på väg att lämna sin dotter vid gamla brandstationen. Gahm uppgav att han åkte samma väg 
tillbaka efter att ha lämnat dottern. Gahm sade att han inte har några minnesbilder alls av att 
ha sett några människor i korsningen Lasarettsgatan - Djurgårdsgatan. Detta både på dit och 
tillbakavägen.

Gahm sade att han vid tillfället åkte i en Saab 9-5 men bytte bil i den perioden varför han inte 
kunde säga säkert vilken bil han hade, dock var det en Saab 9-5. 

Uppläst och godkänt i konceptform.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Ulla
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Karlsson hörde själv av sig med anledning av att allmänhet som varit i aktuellt område, via media,

uppmanats att göra det.
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

2005-10-21
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

13:33
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Karlsson berättade att hon arbetar på Westmanska skolan vilken tillhör Fridtunaskolan. 
Karlsson sade att hon alltid åker bil till sitt arbete och åker samma väg i princip varje dag. 
Den aktuella morgonen åkte hon in Lasarettsgatan från S:t Larsgatan från Us området kom en 
polisbil på utryckning vilken körde ut framför Karlsson i riktning mot Djurgårdsgatan.

Då Karlsson passerat övergångsstället över Lasarettsgatan i höjd med Trädgårdsföreningen 
noterar Karlsson att en ambulans under utryckning skall passera henne. Karlsson körde intill 
trottoaren och stannade för att underlätta för ambulansen att passera henne.

Karlsson sade att hon hade ytterligare en par bilar framför sig och Karlsson sade att hon kom 
ihåg att hon tänkte på hur det skulle gå för ambulansen att komma fram. Karlsson sade att 
hon hade full fokus på ambulansen och såg inga människor omkring hennes fordon. 
Tillfrågad om klockslag vid tillfället. Karlsson sade att klockan var tre minuter före 08.00. 
Tillfrågad vad hon baserar tidpunkten på sade Karlsson att hon vet att hon sagt till 
arbetskollega att hon var där den tidpunkten i samband med att hon fick reda på vad som 
hänt. Karlsson visste dock inte vad hon hängt upp tiden på från början.

Karlsson körde sedan vänster på Djurgårdsgatan och vidare till sitt arbete. Karlsson sade att 
hon i efterhand funderat mycket på om hon sett någon eller något speciellt aktuell morgon 
men har inga som helst minnesbilder av människor från tillfället.

Uppläst och godkänt i konceptform. 
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Spaningsuppslag Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Svalin, Yvonne Margareta
Datum

2005-10-13
Tid

10:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Broman

Uppgiften avser

Uppgifter från allmänheten
Uppgift

Svalin berättade att hon tidigare är hörd i ärendet men ville aktualisera sina uppgifter med 
anledning av uppgifterna i media. Svalin sade att hon passerade aktuellt övergångsställe som 
visats i media. Svalin sade att hon inte har några minnesbilder alls från övergångsstället. 
Svalin sade att det enda hon kom ihåg var att då hon cyklade tränggatan och passerade 
Åsgatan kom det en kvinna från Åsgatanhållet. Kvinnan var liten, späd samt klädd i kappa och 
kjol.
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Spaningsuppslag
Lasarettsgatan-Djurgårdsgatan kl. 08.00-tiden

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Henricson, Benniet
Datum

2005-10-19
Tid

13:45
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Benniet Henricson

Uppgiften avser

Lasarettsgatan.Djurgårdsgatan kl. 08.00-tiden
Uppgift

Madelene Lundin, 013-634 69, 070-527 39 83, ringer och berättar att hon befunnit sig i 
korsningen, Lasarettsgatan- Djurgårdsgatan strax före kl. 08.00 den 19 oktober 2005.

Hon körde Lasarettsgatan mot Djurgårdsgatan efter att ha släppt av sin mor i Tannefors. Hon 
var stressad eftersom hon skulle vara på Universitetet kl. 08.15. Hon ska svänga vänster på 
Djurgårdsgatan. Då kommer en ambulans med påslagna sirener och svänger in Lasarettsgatan 
på väg mot US. Hon förmodar, nu i efterhand,  att ambulansen då kommer från Åsgatan på 
väg till US.

Den enda person hon kan minnas var en äldre man i 60 årsåldern, som hon inte närmre kan 
beskriva,  som stod vid tobaksaffären i hörnet, Djurgårdsgatan- Lasarettsgatan.

Själv körde hon en silverfärgad, Ford Fiesta.

Benniet Henricson
bitr. spaningsledare
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Spaningsuppslag
Man, Stolplyckan kl. 08.30-08.45

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Henricson, Benniet
Datum

2005-10-19
Tid

14:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Benniet Henricson

Uppgiften avser

Stolplyckan kl. 08.30-08.45
Uppgift

Eva-Lena Khol, 013-15 20 45 ringer och berättar att hon den 19 oktober 2004 passerade 
Djurgårdsgatan från Barnhemsgatan vid ca kl. 08.30-08.45.  

Hon såg att det var avspärrningar och förstod att det måste ha hänt något. Hon gick över 
Djurgårdsgatan vid övergångsstället mitt för bageriet. Hon går vidare mot Stolplyckan där det 
finns en gång och cykelväg som bl.a. går ner mot Lasarettsgatan.

Hon mötte då en man som kom från Lasarettsgatans håll. Han hade svarta kläder på sig och 
hade blont hår, som hon vill minnas var lite vågigt. Han var i 30 årsåldern. Han verkade vara 
lite "avvaktande". Eftersom hon sett både polismålade och civila polisbilar i området så 
trodde hon att det kunde vara en civil polis.

Benniet Henricson
bitr. spaningsledare
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Spaningsuppslag
Tips ang.man vid Stolplyckeskolan kl. 08.10-08.15.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Anonym, Kvinna
Datum

2005-10-19
Tid

12:45
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2005-10-19
Tid

12:45
Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Benniet Henricson

Uppgiften avser

Tips ang.man vid Stolplyckeskolan kl. 08.10-08.15.
Uppgift

Kvinna som endast vill tala om sitt förnamn, Anne-Marie samt telefonnummer, 013-20 84 
95 ringer och berättar att hon den 19 oktober 2005 vid kl. 08.10-08.15 iakttagit en man på 
gångbanan vid Stolplyckeskolan - Stolplyckeskogen som är beläget strax ovanför US stora 
parkeringsplats.

Anne-Marie hade själv en freestyle på sig. När hon befann sig strax före skolan kommer det 
en man från skogen. Antigen kommer han från Stolplyckan, Eskaden eller US-området.

Mannen kom nära henne. Hon vände sig dock inte om så hon minns ej, vare síg klädsel eller 
ålder. Han gick dock fort.

Benniet Henricson
bitr. spaningsledare
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Förhör
Cyklat genom Trädgårdsföreningen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Thuresson, Eleanor
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter 
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

2005-11-22
Förhör påbörjat

15:21
Förhör avslutat

15:36
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eleanor bor på T1-området i Linköping.

Morddagens morgon cyklade hon genom T1 området och kom ut på 
Kaserngatan i korsningen med Djurgårdsgatan. Hon passerade på 
övergångstjället vid Rest. Smak och härefter direkt över Djurgårdsgatan och in i 
området Stolplyckan. Hon korsade området på cykelbanan vilken leder ut till 
höger om pizzerian på Lasarettsgatan. Hon korsade denna på övergångstället 
och vidare in i Trädgårdsföreningen till höger om Naturcentrum förbi 
Krogfallstugan ner och förbi stora gräsplanen till vänster för att komma ut på 
Linnegatans entré mot T-föreningen.
Hon anlände till sin arbetsplats, Manpower Soullotion, (administrerar Sthlms 
vägtullar) vilket ligger i korsningen Drottninggatan – Snickaregatan, några 
minuter efter 08.00. "Jag är alltid sen till arbetet, fast jag börjar kl 08.00".

Eleanor hörde tutande från flera utryckningsfordon då hon väntade på grönt ljus 
vid Restaurang Smak.

Eleanor har grubblat oerhört mycket på ehuruvida hon sett eller mött någon 
person i Trädgårdsföreningen, men hon kan inte minnas detta.

Eleanor har mått mycket psykiskt dåligt av händelsen. Hon cyklar inte längre 
genom T-föreningen. Hon bor granne med den skola där den mördade pojken 
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var inskriven och har sett, vet vem han var.

/ N Ahlberg   

Förhör med Thuresson, Eleanor; 2005-11-22 15:21   diarienr: 0500-K39890-04
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982

Förhör
Polisbil i Trädgårdsföreningen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Segersäll, Alf
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

omplettering av alfs iakttagelser på morgonen i Trädgårdsföreningen.
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

2005-11-21
Förhör påbörjat

16:20
Förhör avslutat

16:39
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Alf som cyklade till arbetet lämnade sina barn på Tanneforsskolan 07.50 – 
07.55.
Han cyklade in i Trädgårdsföreningen genom entrén Linnégatan, fortsatte rakt 
fram med den stora gräsplanen till vänster om sig. Vidare snett vänster uppför 
mindre backe och  höger vid det röda timmerhuset. (Krogfallstugan)  Då han 
passerade Krogfallstugan på sin vänstra sida mötte han en blå/vit polisbil, Volvo 
Kombi. Han fortsatte cykelvägen och passerade gröna huset Naturcentrum på 
sin högra sida. Utkommen på Lasarettsgatan tog han av till höger och passerade 
över Djurgårdsgatan för vidare färd Tränggatan.

Alf kan nu inte minnas /se vilket kön poliserna i bilen hade. Han har funderat 
och funderar alltjämt på om han mött eller sett någon person under sin färd i 
föreningen. Han kan inte påminna sig om detta, tyvärr!

Han bedömer att han måste ha mött polisbilen vid 08.00-tiden.

/ Nils Ahlberg
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Förhör
Den person som polisierades vid Naturcentrum

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nilsson, Lars
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Eventuella iakttagelser i Trädgårdsföreningen morddagens morgon i samband med att  Nilsson

polisierades.
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

2006-01-02
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:38
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Lars Nilsson är identisk med den person som samtalat med polispatrull vid 
Naturcentrum morddagens morgon vid 08-tiden.

Lars bor Skogslyckegatan i Johannelund och arbetar som vaktmästare på 
Naturcentrum, beläget i Trädgårdsföreningens nordvästra del.

Morddagens morgon körde Lars sin röda Saab 900 Lasarettsgatan mot 
Djurgårdsgatan. Vid övergångstället invid Pizzerian svängde han höger ner mot 
Naturcentrum. Han parkerade bilen på grusplanen omedelbart till höger på den 
lilla grusparkeringen. Då han steg ur bilen hade en blå/vit polisbil stannat 
bakom hans bil. Två "manliga" poliser bad  Lars legitimera sig. De förklarade 
aldrig orsak därtill.
Härefter gick Lars de få stegen in till sitt arbete.

Lars kan inte påminna sig om att ha sett någon person under färden nerför 
Lasarettsgatan eller inne i Trädgårdsföreningen. Lars uppger vidare att han inte 
hittat någon jacka, tröja eller annat klädesplagg inom sitt ansvarsområde / 
parkområde.

Lars har inte hört några konkreta uppgifter om eller varför illdåden skett. 
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Lars är ca 180 cm lång, kraftigt byggd, ljusblont något längre hår. "Modernt 
rufsigt".
Klädsel vid tidpunkten kan Lars nu inte minnas.
 
Förhöret nedtecknat och godkänt.

/ Nils Ahlberg
 

Förhör med Nilsson, Lars; 2006-01-02 15:05   diarienr: 0500-K39890-04
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985

Förhör
Förbipasserande Djurgg - Barnhemsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ring, Gärd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komplettering förhör
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

2005-11-28
Förhör påbörjat

15:47
Förhör avslutat

16:01
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gärd som arbetat på sjukhuset hela natten stämplade ut 07.46. Hon cyklade 
Lasarettsgatan och vid övergångstället Djurgårdsgatan såg hon en man som stod 
och väntade på grönt ljus. Han stod still på motsatt sida för att mötas till vänster 
om Gärd, på cykelbanan. Det var inget konstigt med mannen. Han stod helt 
lugn och gav inte på något sätt något oroligt intryck. Det var inget lustigt med 
honom.

"Han var  väldigt kortklippt, förmodligen snaggad, tror jag".
Ådern var enligt Gärd svårtippad. "Han var inte så gammal, högst 40 år, nej han 
var nog kanske rätt så ung kanske. Nej jag kan inte säga".

Det var inget lustigt med mannen, mer kan Gärd nu inte säga. Det är länge 
sedan.

/ N Ahlberg
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Förhör
G236 Cyklist Lasarettsgatan - Djurgårdsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nordin, Conny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelse av cyklist i korsningen Lasarettsgatan - Djurgårdsgatan den 19 ok t-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

Nils-Göran Ahlberg
Förhörsdatum

2005-11-30
Förhör påbörjat

11:11
Förhör avslutat

11:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

 Nordin körde morddagens morgon sin bil Lasarettsgatan nordlig riktning. 
Då han kom fram till korsningen med Djurgårdsgatan "var det lite extra trångt". 
Det är två filer, men en vit bil stod halvvägs på trottoaren och hindrade trafiken 
och försvårade för Nordin att svänga vänster. Då Nordin stod still för rött ljus 
och irriterade sig över den vita bilen såg han hur en cyklist kom från 
Tränggatan. Cyklisten körde med hög fart rakt ut i trafiken och tvärs över 
Djurgårdsgatan, mot rött ljus. Han körde på övergångstället vid den lilla affären 
och fortsatte Lasarettsgatan. Klockan var ganska exakt 07.50 – 07.52.

Nordin kan inte ange något signalement  på cyklisten. Det hela gick mycket 
fort, men hans bestämda uppfattning är att det var en mansperson.

/ N Ahlberg
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svarén, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl förhör 10 mars 2005
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

2005-11-29
Förhör påbörjat

10:02
Förhör avslutat

10:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Savrén bor numera i Skövde där han arbetar som sjuksköterska.

Han tillfrågas om sina iakttagelser morgonen den 19 oktober 2004, då han 
passerade genom Trädgårdsföreningen i Linköping.
"Jag har funderat till vansinne, men inte kommit på något. Jag är hemskt ledsen 
men jag kan inte minnas att jag sett någon person under min cykeltur genom 
föreningen".

Savrén uppger att han färdades på cykelvägen som leder in i föreningen från 
Linnégatan och förbi Krogfallstugan, vidare förbi Naturcentrum och ut på 
Lasarettsgatan.

/ N Ahlberg
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2009-10-20
Tid

16:35
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 2009-10-20 ringde en Ingvar Värn, f 320719-1911 tfn 013-131316 och ville 
lämna ett tips i ärendet.

Just på morgonen den 19 oktober 2004 blev Ingvar uppringd av en kvinnlig bekant som hade 
fått problem med bilen. Flickan var på väg till jobbet och kom nu inte iväg. Ingvar åkte till 
platsen, Västra-Vägen där han träffade flickan. Ingvar åkte med sin bil och sin släpvagn.
I samband med det jobbet hörde Ingvar polissirenerna ljuda. I efterhand har han förstått att 
det handlade om dubbelmordet. Av den minnesbilden att döma måste han varit på Västra 
–vägen någon gång efter 08.00.

När han var klar på v-vägen åkte han vidare. När han var i korsningen mot Klostergatan kom 
det en ung kille springande från city. Han var ca 20 år, hade en ljus jacka (Vit-beige) av 
mjukt tyg och ev huva baktill. Killen var i medellängd. Ingvar tror att han skulle känna igen 
killen igen.
Killen var nu på morgonen rasande. Han såg rasande ut och han gav Ingvar fingret av okänd 
anledning. Killen rusade vidare mot järnvägen.

J Staaf/
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Skiss Färdväg, 2010-01-27 00:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Norling, Jessica
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vad hennes man Johan berättat om sin observation vid Åsgatan vid tiden för morden 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

Nils-Göran Ahlberg
Förhörsdatum

2010-01-27
Förhör påbörjat

09:05
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jessica bodde vid tiden för morden i närheten av Haraldsbo tillsammans med sin man Johan 
Norling. Johan hette då, innan paret gifte sig, Eriksson.

Johan skulle på väg till sin arbetsplats i Linghem besöka sina föräldrar Thomas och Kristina 
Ericsson boende Karl Dahlgrensgatan 22. Han skulle så som Jessica minns hämta eller lämna 
något. Johan brukade åka hemifrån vid 6-tiden, men denna morgon var han senare och 
Jessica kan inte minnas vad klockan var.

Johan ringde senare hem och berättade att det skett ett mord uppe vid Åsgatan i närheten av 
hans föräldrars bostad. Han hade också mött en kille på väg dit, minns Jessica. Killen hade 
haft en mörk täckjacka på sig, men mera precist kan hon inte minnas. 

Jessica tillfrågas om hon minns eller har hört att Johan ringt till någon tidigare klasskamrat 
som var polis för att berätta om sina iakttagelser.

-Något telefonsamtal har Jessica aldrig hört, däremot minns hon att Johan berättat att han 
ringt och berättat om sin iakttagelse och att polisen skulle höra av sig.

Åter tillfrågad om hon minns om Johan pratat om hur den man som han mötte i området 
svarar jessica: En man i hans längd som var klädd i en mörk dunjacka och en mössa. 
Ytterligare kan inte Jessica minnas eller berätta.

/ Nils Ahlberg
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Anders
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips ang dubbelmordet i linköping den 19 oktober år 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

Torgny Ehrieder
Förhörsdatum

2010-09-27
Förhör påbörjat

11:30
Förhör avslutat

11:58
Förhörsplats

L/Våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Anders Karlsson härrör till Z 6662 a.

Anders berättade att han under det aktuella tillfället den 19 oktober år 2004 var bosatt på 
Skräddargatan 2 B i Linköping. Han arbetade då, som han gör fortfarande, på IT enheten US i 
Linköping.
Anders berättade att han alltid promenerade från bostaden till arbetsplatsen. Han började 
arbetet klockan 09.00. Han gick hemifrån runt 08.30 tiden. Promenaden till arbetet på US tog 
honom ca 30 minuter, sade han. 
Anders gick alltid sträckan från bostaden på Skräddargatan vidare Västra vägen fram till dess 
ende för att sedan gå söderut vidare den "inofficiella" gång och cykelstigen som leder upp till 
Åsgatan. Han följde därefter Åsgatan söderut ned mot Djurgårdsgatan vilken han passerade 
över för att ta sig vidare upp lasarettsgatan och fram till arbetsplatsen.

Anders sade att han  den aktuella dagen ( 19 oktober 2004) hade från bostaden 
 promenerat Västra vägen söderut och sedan vidare  gång och cykelstigen upp mot 
Åsgatan. Han erinrade sig att det var byggnadsarbetare som uppehöll sig i området just som 
han nådde fram till Åsgatan, eller i vart fall en byggarbetsplats vid den s.k. 
rundeln/vändplanen som skiljer gångvägen med Åsgatans början. Anders såg även att 
 polisen hade avspärrat området vid vändplanens ende mot Åsgatan så att det inte gick att 
fortsätta gå in på Åsgatan. Anders blev  hänvisad av en polis att istället ta trappan ned 
mot Barnhemsgatan. Anders gick trappan ned som leder ut på Barnhemsgatan och fortsatte 
gå Barnhemsgatan söderut i riktning mot Djurgårdsgatan. Tillfrågas uppskattade Anders att 
klockan var omkring 08.45 då han nådde fram till Åsgatan och avspärrningen. Anders sade på 
fråga att han inte blev informerad om vad orsaken till vad avspärrningen gällde. Anders hade 
ej heller dessförinnan hört på radion under morgonen, så han hade ingen vetskap om vad som 
hade inträffat, sade han.
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När Anders hade gått ett stycke på Barnhemsgatan såg han en person som gick ned i en 
källaringång till en av fastigheterna. Anders sade att personen i fråga hade kommit gåendes i 
rask takt från motsatt håll och ca tio talet meter från Anders sedan vikit av och in i vad 
Anders uppfattat varit en källaringång till en av fastigheterna på Banhemsgatan ( De hus som 
vetter närmast upp mot Åsgatan ). Anders vill minnas att det låg eller rent av fortfarande 
ligger en veterinärklinik i fastighetens källarplan där personen tillsynes begett sig in till.
Anders uppfattade att personen i fråga hade ett sydeuropeiskt utseende eller bar börd av att 
vara från mellersta östern. Mörkhyad, utländskt utseende. Han var i ca 30-40 års åldern. 
Utöver detta mindes inte Anders något ytterligare hur personen sett ut klädesmässigt. Anders 
mindes att det var ett kallt och ruggigt väder vid tillfället och erinrade sig att det även 
regnade. 
Anders fortsatte vidare lasarettsgatan upp mot arbetsplatsen. Tillfrågas uppgav Anders att han 
inte hörde eller såg några utryckningsfordon vid tillfället mer än den polispatrull på Åsgatan, 
vid avspärrningen, som hänvisat honom att gå vidare mot Barnhemsgatan.
Det var först när Anders nått fram till sin arbetsplats som han av sin arbetskollegor blev 
informerad om vad som inträffat. Anders sade att han inte hade reagerat speciellt på personen 
i fråga som han mötte på Barnhemsgatan och som han sett slunkit in i källarplanet, men hade 
ändå av någon anledning lagt honom på minnet, förklarade han. Anders sade att det var inget 
specifikt med mannens beteende eller annat som fångat hans uppmärksamhet, mer än att 
personen i fråga tillsynes verkat haft bråttom.

  
Anders tillfrågas om han ställde sig villig till att låta sig DNA topsas och informerades om 
anledningen därav och att provet som sådant var unikt just för detta ärendet som rörde det s.k. 
dubbelmordet och att provet inte skulle komma att sparas i något register efter jämförelse 
utan kastas.
Anders sade vänligt men bestämt nej till att låta sig topsas med förklaringen om att han inte 
ansåg sig fullt övertygad i frågan om att provet skulle kastas utan ändå hamna i ett register.
Anders förevisas ett flygfoto över området Barnhemsgatan och pekade ut fastigheten där 
"personen" hade begett sig in i dess källarplan. Anders pekade ut fastigheten Barnhemsgatan 
18 och att källarplanet låg på dess kortsida och vetter mot fastigheten till Barnhemsgatan 20.

Förhöret avslutat
Uppläst i koncept och godkänt  

Förhör med Karlsson, Anders; 2010-09-27 11:30   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
X 10126

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Gunnarsson, Anders
Datum

2012-10-12
Tid

12:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anders Gunnarsson

Uppgiften avser

Efterhöra tips som någon enligt handling X 10126  vill lämna.
Uppgift

Enligt handlingen önskar en Ingrid Andersson, 651013-5681 073-6440838 boende 
Katrineholm, bli uppringd för att lämna tips ang dubbelmordet.

Vid telefonkontakt med Ingrid 121012 kl 12.40 uppger hon att hon ej ringt och har ej något 
tips att lämna. Hon uppger att hon har en bror som heter Janne, visar sig vid slagning vara 
JANNE Mikael Andersson 7011116-0251, boende i Hällefors. Eventuellt kan det vara han 
som vid något tillfälle kommit över hennes telefon, ringt och sagt att Ingrid har tips att lämna.

Ingrid fått UP:s telefonnummer och är ombedd framföra till brodern Janne att han hör av sig 
till UP. Janne har enligt teleplus 076-3591121.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Yousef Bertilsson, Simil
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Simil Bertilsson hördes angående sin promenad längs Djurgårdsgatan i Linköping 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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2012-10-15
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Simal Yousef berättade att hon promenerade till skolan den här morgonen den 19 oktober 
2004. Simal bodde vid den här tidpunkten 2004 på området Stolplyckan inte så långt från 
brottsplatsen. Hon bodde i den fastighet som vetter ned mot Lasarettsbacken närmast 
Trädgårdsföreningen.

Simal gick på gymnasiet 2004. Hon studerade vid Katedralskolan i Vasastaden. För att 
komma till skolan brukade hon promenera Lasarettsbacken ned till Djurgårdsgatan och sedan 
vidare in på Barnhemsgatan och genom Kungsträdgården till skolan.

På fråga berättade Simal att hon den här morgonen var klädd i en grön väst. Hon hade 
hörlurar på öronen och lyssnade på musik helt inne i sin värld. Simal hade vid den här tiden 
långt mörkt hår. Hon tror sig minnas att hon påbörjade sin promenda omkring kl 07.50 och 
bör ha kommit fram till Djurgårdsgatan ett par minuter senare.

När hon kom ned till korsningen Djurgårdsgatan – Lasarettsbacken ställde hon sig och 
väntade på att trafikljuset skulle slå om till grön gubbe. När hon stod där och väntade sprang 
det en kille över Djurgårdsgatan. Killen verkade ha kommit bakom henne. Vilken väg killen 
kom ifrån innan övergångsstället vet inte Simal. Killen sprang "halvfort rakt över 
övergångsstället och vidare uppåt. Simal minns inte vad gatan heter. Förhörsledaren upplyste 
Simal om att det finns en gata som går nedåt som heter Djurgårdsgatan och en gata som går 
snett till vänster lite längre ned som heter Barnhemsgatan samt en gata som leder rakt fram 
vid övergångsstället och den heter Tränggatan. Simal uttryckte att det då måste ha varit 
Tränggatan som killen sprang upp mot.

På fråga om hur killen såg ut uppgav Simal att hon inte har några starka minnesbilder av 
honom. Hon är dock ganska säker på att det var en kille med nordiskt utseende. Hon har 
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ingen minnesbild av hur han var klädd, men hon har en svag aning av någon grå färg.
Om Simal ska gissa tror hon att killen kan ha varit i 25 års åldern.

Förhöret avslutades kl 13.30

Förhör med Yousef Bertilsson, Simil; 2012-10-15 13:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips på telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blomqvist, Jan
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

08:55
Förhör avslutat

09:00
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Blomkvist bor på Djurgårdsgatan 23 Linköping.

Han hade under morgonen den 21/10-04, läs i tidningen att polisen hittat en mössa i ett 
tidningsställ utanför ICA affären på Djurgårdsgatan.
Blomkvist säger att han på måndagen den 18/10-04 kl 1200, hade cyklat till ICA butiken på 
Djurgårdsgatan för att handla. Han hade parkerat –låst fast sin cykel i det stålräcke som finns 
framför butiken.  Han hade då fått se att det ställts upp ett tidningsställ utanför affären, och 
förstod att det skulle användas till den nya gratistidningen som skulle komma. Han hade gått 
fram till tidningsstället och tittat närmare på det, han säger att det var en plastskiva på utsidan 
av stället som han hade  tagit på och känt på. Anledningen till att han kände på plastskivan 
var att han har för avsikt att skaffa sig en plastskiva till sin musikanläggning, och han ville 
känna på "styvheten i skivan."
När han tittade på stället såg han att det låg ett stickat föremål , blått eller svart, på botten i 
stället, det kan ha varit en mössa.
 Han hade tänkt  "har folk" redan börjat använda tidningsstället som papperskorg.  Han har 
tidigare bott i Berlin och där var det vanligt att  tidningsställen för gratistidningarna användes 
som papperskorgar.  

Blomkvist finns på telefon 013-140155  eller   073-97 68 961
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Förhör
Tidningsställ utf ICA

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blomqvist, Jan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående sina iakttagelser angående stickat tygföremål i tidningsställ för

gratistidning utanför ICA på Djurgårdsgatan 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

2004-10-22
Förhör påbörjat

17:03
Förhör avslutat

17:28
Förhörsplats

Djurgårdsgatan 23
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Sangrud söker upp Jan i hans bostad för att hålla kompletterande förhör angående att 
Jan sett ett stickat tygföremål i ett tidningslåda utanför ICA på Djurgårdsgatan i Linköping.

Jan säger att han själv ringde till polisen efter att ha läst i Corren om att polisen hämtat 
tidningslådan och att han även eventuellt läste i tidningen att de hittat en mössa i 
tidningslådan. Jan såg en bild i tidningen när de bar bort tidningslådan. Jan såg inte på bilden 
att det fanns någon fläck på tidningslådan. Han minns inte om han läste att det fanns blod på 
tidningslådan. Jan minns att när han läste detta i tidningen, tänkte han direkt att han skulle 
ringa polisen och berätta vad han sett på måndag den 18 oktober.

Jan berättar vidare att han måndag 18 oktober åkte med cykel ner på stan. Han tror att 
klockan var efter 09:00. Han har ett inlämningskvitto från Posten Filbyter från klockan 09:45, 
som han visar vid förhörstillfället. Jan cyklar på baksidan av sitt hus och kommer ut på 
Djurgårdsgatan intill affären med dykutrustning. 

När Jan kom hem igen, cyklade han till ICA för att handla mjölk, ost och något mer som han 
inte minns längre. Han har inget kvitto, men han har dragit sitt ICA-kort för att få bonus, så 
butiken kan nog få fram exakt tid. Jan skall fråga dem och återkommer med den uppgiften.

Jan säger att han då såg tidningslådan för första gången. Jan säger att han tänkte att Metro 
ställt ut en låda för gratistidningen som skall börja distribueras. Han gick fram till lådan och 
tittade närmare på den plexiglasskiva som satt på ena långsidan. Detta eftersom Jan skall 
köpa en plexiskiva till ett bord som han skall bygga. Jan tror att plexiskivan på tidningslådan 
är till för att en löpsedel skall sättas på insidan. Det satt ingen löpsedel där när Jan undersökte 
plexiglasskivan. Den var böjlig.
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Tidningslådan är en mörkgrön metallkonstruktion och ca 1-1,10m hög. "Storleken i övrigt är 
så att tidningen precis får plats inuti" Ena kortsidan är vänd mot ICA-butiken. 
Plexiglasskivan sitter på ena långsidan. På plexiskivan satt skyddsplast kvar. Jan säger att han 
såg det när han kände på skivan. Jan tillfrågas vart hans fingeravtryck finns på skivan. Han 
svarar "i övre vänstra hörnet". Jan säger vidare att övre kanten på skivan var räfflad/sågad och 
att han såg den tunna släta skyddsfilmen på ena sidan, troligen på utsidan. Skivan var 3-4 
mm tjock, bedömer Jan.

Jan tror att det är ett lock upptill som man lyfter för att ta en gratistidning. Jan säger att han 
inte lyft på locket eftersom det inte låg några tidningar i. Han såg genom plexiskivan att det 
låg något i lådan. Jan säger att det var ett tygstycke, "något stickat". Det var mörkt blått eller 
svart.
Han säger att han INTE sagt, vid förra förhöret, att han trodde att det var en mössa. Han 
visste inte det när han såg det på måndagen den 18 oktober. Han tror dock att han läste i 
tidningen att det var en mösssa som hittades i tidningslådan. Jan säger att det stickade 
tygstycke som han såg, låg närmare kortsidan som vette mot ICA-butiken. Jan tänkte inte 
mer på det mer än att han tänkte att någon redan börjat använda tidningslådan som något 
ställe att slänga sopor på.

Jan hade inga handskar eller vantar på sig när han undersökte plexiglasskivan. Jan hade inga 
skador på sina händer. Han har inte blött från händerna. Ej heller hade han näsblod. Jan säger 
att han inte sett något blod på lådan. Han säger att han borde ha reagerat på det, om han sett 
det.

Jan ombeds berätta om vad han gjorde på tisdag morgon, då morden skedde. Jan berättar att 
han vaknade vid 06:15-06:30. Han gick upp och fixade kaffe. Han ordnade även med 
matsäck åt sin hustru som senare skulle till arbetet. Han bäddade sängarna och fixade med 
vardagsbestyr i hemmet.
Vid ca 07:15 startade han upp datorn. Den står i ett rum som har fönster ut mot 
Djurgårdsgatan, mitt emot blomsteraffären som ligger intill ICA-butiken. När man sitter vid 
datorn har man bra sikt ut på Djurgårdsgatan eftersom fönstret sitter ganska lågt och de bor på 
bottenvåningen. När man sitter vid datorn ser man dock inte tidningslådan. Det ser man om 
man står upp, på vänster sida om fönstret och tittar snett åt höger.

Jan kopplar sedan upp sig mot Internet och läser sin mail. Han arbetar sedan med sitt 
nystartade företag. Hans hustru, Inga Britt, går till arbetet vid 07:30. Han säger att han sedan, 
oftast, åker ner på stan. Han åker baksidan på sitt hus och kommer ut vid 
dykutrustningsbutiken på Djurgårdsgatan.

Jan tillfrågas om han observerade några poliser utanför och han säger att han inte sett dem. 
Han har heller inte reflekterat över sirener. Han säger att de är så vana vid sirener, att han inte 
reagerar.

Jan tillfrågas om när han fick veta att morden skett. Han säger att han läste det på "Blocket" 
på Internet. Han läste bara rubriken att något hänt i Linköping, men han läste inte hela 
nyheten förrän senare på dan. Jan tror att klockan var efter 12:00 innan han läste hela nyheten 
och verkligen förstod vad som hänt. Han pratade med sin hustru på eftermiddagen i telefon 
och då visste han att det hänt. Efter att han läst om det, märkte Jan att det var mer rörelse 
utanför, på gatan.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.

Förhör med Blomqvist, Jan; 2004-10-22 17:03   diarienr: 0500-K39890-04
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999

Förhör
Tips ICA Djurgårdsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blomqvist, Jan
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

2004-10-25
Förhör påbörjat

09:40
Förhör avslutat

09:43
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jan Blomqvist har tidigare tipsat om ett textilmateriel i tidningsstället utanför 
ICA, Djurgårdsgatan.

Blomqvist har idag med sig  en kassarapport som han fått av ICA, på morgonen. 
Enligt kassarapporten så var Blomqvist och handlade på ICA måndagen den 18 
oktober kl 13.42. Han gjorde iakttagelsen av textilmaterialet några minuter 
dessförinnan.  
Iakttagelsen gjordes alltså dagen före morden.
Kassarapporten bifogas. 
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Förhör
Sökning mössa av märke Pointer

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindblom, Ove
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sökning mössa av märke Pointer 
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

Hillevi Nilsson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

10:58
Förhör avslutat

11:04
Förhörsplats

Polisstationen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ove Lindblom är inköpare på Statoil Logistik i Flen.

Han säger att Statoil hade en mössa av märke Pointer.
Den kom ut till försäljning första gången 1997. Den fanns även under 
1998 och 1999. Eventuellt kan den ha sålts även senare.

Mössan är stickad, av sotarmodell med ett brunt märke fram där det står Pointer.
Den fanns i vinrött, beige, grått (antracit), svart, marinblått och grönt (militär).

Under perioden gick den ut till i princip alla Statoil-butiker.
Eventuellt kan ett restlager ha sålts till tredje part.

Lindblom ska ta ut listor på försäljning mm.
Listorna faxas till polisen i Linköping  
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PM
Mössa av märket Pointer

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Nilsson, Hillevi
Datum

2004-10-21
Tid

15:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hillevi Nilsson

Uppgiften avser

Förfrågan mössa av märket Pointer
Uppgift

Förfrågan angående mössa av märket Pointer.

Ove Lindblom, Statoil Logistik, Flen har genom e-mail skickat listor på försäljningsställen 
i Östergötland.  
Upptaget kundställe är det som fakturerats.

Från 020101-041021 finns följande  kunder noterade i Östergötland:
 Statoil Linköping T1, Trumslagaregatan 1,Linköping,  kvantitet:  24, fdatum: 020125
Statoil Service Center, Bäckeby Norsholm, kvantitet: 48, fdatum: 020104, 020201
Statoil Stockholmsvägen, Norrköping, kvantitet: 24, fdatum: 020131
Statoil Norrköping, Gamla Övägen, Norrköping, kvantitet 12, fdatum: 020131

Anette Adolfsson, Statoil T1, sköter inköpen av varorna.
Hon vet att de har haft mössan till försäljning. Adolfsson tror inte att de hade några till 
försäljning förra året.
De hade mössorna i mörka färger, mblått och svart. Tidigare år kan de även ha haft andra 
färger.

 Generalagent: Remnes, Värnamo, 0370-470 10.

Kontakt med Stig Remne som uppger att mössan sålts i flera hundratusen exemplar.
Den började att säljas redan 93-94 och kan eventuellt fortfarande finnas till försäljning.
Mössan brukar gå till grossister som säljer vidare till småbutiker.
Remne tror inte att det går att få fram försäljningsställen i Östergötland.

 Grossist: Bo Augustsson, 033-15 51 61

Augustsson uppger att han köpte in mössan för 5 – 6 år sedan. Han säljer den inte längre.
Han tror inte att han kan få fram vem som köpt in mössan i Östergötland.
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Avrapporteringspm
Mössa Ica Djurgårdsgatan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Broman, Thomas
Datum

2004-10-22
Tid

12:59
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

 
Inträffat mellan

2004-10-18 17:30

Sverige

och

2004-10-18 20:30

Platsbeskrivning

Utanför Ica Nära Matbiten.

Mottaget Mottaget datum

2004-10-22
Tid

12:45
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Thomas Broman

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Thorin Ljung, Nenne Berörd person
Uppgiften avser

Iakttagelser av mössa utanför Ica Djurgårdsgatan.
Uppgift

Thorin kontaktade undertecknad i anledning av att hon ville lämna kompletterande uppgifter. 
Thorin sade att hon blev förhörd i tisdagseftermiddag, straxt efter lunch, och hon har nu 
kommit på något som hon inte berättade vid förhörstillfället.

Thorin sade att hon arbetade inom hemtjänsten på äldreboendet Trägårn. I sitt arbete går hon 
mycket runt Djurgårdsgatan då olika av hennes klienter bor i området. Måndagen den 18 
oktober arbetade Thorin kvällspass, 16.30-24.00. Thorin sade att vid något tillfälle hon 
passerade Ica Djurgårdsgatan reagerade hon över en konstig låda som stod utanför. Lådan var 
grön och hade sidor av plexiglas samt plåtlock. Thorin sade att hon reagerat för lådan då hon 
först trodde att det var något nytt utställningspåhitt. Thorin sade att det vid tillfället låg en 
mössa på botten av lådan. Thorin sade att det var en mörk stickad mössa.

Thorin sade att hon har funderat mycket på det här och hon är till 99% säker på att mössan 
låg i lådan måndagen den 18 oktober någon gång mellan 17.30-20.30. 
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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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Förhör
K39890-04 / G9

Signerat av

Raimo Strandgård
Signerat datum

2004-10-22 18:36
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sahlin, Björn
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tidpunkt för tidningslådans utplacering.
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

17:00
Förhör avslutat

17:04
Förhörsplats

ICA-butiken, Djurgårdsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Björn Sahlin är tidigare ägare till ICA-butiken, han brukar jobba lite extra när Dick, 
nuvarande ägare, vill vara ledig.

I söndags jobbade Björn. Det kom då två killar vid 15 – 16-tiden, troligen från Metro och 
satte upp lådan.

Uppläst från koncept och godkänt. 
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Förhör
K39890 / G9:1

Signerat av

Raimo Strandgård
Signerat datum

2004-10-22 19:14
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svensson, Laila Rose-Marie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Blodfläckar på tidningslådan utanför ICA-butiken
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

19:05
Förhör avslutat

19:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

När Laila Svensson kom till jobbet på tisdagen gick hon mot tidningslådan för att ta en 
gratistidning. Men de hade inte börjat läggas ut än, de kom först dagen efter och då hamnade 
de på marken eftersom tidningslådan var tagen i beslag. Hon jobbade i söndags när lådan 
sattes upp, men var ledig under måndagen. När hon var på väg mot lådan såg hon redan från 
två meters håll att det låg en mössa i. Hon satte det genast i samband med mordet och gick in i 
affären och pratade med Dick. Hon har över huvudtaget inte sett något blod på lådan, 
avståndet var för stort.
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Förhör
Mössa Djurgg.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindberg, Pia Kristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iaktagelser av en mössa vid ICA, Djurgårdsgatan, Linköping, Tisdagen

2004-10-19, klockan 09.30
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

2004-10-28
Förhör påbörjat

17:52
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Dag och tid som ovan ringer Pia Lindberg och hon uppgav som följer:

Jag och min arbetskamrat Isabel Montecino arbetar på servicehuset Trädgårn, 
Djurgårdsgatan, Trädgårdsföreningen, Linköping.
Vi Isabel och jag gick tillsammans till ICA Affären vid Djurgårdsgatan för att handla.
Klockan var 09,30 tisdagen 2004-10-19.

På trottoaren i kanten på gatan låg det en mössa.  Mössan var antingen svart eller mycket 
mörkt blå.
I det här läget visste jag inte om att det skulle finnas ett tidningsställ där på platsen.
Jag lade inte märke till det heller.

Om det är mössan som hittades i tidningsstället måste någon ha slängt in mössan där efteråt.

Mössan fick ligga kvar på trottoaren.

Senare fick jag läsa i tidningen att man skulle hör av sig till polisen om man hört eller sett 
något.
Det är det jag gör nu.

Jag tror att min arbetskompis redan har hört av sig till polisen om det här. 
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PM
Uppslag ang. mössan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2004-12-01
Tid

10:50
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 2004-12-01 talade j Staaf med bensinstationsföreståndare Björn Hansson. Han 
driver bensinstationen Statoil T1 på Trumslagaregatan i Linköping.

Björn informerades om att polisen har vetskap om att mössan som hittats i närheten av 
brottsplatsen har kunnat  knytas till Statoils bensinstationer.
Björn uppgav att den aktuella mössan han läst om i pressen såldes i massor av exemplar av 
just Statoil stationerna. Björn tror att de flesta stationer sålde den aktuella mössan.

På fråga uppgav han att han sedan år 2000 inte kan söka artikelnummer och få fram vem som 
köpt exempelvis en mössa. Sökningen går endast att göra bakvägen dvs att vi har kortnumret 
och då ser han vilka artikelnummer det kortet handlat vid olika tillfällen.
Björn ringde Statoils helpdesk för att få klart med hur deras datasystem fungerar. De uppgav 
liksom Björn att det numera inte går att göra den sökning som polisen önskar så långt efter 
inköpet. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Branthammer, Christer
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i egenskap av kriminaltekniker och ett förtydligande kring de tops 2119-04/S1 som säkrades från

ett tidningsställ 2119-04/G3. Tidningsstället stod placerat utanför ICA vid Djurgårdsgatan i Linköping

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

Henrik Sundin
Förhörsdatum

2020-06-23
Förhör påbörjat

09:13
Förhör avslutat

09:30
Förhörsplats

Polisen i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

E/761

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Christer är underrättad om anledningen till detta förhör. 

Anledningen till att han fick åka till det här aktuella tidningsstället på 
Djurgårdsgatan den 19 oktober 2004 var att ett vittne hade hört av sig. Vittnet 
hade gjort en iakttagelse om att det låg en mössa i det aktuella tidningsstället. 
Vem vittnet var är för Christer idag okänt. 

Utifrån vad Christer minns idag så åkte han till platsen först själv i egenskap av 
kriminaltekniker vid Polisen i Linköping. Väl på plats så tog Christer kontakt 
med en Göran Kidfelt som arbetade på dåvarande SKL ( NFC) . Denne Göran 
fick ansluta sedan till platsen. De båda skruvade loss hela tidningsstället och 
fraktade det direkt in till SKL. Mössan tog de aldrig ur utan de lät den ligga 
kvar inne i tidningsstället. Beträffande de här aktuella topsen som nu omnämns 
av förhörsledaren (2119-04/S1) så minns inte Christer huruvida han själv 
säkrade blod på tidningsstället under tiden han väntade in Göran. Han säger att 
det kan mycket väl vara så även om han inte minns det med säkerhet. 

Om så var fallet så har Christer topsat del av den blodiga besudling som fanns 
synlig ovanpå locket. För samma besudling har fotograferats utav Christer och 
finns med på bild från hans eget protokoll. Varför han tror att han topsade där 
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var för att han inte såg några andra blodiga besudlingar någon annanstans på 
själva tidningsstället. De han såg fanns endast på ovansidan av locket. Fanns det 
andra synliga blodbesudlingar borde han rimligtvis fotograferat de också säger 
han. 

Mössan låg som sagt kvar i tidningsstället när de transporterade iväg det in till 
SKL. Mössan fotograferades in genom glaset vilket också finns på bild i 
Christers protokoll.  Christer bedömer så här i efterhand att rimligtvis borde inte 
SKL ha topsat ute på plats. 

 Förhörsledaren har kontrollerat i det kriminaltekniska datasystemet " Tekpro" 
och där framgår att dessa tops är översänt till SKL den 20 oktober 2004, alltså 
dagen efter mordet. Och att beställarkoder är för att söka blod (utföra 
DNA-analys) och jämförelse mot DNA-registren. 

Christer säger vid uppläsning att han känner sig mer övertygad om att SKL inte 
utfört dessa tops utan att han själv tog dem på plats men han minns inte med 
säkerhet. 

Han tillfrågas om det fanns synliga papillarlinjer på de blodiga fingeravtrycken 
på ovansidan av locket?

Christer säger att han inte såg några sådana, hade de funnits så hade han nog 
valt att  inte topsa spåret överhuvudtaget. Han säger att det är personal på 
dåvarande SKL som själva skruvat isär tidningsstället och säkrat eventuella 
fingeravtryck. Han kan därför inte svara på själv var sådana exakt suttit 
placerade. 

Genomläst och godkänt av Christer Branthammer,  dag som ovan. 

Förhör med Branthammer, Christer; 2020-06-23 09:13   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
M 4540

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LSpan
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Axelsson, Runo
Datum

2005-04-07
Tid

07:17
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Runo Axelsson

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Pettersson, Mary Birgitta Berörd person
Uppgiften avser

Tidpunkt för iakttagelse av mössa ICA, Djurgårdsgatan
Uppgift

Samtal med Birgitta Petersson om vilken dag hon blev påvisa mössan av innehavaren ICA.

Birgitta uppger att det var samma dag som morden 19/10-04. Hon bor mitt mot ICA-butiken 
och det var föreståndaren som visade på mössan då han stod och väntade på att polis skulle 
komma. Något klockslag minns hon inte men det var strax innan polisen anlände.
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord - dråp på Åsgatan - Karl Dahlgrensgatan 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

Mats Adolfsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:35
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Ylve, Anita

Berättelse

Hassan tillfrågas om han spontant kan hitta någon orsak till varför någon skulle vilja hans son illa. 
Han svarar att han inte har någon aning om motiv som skulle kunna bringa i klarhet i varför 
Mohamad skulle ha blivit utsatt för det som hänt. Hassan nämner att för ca två år sedan så kom det 
in en man i den databutik han då hade. Denne man slår till Hassan och det blir en rättegång. 
Mannen hette Fransson men Hassan har inte sett till denne sedan händelsen. Hassan driver numera 
en databutik på Trädgårdstorget som heter PC-butiken. Denna har han drivit i sex månader och det 
har aldrig varit någon händelse eller annat med någon kund som gjort att detta kan ha någonting 
med dagens händelse att göra. 
Den sista månaden har Hassan inte arbetat då han varit sjukskriven för hjärtat. 

Hassan bor på samma adress som sin fru och sina barn, 18, 17, 15, 13 och 8 år. Han uppger att han 
och familjen lever ett inrutat liv. Man träffar främst vänner och umgås i familjen. På helgerna så 
träffas man i den Libanesiska föreningen som finns i Linköping och då är hela familjen med i 
gemenskapen. Sonen Mohamad spelar fotboll i Derby. Detta har han gjort i stort sett varje helg. 
Hassan har sett nästan alla matcher. På särskild fråga om han vid någon match råkat ut för något 
intermezzo eller om Mohamad varit inblandad i något bråk så svarar Hassan att så har inte varit 
fallet. 

Det har inte heller inkommit några speciella eller konstiga telefonsamtal till familjen. 

Hassan uppger att han har åtta stycken bröder, samtliga dessa boende i Stockholm. Han brukar 
endast träffa dem på sommaren och vid större högtider. Han träffade dem även för någon månad 
sedan då de kom ner och hälsade på honom i samband med att han var sjuk. Hans fru Zenab har en 
bror som även denne bor i Stockholm. Hans fru har i stort sett bara telefonkontakt med brodern. 

Såvitt Hassan vet har ingen av barnen haft några som helst problem vare sig i skolan eller på 
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staden. Ingen av barnen vistas på staden om t ex helger och kvällar. Samtliga barn umgås bara med 
ett fåtal vänner. 

I morse vaknade Hassan av att hans dotter Iman kom hem från skolan. Iman berättade att 
ambulansen stod i vägen för henne när hon skulle till skolan. Hans fru Zenab gick då med dottern 
och visade henne en annan väg som hon kunde gå till skolan. Efter ytterligare en halvtimme så 
ringde en person från Fridtunaskolan, där Mohamad går och undrade var Mohamad var någonstans. 
Detta eftersom han inte kommit till skolan. Hassan gick då sedan upp till vändzon vid Tränggatan 
och gick fram till en polis som stod vid ett blåvitt rep. Polisen noterade hans namn och de skjutsade 
sedan honom till sjukhuset. 

Hassan säger att han sov när Mohamad lämnade bostaden. Mohamad brukar dock nästan alltid gå 
runt kvart i åtta till skolan. Enligt Hassan går han alltid samma väg. Vid förhörstillfället förevisas 
Hassan en karta över området. Hassan berättar då att Mohamad från bostaden går en trappa som 
leder upp mot Åsgatan. Därefter så skall han gå till Tränggatan. Han följer sedan Tränggatan fram 
till Kaserngatan. Han passerar över Kaserngatan, och upp mot gamla kanslihuset på T1. Därefter 
går han fram till Fridtunaskolan. Det sista året har Mohamad gått själv till skolan. Dessförinnan så 
fick han hjälp av sina syskon. Hasan säger att Mohamad alltid berättar för mamma Zenab eller 
honom om det skulle vara någonting som har varit fel eller bråkigt. Han har inte sagt någonting 
hemma om att något inträffat eller dylikt. På måndagen var Mohamad "jätteglad". Hassans hustru 
Zenab är alltid hemma. 

Förhöret nedtecknat efterhand och godkänt. 
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1013

Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

FAr till Mohammad Aammouri
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fhl ringer upp Hassan för att överenskomma om tid för besök av polis i bostaden.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

12:00
Förhör avslutat

12:05
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Efter att besökstid avtalats tillfrågas Hassan om han känner till varför Mohammad kom för 
sent till skolan måndagen den 18 oktober. Uppgiften har framkommit vid förhör med 
Mohammads lärare Johanna Molin.

Han svarar att Mohammad har en väckarklocka, som inte alltid ringer som den ska. Han tror 
att det var på måndagen som Mohammad inte vaknade förrän fram emot klockan 08.30. Då 
fick han skynda sig till skolan. Även tisdagen den 19 oktober hade Mohammad vaknat sent. 
Han ska gå upp klockan 07.00, men Hassan tror att klockan var 07.30 när Mohammad 
vaknade. När Mohammad vaknar brukar han knacka på dörren in till sin mamma, så att hon 
hjälper honom att komma iväg. Hassan tror att Mohammad kom iväg till skolan klockan 
07.45 den 19 oktober. Han själv låg och sov när Mohammad gick iväg.

Eftersom förhörsgrupp 3 skulle hem till familjen samma eftermiddag, lästes inte 
förhörsanteckningarna upp för Hassan. Hassans talar inte felfri svenska och fhl tänkte hålla 
förhöret vid besöket i bostaden. I bostaden fanns så många besökare att det inte gick att prata 
enskilt med Hassan. Förhöret nertecknas därför ur minnet.
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1014

Förhör
Kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

kompl förhör
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

10:09
Förhör avslutat

12:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Arabisk tolk Khalil Hankir, språk arabiska.

Förhörsledare Krinsp Stephan Lindberg och Krinsp Tommy Södling.

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Hassan.

Tillfrågad om barnens regler och rutiner uppger Hassan att de inte skiljer sig från andra barns, 
de går upp på morgnarna och går till skolan, Hassan själv arbetar i butik från klockan 10.00 
till 18.00 och ibland till 20.00. Barnen inväntar Hassans hemkomst till bostaden och därefter 
äter familjen gemensamt kvällsmat.

På morgnarna är det Hassans fru som hjälper barnen, Hassan säger att han brukar sova vid 
den tidpunkten då barnen går till skolan och tillägger att han vanligtvis öppnar sin butik 
klockan 09.30. På fråga svarar Hassan att hans fru brukar gå upp klockan 08.00 på morgnarna 
och ibland klockan 07.00,  beroende på barnens tider.

Hassan säger att Mohamad börjar oftast vid 07.00, de övriga barnen börjar ibland klockan 
07.00 och ibland klockan 09.00, det förekommer också att de börjar klockan 12.00, Hassan 
säger att de har olika tider.

På fråga uppger Hassan att hans hustru brukade gå upp med Mohamad och hjälpa honom på 
morgnarna, Hassan tillägger att p.g.a., att den religiösa perioden Ramadan rådde, så åt inte 
familjen något på dagen och att Mohamad p.g.a. detta gick en timme senare till skolan på 
måndagen den 18 oktober och att han gick en halvtimme senare till skolan på tisdagen den 19 
oktober. Hassan tillägger att hans hustru Zeniab, inte hade vaknat i tid dessa två dagar.
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Hassan berättar, att p.g.a. av att Ramadan pågick under den aktuella tidsperioden så hade han 
ätit klockan 04.00 på tisdagsmorgonen den 19 oktober, dessutom intog han då sin 
hjärtmedicin. Hassans fru och Mohamad drack bara vatten den morgonen.

Enligt Hassan så vaknade Mohamad vid 07.30-tiden på morgonen den 19 oktober, eventuellt 
gav Mohamads mamma (Zeinab)  honom lite mat då, detta är dock inget som Hassan vet 
eftersom han då ej hade stigit upp ur sängen. Hassan säger att han vaknade då Mohamad den 
aktuella morgonen knackade på hans och hans hustrus sovrumsdörr, Hassans fru klev då upp 
ur sängen och hjälpte Mohamad med hans kläder och eventuellt gav hon också honom  lite 
mat. 

På fråga uppger Hassan att barnen på söndagarna erhöll fickpengar, Mohamad fick 100 
kronor, Ali fick 200 kronor eftersom han ibland hjälper till i Hassans butik, Iman erhöll 100 
kronor och Aliha fick 100 kronor, Hussein fick ibland 100 och ibland 200 om han hjälpte till i 
butiken. 

Tillfrågad uppger Hassan att barnen bar olika kläder till skolan, de gick ej i samma kläder 
varje dag. Hassan säger att Mohamad själv bestämde vilka kläder han ville ha på sig, enligt 
Hassan så hade alla barnen ryggsäck, barnen bytte ej ryggsäckar med varandra utan de höll 
sig till sina egna ryggsäckar.

Hassan uppger att tisdagsmorgonen den 19 oktober 2004 så var Mohamad den av barnen som 
gick först till skolan, Hassans uppfattning är att Mohamad gick ungefär 07.45 till skolan. 

Tillfrågad uppger Hassan att man i familjen vaknar antingen till väckarklockan, eller att man 
använder mobiltelefonen som väckarklocka.

Vidare säger Hassan, att det var Iman som gick till skolan efter det att Mohamad gått till sin 
skola, hon kom dock hem innan hon hunnit fram till skolan. Hassan låg då fortfarande kvar i 
sängen.

 Iman berättade att hon sett ett barn som låg på vägen, hon berättade att både polis och 
ambulans fanns på platsen. Hon var orolig för att det skulle kunna ha varit Mohamad som låg 
på vägen men hon visste inte att det var han som låg där, eller om det var ett annat barn. 
Hassan tröstade henne och hon sade att hon inte tänkte gå till skolan, Imans mamma följde 
dock med Iman till skolan.

Hussein och Alea var de barn som sedan lämnade lägenheten, Hassan vet dock inte hur dags 
de gick, Ali stannade hemma. Ali var också den som tog emot samtalet från Mohamads skola 
och på så sätt erhöll upplysningen om att Mohamad ej hade kommit till skolan den aktuella 
morgonen. Ali berättade för Hassan att Mohamad ej kommit till skolan, den telefon som det 
aktuella samtalet från Mohamads skola inkom på, var familjens hemtelefon. Hassan kan inte 
säga om samtalet kom in 08.15 eller om klockan hunnit bli 08.30.

Hassan säger att när Iman kom till sin skola så ringde hon till Mohamads skola och fick då 
reda på att Mohamad inte hade kommit till skolan. Därefter ringde de ifrån Mohamads skola 
hem till Hassan. Alltså det samtal som Ali mottog och informerade Hassan om, att Mohamad 
ej kommit till skolan. Tillfrågad uppger Hassan, att Iman gick till skolan vid 07.50-07.55 
tiden. Hassan säger att han varken såg när Mohamad eller när Iman gick till skolan.

Tillfrågad uppger Hassan att Mohamad inte alltid gick samma väg till sin skola, morgonen 
den 19 oktober 2004 säger Hassan att Mohamad gick vägen via trapporna till sin skola. 
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Ibland så brukade Mohamad cykla och då tog han naturligtvis inte den vägen, detta då p.g.a. 
trapporna.

På fråga om Hassan vet om Mohamad den aktuella morgonen gick till sin skola, eller om han 
åkte cykel till skolan svarar Hassan, att Mohamads cykel fortfarande är kvar hemma. 
Mohamad brukar när han går ifrån skolan även använda sig av vägen med trapporna, det är en 
vanlig väg som familjen använder.

Hassan tillfrågas om den ordning som barnen den aktuella morgonen lämnade familjens 
lägenhet är likadan varje morgon. Han svarar att det skiljer sig från morgon till morgon 
beroende på barnens skolschema och deras olika aktiviteter.

Hassan berättar att deras lägenhet består av fyra rum och kök, i ett rum sover Mohamad, Ali 
och Hussein,  i ett annat rum sover de båda flickorna och Hassan och hans hustru har ett eget 
sovrum.

Tillfrågad uppger Hassan att Mohamads humör var som vanligt, fhl påpekar att Hassan i det 
tidigare förhöret uppgett att Mohamad måndagen den 18 oktober var jätteglad. Hassan säger 
att han inte kan komma ihåg om Mohamad var jätteglad eller om han var glad som vanligt. 
Hassan säger att Mohamad för det mesta var glad, tillägger att Mohamad tränade sig i att bli 
en man. Hassan förklarar och säger att Mohamad försökte att ikläda sig rollen av en vuxen 
man, som exempel på detta nämner Hassan, att Mohamad valde själv vilka kläder som han 
ville köpa. Vidare uppger Hassan, att Mohamad var en modig och framåt kille med 
självförtroende, han var inte det minsta tillbakadragen. Hassan säger att han själv var helt 
fascinerad av Mohamads personlighet.

Hassan vet inte hur dags Mohamad kom hem till familjens lägenhet på måndagen den 18 
oktober, detta p.g.a. att Hassan var på sitt arbete. Som Hassan minns det idag så hade 
Mohamad ingen fotbollsträning eller några andra aktiviteter för sig på måndagskvällen. Vad 
gäller Mohamads skolbok så vet inte Hassan vad som stod skrivet där, säger att det var 
Mohamads moder eller Mohamads bröder som visste vad som stod där.

Tillfrågad om vad Iman sade, då hon på tisdagsförmiddagen den 19 oktober återvände hem 
efter det att hon gått iväg för att gå till skolan svarar Hassan, att Iman berättade att det var ett 
barn eller en pojke som låg på vägen, hon sade också att han kanske var död. Hassan 
förtydligar och säger att Iman såg polis och ambulans och att det låg ett barn på vägen, hon 
kunde inte säga vilket eller vems barn det var som låg på vägen, hon kunde ej urskilja vem 
det var som låg på vägen. När Iman kom hem så var hon väldigt upprörd/uppjagad och 
panikslagen och hon grät, hon var upprörd av vad hon sett. Tillfrågad om hon då förstod vad 
som hänt svarar Hassan nej, nej.

Iman ville först inte gå till skolan, hennes mamma följde dock med henne till skolan. Fhl 
frågar om inte Iman kände igen Mohamads kläder, Hassan svarar att hon såg inte vem det 
var. Hassan säger att han inte vet vad Iman trodde hade hänt, Iman sade inget om att det var 
Mohamad, hon sade inte heller att hon kanske trodde att det var Mohamad. På fråga om 
Hassan vid den tidpunkten tänkte tanken, att det kunde vara Mohamad som råkat ut för något 
svarar han att han ej tänkte den tanken. Hassan tillägger att de bott på den aktuella adressen i 
fyra till fem år och att det är ett lugnt område.

Hassan vet ej vilken väg som Iman och hennes mamma Zainab gick, när de gick till Imans 
skola, Hassan nämner att det finns flera alternativa vägar som de kunde välja. När Zainab 
gick tillbaka mot bostaden från Imans skola så gick hon fram till brottsplatsen, hon ringde 
därifrån på sin mobiltelefon (0737-44 95 12 mobilen står registrerad på Hassan) till Hassan, 
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Zainab sade till Hassan att det kanske kunde vara Mohamad som råkat ut för något. Hassan 
tog sig till brottsplatsen och pratade med de poliser som fanns på platsen, de kunde dock ej 
berätta något för honom om vad som skett. Hassan sade åt Zainab att hon skulle gå hem till 
bostaden och vänta där ifall Mohamad skulle ringa eller om de skulle få något besked.

Hassan berättade för polismännen på platsen att hans son inte kommit till skolan, han  
lämnade på uppmaning av polismännen sitt personnummer till poliserna och ombads att vänta 
kvar. Poliserna såg sedan till att hela familjen kom till sjukhuset, Hassan var den som först 
kom till sjukhuset.

Hassan berättar att han hade Zainabs mobil vid detta tillfälle, tillägger att han tidigare ej haft 
någon mobiltelefon, Hassan har dock för två dagar sedan inköpt en mobiltelefon. 
Tillfrågad uppger Hassan att när han fått reda på vad som skett, att Mohamad var död så 
ringde han till sin broder Ali. 

Han fick även ett samtal ifrån en tolk vid namn Waffa Khashab som vid olika tillfällen har 
hjälpt honom. Hassan bad Waffa att hon skulle ringa till Hassans broder Hussein som vid 
tillfället var i Finland. Hassan säger att Waffa ringde till Hussein och berättade för honom att 
Hassan hade problem, att Hassans pojke kanske var död.

Hassan säger att det var på sjukhuset som han fick reda på att Mohamad var död, antingen var 
det en läkare eller en polis som berättade detta. 

Tillfrågad uppger Hassan beträffande sin dotter Aliah, att hon har en pojkvän vid namn 
Emand och att det är en kusin till henne. Hassan nämner att han pratat med Emands pappa om 
Aliah och Emands förhållande men att inget är bestämt. Säger sedan att Aliah och Emand ska 
gifta sig. Aliah och Emand har träffats på en semester förra sommaren, Hassan säger att det är 
inget som ungdomarnas föräldrarna bestämt, utan de har själva valt att inleda ett förhållande. 

Hassan förklarar: Emands fader är bror till Hassans hustru Zeniab, så de tillhör i stort sett 
samma familj. Hassan tycker dock att det vore bra om de båda väntade med giftermålet till 
dess att Aliah är klar med sin utbildning. Emand bor idag i Libanon.

Hassan får frågan om det är vanligt inom hans släkt med kusingifte eller om man gifter sig 
med nära släktingar, Hassan svarar, nej och tillägger att Aliah själv får bestämma. Vad gäller 
Hassan och hans hustru Zeniab så säger Hassan att hon är hans kusin, tillägger att det är 
vanligt med kusingifte. Hassan säger vidare att det ger en viss trygghet att gifta sig med 
någon inom släkten, man vet vem det är. Hassan vill dock poängtera, att han är den enda i 
hans syskonskara som gift sig med en släkting.

På fråga om det funnits andra pojkar som varit intresserade utav Aliah svarar Hassan att det 
känner han inte till, tillägger att hon är jätte, jätte lycklig, hon har aldrig klagat på att hon haft 
några problem. Fhl frågar igen om det funnits några andra pojkar som velat förlova sig med 
eller gifta sig med Aliah, Hassan svarar att det vet han inte, säger att det tror han inte. Hassan 
säger att han inte bestämmer över detta.

På fråga om vem Rana är, svarar Hassan, att hon är dotter till hans farbrors son och säger 
vidare, att Rana ville börja att plugga i Linköping men sedan återvände hon till Libanon. 
Tillfrågad om när Rana kom till Linköping svarar Hassan att det var för ungefär fyra månader 
sedan, säger sig inte veta riktigt. Hassan säger att hon inte varit i Linköping. Fhl poängterar 
att Rana är skriven i Linköping på Hassans bostadsadress, Hassan svarar att orsaken till det 
var att hon ville studera där, det har hennes mamma sagt.

Förhör med Ammouri, Hassan; 2004-11-01 10:09   diarienr: 0500-K39890-04

1017HEMLIG



När Rana bodde i Sverige så bodde hon i Stockholm, Hassan vet dock inte var och tillägger 
att hans släkt består av drygt nittio personer och att han inte kan veta var alla håller hus.

Tillfrågad uppger Hassan att han senast träffade Rana i somras, han vet inte när hon flyttade 
tillbaka till Libanon.

Orsaken till att Hassan och hans familj flyttat ifrån Linköping nu är att alla i Hassans familj är 
jätteledsna och sorgsna p.g.a. det som har hänt med Mohamad. Hassan säger att först och 
främst är det Zeniab som vill flytta ifrån Linköping p.g.a. det som inträffat. Fhl frågar om det 
finns något speciellt som familjen är rädd för och därför flyttat till Stockholm, Hassan svarar 
nej.

Hassan och hans familj bor idag inte tillsammans de bor idag på olika platser hos släktingar.

Fhl frågar Hassan om den soppåse som hans hustru nämnt i förhör och frågar om Hassans 
egna funderingar kring denna. Hassan svarar att han sagt åt Zeniab att det finns massor med 
människor som har alkoholproblem och att det kanske var någon sådan person som letat efter 
något att dricka, han säger att han försökt att lugna henne och han har sagt åt henne att det 
inte var något att oroa sig för

På fråga om det brukar vara okända personer som knackar på deras lägenhetsdörr svarar 
Hassan nej, säger vidare, att de inte heller har haft några samtal ifrån okända personer på 
telefon.

Vad gäller framtiden säger Hassan att hans familj tänker bosätta sig i Stockholm, säger att det 
är främst Zeniab som vill detta.

På fråga uppger Hassan att hans hustru har en bror som bor i Stockholm samt sju bröder och 
tre systrar i Libanon, totalt är de elva syskon. Brodern som bor i Stockholm heter Ali, Hassan 
vet dock ej var i Stockholm han bor. Ali har hälsat på Hassan i Linköping och Hassan och 
hans familj har besökt Ali i Stockholm, på fråga uppger Hassan att han har en bra relation 
med Ali.

Hassan berättar att han och resten av hans familj är medlemmar i den Libanesiska föreningen 
som finns i Linköping, i föreningen sysslar de i huvudsak med fotboll. Under Ramadan  
träffas man på lördagarna, det förekommer att man äter tillsammans. Vidare berättar Hassan 
att de i föreningen ibland hyr en liten simhall som ligger i Ljungsbro, detta för att flickorna i 
föreningen ska kunna bada och simma. Hassan förklarar att alla kvinnor/flickor bär slöja och 
därför kan de inte bada inför männen och det är av den anledningen som föreningen hyr en 
simhall enkom för kvinnorna/flickorna. 

Tillfrågad uppger Hassan att alla Libaneser som bor i Linköping ej ingår i den aktuella 
föreningen, säger vidare att det är 12 familjer som bildat den aktuella föreningen. Hassan 
säger att föreningen består av människor som lärt känna varandra i Linköping och att man 
därefter bildat en förening. På fråga säger Hassan att det inte förekommer religiösa möten 
inom föreningen, ibland på sommaren och företrädesvis på lördagar eller söndagar så träffas 
man exempelvis på Sätravallen och äter/grillar tillsammans.

Hassan tillfrågas om alla kvinnor som är med i föreningen bär slöja, Hassan svarar att 
merparten av kvinnorna bär slöja och säger att det är två eller tre av kvinnorna som ej bär 
slöja. 

På fråga uppger Hassan att han även umgås och träffar andra människor än dessa människor 
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som ingår i den Libanesiska föreningen. Hassan säger att medlemmarna i den aktuella 
föreningen dock står Hassan och hans familj lite närmare.

På fråga om Hassan varit politiskt aktiv eller politiskt engagerad under sin tid i Libanon 
svarar han, att under sitt vuxna liv har han upplevt olika faser av politiken men säger sig ej 
varit politiskt aktiv, eller engagerad. Han har ej heller under sin tid i Sverige varit engagerad i 
det politiska läget i Libanon.

Tillfrågad uppger Ali att han har ett hjärtproblem som uppdagades för ca: en månad sedan, 
han är sedan dess sjukskriven.

Hassan tillfrågas om familjen har några försäkringar, Hassan svarar att de har försäkringar i 
försäkringsbolaget IF. På fråga om det inom familjen finns livförsäkringar svarar Hassan att 
det vet han inte, Hassan säger att han har en hemförsäkring. 

Hassan får frågan om det finns någon speciell försäkring som utfaller i och med att Mohamad 
är död, Hassan svarar att det vet han inte. På fråga om familjen har försäkringar i något annat 
bolag än IF svarar Hassan, att han är medlem i Handels anställdas förbund, men tillägger att 
han inte känner till, om han via Handels har några försäkringar.

På fråga om det förekommit någon form av hot mot Hassan personligen eller mot någon i 
hans familj svarar han nej, säger att han är 100% säker på detta. Nämner vidare att för 
ungefär två eller tre år sedan hade han ett problem med en kund vid namn Peter Fransson, det 
slutade med att Fransson slog till Hassan så att denne svimmade. Polisanmälan finns 
upprättad och ärendet har avgjorts i tingsrätten.

Tillfrågad uppger Hassan att han kan inte tänka sig någonting som skulle kunna förklara 
mordet på hans son Mohamad. Hassan får frågan, om han kan tänka sig någon person, som av 
olika anledningar kan vara förbannad på Hassan och därför begått mordet på Mohamad,? 
Hassan svarar att det inte kan vara en normal människa som begått mordet, det finns inget 
som Hassan vet eller känner till, som för honom skulle kunna förklara varför mordet begåtts, 
det finns inget sådant.

Hassan delges att Mohamad hade knivstick i ändan och tillfrågas om detta säger Hassan 
något, Hassan visslar till, säger att det är första gången han hör talas om detta och frågar fhl 
hur han skall kunna analysera detta. Tillfrågad om dessa stick kan vara ett utslag av en 
Libanesisk hämnd svarar han, att ingen i hela världen dödar ett barn, fhl svarar att det 
förekommer att barn dödas. Hassan säger sig dock aldrig hört talas om något liknade förut.

På fråga om det finns någon osämja i Hassans släkt svarar Hassan nej och tillägger, vi har en 
fast sammanhållning. Fhl frågar om det finns någon i släkten som kan vara förbannad på 
Hassan eller på hans familj, Hassan svarar nej.

Tillfrågad om det kan finns släktingar i Libanon som skulle kunna vara förbannad på Hassan 
eller på hans familj svarar han, att det tror han inte och tillägger att han bott i Sverige fem år. 
Hassan tillfrågas även om det skulle kunna vara så, att det finns de som är avundsjuka på  
honom, han svarar att det är möjligt men att han inte vet.

 Fhl frågar,  "en avundsjuka som skulle kunna förklara att man dödar Mohamad", Hassan 
svarar, bland mina släktingar och bland mina vänner finns inte en sådan avundsjuka, att man 
skulle kunna mörda av den orsaken.

Hassan tillfrågas om Mohamad innan han dödades, vid något tillfälle fått stryk eller blivit 
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slagen av någon? Hassan svarar nej, men tillägger, att förra året var det ett 
förståndshandikappat barn, en pojke som var lite efterbliven som vid något tillfälle bråkat 
med Mohamad, barnet i fråga åtföljdes av en assistent. Hassan vet dock inga detaljer om 
detta, Hassan vet inte om den aktuella pojken ens gick i Mohamads klass. Som Hassan 
förstått det så löstes saken på skolan.

Fhl säger att det finns en uppgift som gör gällande att Hassan sagt följande:  "Han var slagen 
innan, sprid ut det", Hassan säger att något sådant har han aldrig sagt.

På fråga om Hassan eller hans fru har någon släkting i 60-års åldern vars barn kör taxi i 
Stockholm svarar han, att hans mosters man som är 54 år och jobbar inom kommunen har en 
son som heter Riad Hasson, denne Riad kör taxi i Stockholm. Hassan säger vidare, att hans 
mosters man heter Suphi Hasson och han är ursprungligen ifrån Irak. 

På fråga om Suphi Hasson besökte Linköping och Hassans familj den 19 oktober 2004 svarar 
Hassan nej. Hassan är 100% säker på att Suphi inte besökte Linköping den dagen, huruvida 
hans son Riad besökte Linköping och Hassans familj den aktuella dagen säger sig Hassan 
dock vara osäker på.

Fhl informerar Hassan om att det i Linköping finns en Libanes som på morddagen besökt 
mordplatsen och där träffat en man som berättade att han var i 60- års åldern och att han hade 
barn som körde taxi i Stockholm. Fhl förklarar att det är på grund av den uppgiften som 
föregående fråga ställdes. Hassan svarar, att den enda som han kan tänka sig stämmer in på 
den beskrivningen är den tidigare nämnde Suphi. Hassan tillägger att med tanke på de 
omständigheter som rådde den dagen så är det inte omöjligt att Suphi var i Linköping den 
dagen, men att Hassan idag ej kan erinra sig detta.

Tillfrågad om det finns någon av Hassans släktingar som Hassan inte pratat med på lång tid 
eller tagit avstånd ifrån svarar han, överlag är jag upptagen av mitt arbete. På fråga om det 
finns någon som Hassan inte tycker om eller vill prata med svarar han nej.

Hassan tillfrågas och berättar att han är Muslim, säger vidare att han gått till Mecka två 
gånger. Enligt Hassan så är det elementärt, att när man gjort en pilgrimsfärd till Mecka så är 
man pånyttfödd när man kommer därifrån, det innebär att man inte skall ljuga inte bedra, man 
är då nollställd och skall då fortsätta att leva rättfärdigt.

Resten av Hassan släktingar är också Muslimer, de flesta är dock inte så troende, de följer 
inte religionen lika strikt. Hassan själv säger, att självklart följer han religionen strikt. På 
fråga om han regelbundet besöker moskén svarar han, inte så mycket, detta beroende på att 
det inte finns någon Libanesisk moské i Linköping. Hassan ber fem gånger om dagen, 
detsamma gäller resten av hans familj med tillägget, att Mohamad bad två gånger om dagen, 
morgon och kväll.

På fråga om det finns något kulturellt eller traditionellt som skulle kunna förklara mordet på 
Mohamad svarar han, att han inte kan tänka sig det. Hassan betonar att han inte varit i bråk 
med någon person angående religion eller politik.

Fhl informerar Hassan om, att det under utredningens gång, genom bl.a. kontakter med 
Libanon framkommit följande: Att istället för att döda den person man egentligen vill åt, så 
dödar man dennes barn och på så sätt skadar man honom betydligt värre. Hassan svarar på 
detta påstående, att om det är frågan om en hämnd aktion så skall man ju döda den som är 
skyldig och inte dennes son, fhl håller med om att detta är logiskt. Hassan sig ej känna till det 
tankesätt som fhl talar om.
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På fråga om det finns någon speciell mötesplats/hemsida på Internet för Libaneser svarar 
Hassan att det finns en sådan mötesplats, men att det inte är någon hemsida som han har 
besökt. Hassan har ibland kontaktat släktingar på MSN.

Tillfrågad uppger Hassan att han känner till begreppet hedersmord, han får frågan om det 
förekommit i hans släkt. Hassan svarar att för 15 – 25 år sedan, då det var krig och kaos i 
hans hemland då förekom sådant i hans släkt, säger att det kan vara så långt tillbaka i tiden 
som 35 år sedan, tillägger att det idag inte förekommer.

Hassan säger sig ej känna till att det förekommit hedersmord i Sverige på senare tid, han har 
ej läst om detta.

Hassan tillfrågas om han vet vem Jan Jakob Gustav Nibelius är, Hassan säger sig ej känna till 
den personen, Hassan säger att det är möjligt att det kan vara en kamrat till någon av hans 
barn.

På fråga om namnet Gudrun Oredsson är bekant svarar Hassan nej, Hassan säger sig ej heller 
känna till vem som har nummer 013-17 16 29 fhl skriver även ned namnet på abonnenten på 
det numret. Hassan säger att det kanske är en bekant till hans hustru, Hassan vet dock ej vem 
det är.

Hassan tillfrågas om namnet Monica Herre`n, Hassan säger att han inte vet vem det är, 
tillägger att han har fem barn hemma, alltså att det kan vara någon bekant till hans barn.

Tillfrågad om Aliah brukar tala med Libanon ofta svarar Hassan ja, på fråga vad det är för 
tidsskillnad mellan Sverige och Libanon svarar Hassan, att om klockan är 24.00 i Sverige, så 
är klockan 01.00 i Libanon.

Hassan säger att han tror att Aliah på nätterna ringer till sin pojkvän, tillägger att hon inte 
behöver säga detta till Hassan, hon kanske skäms lite för detta, Aliah har en egen mobiltelfon.

Hassan erinrar sig att hans son Hussein har en kompis som nog heter Nibelius.

På fråga om Hassan har någon bekant i Örebro vid namn Riad Hasson svarar Hassan, att det 
är sonen till min moster.

Tillfrågad uppger Hassan att den han först informerade om att Mohamad var död var hans 
bror Ali, tillägger att eftersom Ali är lugn och sansad så har han lättare att handskas med 
saker och ting.

På fråga om det finns någon som bestämmer i Hassans släkt svarar han, Hussein är den som 
varit längst tid i Sverige, han har ju varit här i nästan trettio år så han vet mest om lagar och 
regler som gäller i Sverige.

Tillfrågad uppger Hassan att samtliga av hans bröder kom ned till Linköping och beklagade 
sorgen i samband med mordet på Mohamad.

Hassan tillfrågas om det även var någon svensk polisman som ej arbetar i Linköping som 
besökte Hassan och hans familj i samband med mordet på Mohamad. Hassan svarar att den 
polismannen är en kamrat till Hassans broder Hussein, Hassan minns idag inte hans namn. 
Hassan tillägger att även han själv känner och har tidigare både träffat och pratat med den 
efterfrågade polismannen.
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Hassan nämner att han för ca: 4 månader sedan har haft problem med en Kaj Nissen i 
samband med en faktura, Hassan vet dock ej om detta kan ha något samband med mordet.

Hassan nämner vidare att han har en kompis vid namn Naje Khouri, det är en Libanesisk man 
som förutom att han är kompis med Hassan också är kompis med Peter Fransson. Hassan 
säger samma sak om denna uppgift, alltså, att han inte vet om Naje Khouri har någon 
betydelse i den aktuella utredningen.

Hassan har även haft problem med en tandläkare i Linköping vid namn Ali, Ali har 
telefonnummer 013-12 25 57.

Tillfrågad om inte Hassans broder Mohamad är den som bestämmer i släkten, detta med 
tanke på att han är den äldste i brödraskaran svarar Hassan, att Mohamad är inte intresserad 
på det viset. Det är Hussein man vänder sig till och detta av skäl som Hassan talat om tidigare 
i förhöret. 

Fhl säger, en till två veckor innan Mohamad blev mördad, så var Mohamad inblandad i ett 
större bråk på sin skola och att Mohamad vid detta tillfället blev slagen. Fhl frågar Hassan 
vad han känner till om detta? Hassan svarar, att han inte känner till något om detta. Hassan 
har inte sett några skador i form av blåmärken på Mohamad, Mohamad har aldrig berättat för 
Hassan att han blivit slagen.

Fhl informerar Hassan om, att familjens präst varit hemma hos Hassan och hans familj 
samma dag som Mohamad mördats och att den prästen säger att han hört Hassan säga:  "han 
har blivit slagen innan, sprid ut det", Hassan svarar att han inte sagt så. 

Hassan tillfrågas om han frivilligt vill gå med på att lämna DNA prov, Hassan svarar ja, 
självklart.

Förhöret avbrutet klockan 12.35

Utskriften är en sammanfattning utav ett bandinspelat förhör.

Hassan har ej läst igenom utskriften.

Stephan Lindberg/Krinsp.
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgift ang.av Hassan misstänkt person i grannfastighet.
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

2004-11-04
Förhör påbörjat

12:45
Förhör avslutat

13:02
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Hassan uppger att familjen efter gårdagens polisförhör i Stockholm ytterligare 
funderat över om det förekommet några personer som betett sig avvikande på 
något sätt.
Hans lilla dotter Iman kom drog sig till minnes en misstänkt man i 
grannfastigheten  Barnhemsgatan 8D. Mannen hade stått i fönstret och kollat in 
mot observerat familjen Ammouri.    

Hassan uppger att han inifrån sin lägenhet sett hur en man tittat in mot och visat 
intresse av Hassans familj. 
Den lägenhet som mannen då befunnit sig i är belägen i fastighetens övre södra 
våningsplan. 
(2-vånings, 4-familjsbyggnad)

Mannen har stått mitt i fönstret och tittat rätt in i Hassans lägenhet. Han har stått 
kvar i sitt fönster och inte smugit undan, trots att Hassan visat sig och därefter 
fällt persiennen. 

Hassan har observerat mannen 1-2 ggr per månad. Senast tillfälle var för 
uppskattningsvis tre månader sedan. Hassan var då ensam hemma tillsammans 
med sina söner Ali och Hussein. Möjligen var Hussein på besök hos sin farbror 
Moslem i Stockholm. Övriga familjen var på semester i Libanon.

Mannen beskrives:
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Ca 180 cm lång, bredaxlad och "vältränad". Brunt, upptill burrigt långt rakt hår 
med sidbena.

Hassan berättar att han vid två olika tillfällen svarat i sin bostadstelefon i 
samband med ringsignal. Då han lyft luren har den uppringande lagt på.
Detta inträffade ca 2 veckor före mordet och vid båda tillfällen ca kl 20.00 – 
22.00. Ej två tillfällen samma kväll.

Nedtecknat i koncept och godkänt.   
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Förhör
Förevisande av fotografi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förevisande av ett fotografi som är taget av fotograf på tidningen Östgöta Correspondenten i Linköping

samt kompletterande förhör.
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-09
Förhör påbörjat

10:45
Förhör avslutat

10:55
Förhörsplats

Polishuset Flemingsberg, Huddinge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hassan Ammouri som fortsättningsvis under förhöret kommer att kallas Hassan tillfrågas om 
han har kommit på någon ytterligare omständighet som kan ha betydelse för utredningen 
sedan han träffade polisen förra gången. Hassan svarar att det är inget nytt han har att berätta i 
dagens förhör.

Hassan förevisas nu ett fotografi som är taget av en fotograf på tidningen Östgöta 
Correspondenten i Linköping och han tillfrågas i samband med det om personen som finns på 
fotografiet är någon som han har sett tidigare. Hassan säger efter att ha studerat fotografiet en 
stund att han har aldrig sett personen på fotografiet tidigare. 

Hassan tillfrågas om han har haft något tidigare barn som avlidit och han svarar då att det har 
han haft, en flicka och det var under tiden han och Zeinab bodde i Libanon. Flickan var elva 
månader gammal då hon dog och Hassan säger att det var mellan åren 1987 och 1989 detta 
hände. Hon dog på lasarettet i Libanon där hon var inlagd. Och Hassan säger att det var han 
och Zeinabs dotter.

Tillfrågad om Hassan har haft någon annan fru svarar han att det har han inte haft. Och hans 
fru Zeinab har ej heller varit gift med någon annan man och har inte således något annat barn 
än de barn hon har tillsammans med Hassan.

Förhöret avslutas med Hassan klockan 10.55.

Förhöret har talats in på band, avlyssnat under intalandet av Hassan som godkänner 
inspelningen.
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Flemingsberg som ovan
Tommy Södling, krinsp
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Khalill Hankir
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-16
Förhör påbörjat

10:36
Förhör avslutat

12:31
Förhörsplats

Polisstationen i Flemmingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp Tommy Södling.

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Hassan. 

Hassan tillfrågas om han och hans hustru Zeinab har förlorat något annat barn än den dotter 
som han tidigare har berättat om i förhör. På det svarar Hassan att det har han inte. Hassan 
tillfrågas om han haft någon tidigare affärskompanjon  och på det svarar han att inte haft 
någon affärskompanjon innan han kom till Sverige och började att jobba i Sekvensia. 
Sekvensia är ett familjeföretag. 

Tillfrågad uppger Hassan att han kommer att stanna i Libanon en vecka i samband med 
begravningen av sonen Mohamad. Hassan berättar att hans hustru och hans barn samt hans 
bröder Moslem, Hussein och Mohammed samt även eventuellt Hassans broder Akil kommer 
att följa med till Libanon. Tillfrågad om även Zeinabs bror Ali kommer att följa med till 
Libanon så svarar Hassan nej.

På fråga varför Mohamad ska begravas i Libanon så svarar Hassan att hans mor är begravd  
där och även hans dotter som dog vid 11 månaders ålder. Och att det är därför som Mohamad 
ska begravas i Libanon. Begravningen kommer att ske i deras hemstad Tuftha.

På fråga hur det kommer sig att det endast är Alieh utav Hassans och Zeinabs barn  som har 
dubbelnamn så svarar Hassan att det måste ha blivit något fel i samband med att de kom till 
Sverige. Hassan tillägger att Hassan är ett mansnamn.

Tillfrågad om varför Hassan den 16 oktober 2004 bjuder på mat på den  libanesiska 
föreningen svarar han att det är på grund av sin kärlek till medlemmarna i den libanesiska 
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föreningen. Han tillägger att detta inte var första gången som han bjöd medlemmarna i 
föreningen på mat, säger att det har han gjort även vid tidigare tillfällen.

Hassan tillfrågas om han vid något tillfälle blivit utsatt för utpressning och på det svarar han 
nej. Han har aldrig blivit utsatt för utpressning. På fråga om han vid något tillfälle erhållit hot 
om att Mohamad skall kidnappas så svarar han nej och säger att detsamma gäller dom andra 
barnen. Han har aldrig blivit utsatt för hot om kidnappning utav något av sina barn.

På fråga om Hassan känner till om någon annan i hans släkt utsatts för utpressning så svarar 
han att det känner han inte till och säger att han dessutom tror att skulle något sådant ha 
inträffat så hade han fått reda på det. Vad gäller hot om kidnappning så säger Hassan att det 
är samma sak där. Han har inte hört talas om något sådant och skulle det ha förekommit något 
sådant hot, så tror Hassan att han skulle fått kännedom om detta.

På fråga om Mohamad vid något tillfälle uppsökt lasarett eller vårdcentral för skador så 
svarar Hassan nej, inte vad jag vet. Han tillägger att Mohamad aldrig har varit på lasarett eller 
sjukhus. Förhörsledaren poängterar att det finns uppgifter i utredningen om att Mohamad den 
18 mars 2004 uppsökte vårdcentral med anledning av att han hade en blödning i ett öra och 
att han i september månad 2003 varit avsvimmad. Hassan  säger att han inte känner till dom 
här händelserna som förhörsledaren frågar om och han lämnar som förklaring att han har haft 
sina åtaganden med sin affär att tänka på och att om dessa händelser inträffat så är det 
förmodligen hans fru som har tagit hand om det och tillägger att skadorna förmodligen då var 
av enkel natur och därför så har han inte lagt händelserna på minnet.

Hassan informeras om att Mahmoud Hijazi som är ordförande i Linköpings libanesiska 
förening i förhör har berättat om en händelse som inträffade i september månad 2004. 
Händelsen avser ett bråk mellan några okända pojkar och Mahmouds två pojkar samt 
Mohamad i samband med att de var ute och spelade fotboll utanför Hassans familjs lägenhet. 
I samband med fotbollsspelandet utanför så blev Mohamad och Mahmouds pojkar uppjagade 
till Hassans lägenhet utav några andra grabbar och Hassan tillfrågas om han känner till vilka 
grabbar det var som skrämde Mohamad och Mahmouds söner vid det här tillfället. Hassan 
svarar att han inte känner till den beskrivna händelsen och kan därför då inte uttala sig om 
vilka grabbar det var som skrämde Mohamad och Mahmouds söner. 

Hassan delges att hans bror Hussein Ammouri i förhör berättat om att han blivit informerad 
utav Hassan att dennes son Mohamad blivit slagen utav barn som var boende i fastigheten på 
Barnhemsgatan 8C. Hassan svarar att den aktuella händelsen inträffade för 1 år sedan men 
Hassan säger att det här har han berättat för Hussein för kanske någon vecka sedan. Hassan 
vill tillägga att han tyvärr har berättat fel om den här händelsen, att det var Iman som blev 
utsatt men att det mest rörde sig om en dispyt med ord. Efter att händelsen inträffat så kom 
pappan till barnen som kommit i konflikt med Iman, han heter Johan Vistby, han bad om 
ursäkt för det inträffade. Hassan säger att Johan Vistby troligen bad Zeinab om ursäkt för det 
inträffade. Hassan vill dock betona att denna händelse berörde endast Iman och hade 
ingenting med Mohamad att göra.

Vad det gäller de skador som Mohamad fick då han mördades så berättar Hassan att han 
informerades på lasarettet utav en rättsläkare om Mohamads skador och då tolkade han det 
som att Mohamad förutom dom knivskador som han hade även hade fått bröstkorgen 
intryckt. 

Hassan tillfrågas om han och hans familj/släktingar gör egna efterforskningar efter den som 
mördat Mohamad eller om Hassan förlitar sig på den svenska polisen. Hassan svarar att han 
och hans släktingar förlitar sig helt på den svenska polisen.
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Hassan informeras om att i augusti månad 2003 inträffade en mordbrand i Linköping och i 
samband med det så omkom en ung man. Dessutom blev ägaren till lägenheten svårt bränd 
och den personen var från Beirut i Libanon. Hassan säger att det han känner till om branden, 
säger att han läst om den i tidningen. Han säger att han även hört rykten om att orsaken till 
det inträffade skulle ha med narkotika att göra, detta är dock bara rykten och inget som han 
fått bekräftat. Vidare berättar Hassan  att brodern till personen som dog i samband med 
branden har Hassan haft som kund i sin affär i Linköping. Han tillägger att brodern till 
personen som avled heter George, Hassan vill betona att han inte haft något problem med 
George. På fråga om Hassan har något agg mor irakier svarar han nej. Tillfrågad om Hassan 
känner någon person vid namn Ibrahim Mohamad svarar han nej. 

Förhörsledaren poängterar att det funnits en irakisk familj i den libanesiska föreningen som 
numera inte ingår i föreningen. Tillfrågad om varför familjen utträtt ur föreningen svarar 
Hassan, att i samband med att de kom hem ifrån en semester så utträdde de  ur föreningen,  
betonar dock att det inte var på grund av någon konflikt inom föreningen som gjorde att 
familjen utträdde ur föreningen. 

FRÅGOR ANGÅENDE EKONOMISKA TRANSAKTIONER

Hassan uppmanas att berätta om sina inkomster och han säger att idag så får han pengar från 
Försäkringskassan och innan dess har han fått lön ifrån PC Superstore.  Innan dess har han 
haft lön ifrån Sekvensia och dessförinnan garantilön. Några ytterligare inkomster har inte 
Hassan haft.

Tillfrågad uppger Hassan att PC Superstore har eget konto och det kontot har inget med 
Hassans eget allkonto att göra. Han nämner att det har hänt att han vid några tillfällen satt in 
pengar på sitt eget konto. Pengar som egentligen skulle in på PC Superstores konto. Hassan 
tillägger att så fort han upptäckt detta misstag så har han dock fört över pengarna från sitt eget 
konto till det konto det egentligen skulle tillhöra, alltså PC Superstore.

Hassan tillfrågas om transaktioner som är gjorda mellan den 1/1 2004 –28/10 2004, enligt ett 
utdrag på hans allkonto på Handelsbanken. Hassan tillfrågas om en insättning på 15 000 
kronor som är gjord den  12 mars 2004 och på texten står Internet 10.58. Hassan berättar att 
det är hans bror Hussein som satt in dessa pengar för att Hassan ska använda dem i PC 
Superstore. Orsaken till att det skedde på detta vis var att Hassan på den här tiden inte hade 
fullmakt att ta ut pengar på PC Superstores konto och därför satte Hussein in dessa 15 000 
kronor på Hassans allkonto.

Beträffande noteringen från den 18 mars 2004, som i texten är benämnd Internet 12.11 och 
avser en insättning på 10 000 kronor, säger Hassan att det är precis samma sak med den 
insättningen som han just berättat om, dom 15 000 kronorna.

Beträffande insatta pengar 69 500 kronor den 22 mars 2004 så säger Hassan att det är samma 
förhållande där som de båda tidigare transaktionerna han berättat om. 

Beträffande insättning 59 000 kronor 6 april 2004 så säger Hassan att samma förhållande 
råder där. Det är alltså pengar från Hussein som skall användas i PC Superstore. Hassan 
tillfrågas om hur han fick reda på att pengarna fanns på kontot den  6 april 2004 och på det 
svarar Hassan att han ringde till Hussein och fick utav honom reda på att pengarna var insatta. 
Hassan förtydligar och säger att vid dom här tillfällena när Hassan har ringt och sagt åt 
Hussein att sätta in pengarna så har Hussein för det mesta befunnit sig i Finland. Hassan 
berättar också att han alltid när han har tagit ut pengarna tagit ut dom på en postväxel som 
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han har ställt på Posten AB. Hassan säger att orsaken till att han har tagit ut en postväxel är 
dels för att han har blivit tillsagd att göra så ifrån PC Superstore och dels för att det var lättare 
för honom själv att ta ut pengarna på det viset.

Beträffande noteringen den 19 april 2004 där det i texten står dagskassa så säger Hassan att 
det är precis det han berättat om tidigare. Detta är alltså ett misstag att han satt in dessa 30 
800 kronor på sitt eget konto, när han upptäckt sitt misstag tog han ut pengarna från sitt 
allkonto och satte in dom på det konto dom skulle in på, alltså PC Superstores konto.

Beträffande noteringen den 25 juni 2004 och där i texten står Blomstertorget så berättar 
Hassan att det är växter som han inhandlat till Husseins trädgård.

Förhöret intalat på band i Hassans närvaro och han godkänner det intalade förhöret.

Förhöret avslutat klockan 12:31

Stephan Lindberg
Kriminalinspektör
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Kalil Hankir
Språk

arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-29
Förhör påbörjat

12:13
Förhör avslutat

13:44
Förhörsplats

Polisstationen i Flemingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Södling, Tommy S

Berättelse

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Hassan.

Informerad och tillfrågad uppger Hassan att han önskar målsägandebiträde.

Hassan ombeds att berätta om det tillfälle när Hussein i Libanon dödade en 
pojke. Hassan svarar att det var en händelse som inträffade 1979 och det skedde 
på torget i Hassans hembygd Toufatha. Hassan poängterar att det hela var en 
olyckshändelse och tillägger att familjen till pojken som Hussein dödade 1979 
var och beklagade sorgen då Hassans son Mohammed begravdes. 

På fråga om vad pojken som Hussein av misstag dödade hette så svarar Hassan 
att den pojken hette Ali Kawtharani. Hassan berättar att det hela började med att 
Hussein kom i bråk med en person vid namn Issam Hodroj. 

Vid bråket drog denne Issam fram en kniv, Hussein i sin tur tog fram ett vapen 
och sköt ett skott mot marken, kulan från Husseins vapen studsade mot 
någonting och träffade Ali Kawtharani som dödades. 

Den dödade pojken Ali Kawtharanis pappa heter Hussein Kawtharani, hans 
mamma heter Basima Kawtharani. Pojken hade även tre bröder, en utav 
bröderna heter Mohammed och han är cirka 30-35 år gammal en annan heter 
Josef och är mellan 30 och 34 år gammal och den tredje heter Hasib och han är 
64 år. Dessutom hade den dödade pojken Ali en syster som heter Zeinab 
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Kawtharani. Hassan berättar vidare att den dödade pojkens mamma Basima 
Kawtharanis är Hussein Ammouris fars faster.

Hassan tillägger att Mohammed och Hasib har i samband med begravningen av 
Mohammed Ammouri varit och beklagat sorgen.

Hassan berättar vidare, att ungefär en halvtimme efter det att Hussein genom en 
olyckshändelse sköt pojken som han nyss berättat om, så sköt en man vid namn 
Kemil Kawtharani ett skott som träffade Hussein i ena armen och att detta var 
en hämdaktion för skottet som dödade Ali Kawtharani.

 I skottlossningen som därefter följde dödades Kemil Kawtharani och en person 
vid namn Mohamad Jize. Denne person, Mohamad Jize var en släkting till 
Hassan, nämligen en fasters son.

Hassan berättar vidare att 4-5 år efter denna händelse så har de båda familjerna 
försonats.

Tillfrågad uppger Hassan att Mohammed Jizes mamma heter Zeinab Ammouri.

Tillfrågad uppger Hassan att han inte var med vid den aktuella 
skottlossningen/eldstriden. Han säger att han inte hann dit, men tillägger att om  
han ha hunnit dit under det att skottlossningen ägde rum, så hade han självklart 
deltagit.

Efter händelsen polisanmälde de båda inblandade sidorna varandra för det 
inträffade. Hassan greps för denna händelse och fördes 1982 till Beirut, för att 
därefter transporteras till Tripoli där han satt i fängelse i cirka 1 år och 2 
månader. 1984 transporterade sedan Hassan åter till Beirut för 
domstolsförhandlingar där han befanns oskyldig till det inträffade varför han 
släpptes. 

Hassan poängterar att allt detta inträffade när det var krig i Libanon så att 
rättssystemet fungerade inte som det gör i dag. Hassan poängterar att motparten 
i den aktuella konflikten kom helt undan anklagelser. Det var bara Hassan och 
ett par från hans sida som ställdes inför domstol. Förutom Hassan så ställdes en 
släkting till Hassan vid namn Hassan Ammouri och en person vid namn 
Mustafa Zein också inför domstol. Hassan tillägger att det var även fler som 
skulle ha ställts inför domstol på grund av det inträffade men att dessa personer 
aldrig dök upp. Hassan minns att två utav personerna heter Mahmod Jize, det 
var den döde Mohammeds broder. Dessutom en person vid namn Ali Ammouri. 
Hassan minns inte i dag vilka ytterligare det var som skulle ha varit där. Hassan 
förtydligar och säger att det var bara han och dom han har räknat upp som 
kallades till domstolsförhandlingarna. De övriga kallades inte till rättegången.

Hassan tillfrågas om han blivit hotad eller om han utsatts för något mordförsök 
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från släkten Kawtharani med anledning av det inträffad. Hassan svarar att efter 
den här händelsen som han just berättat om så har han inte utsatts för hotelser av 
Kawtharanifamiljen. Han säger också att han inte heller har utsatts för något 
mordförsök från den aktuella familjen. Hassan nämner att det enda som varit 
efter det han just berättat om är ett bråk som Hassan mer betraktar som ett 
handgemäng och det var mellan honom och Mahmod Kawtharani, alltså 
brodern till den dödade Kamil Kawtharani.

Förhörsledaren frågar Hassan om det har inträffat fler mord mellan familjen 
Kawtharani och familjen Ammouri. På det svarar Hassan nej och tillägger att 
alltihop avgjordes då den händelse han idag berättat om och att allt i dag är 
försonat.

Förhörsledaren frågar om det inte är fråga om en blodshämnd mellan släkterna 
Ammouri och Kawtharani. Hassan svarar att det visserligen är två släkten men 
berättar att släkterna är ingifta i varandra och han tillägger att hans egen hustru 
Zeinab kommer från Kawtharanisläkten. Hassan säger vidare att det i dag inte 
finns något agg mellan de båda släkterna och han tillägger att hälften av dem 
som deltog vid Mohammeds begravning var ifrån Kawtharanisläkten.

Hassan tillfrågas om uppgiften som framkommit i den pågående utredningen,  
att det var Hassan som dödade Kemil Kawtharani. På det svarar Hassan att det 
är felaktiga uppgifter och att det är som han berättat om tidigare i förhöret.

Hassan infomeras om att den 18 oktober –04 klockan 19.07 så ringde Ali 
Kawtharani och pratade med Hassan, ett samtal som var 3 minuter långt. Hassan 
tillfrågas om han kommer ihåg samtalet och han informeras även om att det 
finns uppgifter på att han skulle ha stått på balkongen. Hassan säger att han 
kommer inte ihåg det aktuella samtalet och poängterar att han inte är oense med 
sin släkting Ali Kawtharani på något vis.

Förhörsledaren frågar Hassan, om man spekulerar i att mordet på Mohammed är 
en blodshämnd, skulle det i så fall föregås av någon varning? Hassan svarar att 
han inte vet, han kan inte svara på den frågan och han säger att han aldrig har 
varit utsatt för en liknande händelse tidigare. 

Förhörsledaren frågar om man fortsätter och spekulerar i att mordet skulle 
kunna vara en blodshämnd, vem i så fall bestämmer att någon ska mördas och 
vem ska utföra mordet? Hassan svarar att han inte heller har något svar på 
denna fråga och tillägger, att blodshämnd inte är av stor vikt för befolkningen i 
södra Libanon och säger vidare att blodshämnd inte existerar hos hans släkt.

  
Vidare säger Hassan att han inte anser att händelsen när Kemil Kawtharani och 
Mohammed Jize dödades är någon blodshämndssituation.
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Hassan tror inte heller att polisen skall leta efter Mohammeds mördare hos 
Kawtharanisläkten.

Hassan tillfrågas om händelsen 1979, om detta är någonting som man pratar om 
hemma i hans familj och på det svarar han att det är ingenting som det pratas 
om. Han tillägger att han inte tror att hans egna barn känner till någonting om 
detta. Om det ändå är på det viset att barnen känner till något så har de i så fall 
fått höra det ifrån exempelvis andra barn i Libanon. Hassan tillägger att han är 
av uppfattningen att han inte ska belasta sina barn med dessa tragiska händelser.

Hassan får frågan om de uppgifter som han lämnat i tidigare förhör, att det inom 
hans släkt inträffat hedersmord. På det svarar Hassan, att han kanske inte 
förstod frågan riktigt och att det han då avsåg var det han i dag har berättat om i 
detta förhör.

Förhöret avslutat klockan 13.44.

Förhörsanteckningarna intalade på band i Hassans närvaro. Hassan godkänner 
det intalade.

Stephan Lindberg
Krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fhl ringer upp i anledning av att Hassan Ammouri på telefonsvarare bett om att bli uppringd.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-01-03
Förhör påbörjat

09:40
Förhör avslutat

09:55
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hassan uppger att han nästa dag ska resa till Mecka och stanna där i 20 dagar. Han uppger vidare 
att hans hustru Zienab mår mycket dåligt, hon har vid ett tillfälle fått åka in akut till psykakuten. 
Barnen mår inte heller bra och har inte kunnat börja skolan där de nu bor. De har fått viss hjälp av 
kuratorer på sina gamla skolor i Linköping, men ingenting i Vårby.

Hassan har kommit att tänka på något. Mohammad hade en hemsida, med adress 
Mohammad.Ammouri.nu. Där finns några kort utlagda, som Hassan tagit på honom. På senare ti 
när Hassan har tittat på korten, har han lagt märke till att det finns en främmande man med på 
bilderna. Så vitt Hassan vet har den mannen inget med fotbollsträningen att göra och han vet inte 
vem mannen är.

Vidare berättar Hassan om en kompis han har, som heter Omri, telefon 013-163654. Denne Omri 
kom inte och beklagade sorgen efter Mohammad och Hassan undrar varför.

Slutligen berättar han om en man, som brukade stå på Trädgårdstorget, där Hassan hade sin butik, 
och kolla på folk. Mannen var storväxt och hade stort skägg och stort hår. Han vet inte vem mannen 
är, om han kan ha något med mordet att göra.

Uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl förhör
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-03-02
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:14
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hassan har i ett tidigare förhör berättat om en man, som finns med på fotografier man tagit av 
Mohammad. Bilderna är tagna när Mohammad och andra barn spelade fotboll. Mannen går 
förbi och tittar på barnen. Hassan hade funderingar på om mannen kunde ha med morden att 
göra.

Den 17 februari ringde Hassan till förhörsledaren. Han berättade att han åkt tunnelbana 
samma dag, från hemmet och in till centrala Stockholm. Vid en station han inte kunde 
namnge hade en man gått på. Det var mannen som finns på fotografierna av Mohammad eller 
i alla fall en man som är väldigt lik denne. Hassan skulle ta reda på vilken stationen var och 
vi bestämde att höras senare.

Ny telefonkontakt med Hassan 2005-03-02. Han säger då att mannen steg på tunnelbanan 
vid Axelsbergs station. Han åkte till gamla stan. Hassan är inte säker på att det är mannen på 
fotografierna, men han är mycket lik.

Hassan uppger vidare att det finns flera fotografier på internet från samma tillfälle, där 
mannen finns med. Adressen är . Sedan loggar man in. Vidare mohammad ammouri och 
password 123456, my photo.

Hassan säger också att det tidigare fanns en dataaffär på Trädgårdstorget. Den gick i konkurs 
för två år sedan. Mannen som hade affären heter Anders. Han är numera butikschef på 
Expert. Han bor i närheten av Åsgatan, Hassan kan inte adressen men vet vilket hus det är. 
Anders säljer även datorer hemifrån på internet. Anders hade en anställd som heter Daniel. 
Både Anders och Daniel hatar Hassan. Han antar det är för att de tycker att han konkurrerade 
ut Anders affär. De har aldrig hotat Hassan, men de har varit otrevliga verbalt mot honom.
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Hassan anställda Fredrik Palmkvist och Hannes Westman vet säkert efternamn på Anders och 
Daniel. 

Hassan säger vidare att sedan han läst i tidningarna att en polack gripits, misstänkt för 
morden, så har han funderat över en polack som han hade anställd. Han tror denne heter Jack 
Jacobsson. Han var praktikant ca 1 år på Sekvencia. Hassan har aldrig haft några problem 
med honom. Hassan tillfrågas om inte personen kan heta Jack Edbom. (Tidigare hörd i 
utredningen, bb)  Han svarar att han inte är säker, men även detta vet Fredrik Palmkvist eller 
Hannes Westman.

Uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör
Den mördade pojkens pappas dröm ang. mördaren.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hassan Ammouri ringer och vill berätta om dröm han haft.
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

2005-05-12
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

10:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hassan Ammouri kontaktar undertecknad per telefon och uppger att han vid ett 
par tillfällen drömt om vem som mördat hans son.
Han inser att substansen i drömmen kan vara mindre sannolik men vill ändå 
berätta för polisen.

Mördaren skall enligt drömmen heta Daniel och vara 17 – 18 år gammal. Han 
skall bo i närområdet till fam. Ammouris tidigare bostad i Linköping.
Hassan har själv forskat och kommit fram till 2 personer som uppfyller 
drömmens kriterier. Daniel Vistby samt Daniel Ström. Sistnämnda bor 
Barnhemsgatan 8b.

/ Nils Ahlberg
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Förhör
Pappa Hassan Ammouri

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Hevi Ahmad
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ytterligare förhör med den mördade pojken Mohammads pappa.
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

2005-05-30
Förhör påbörjat

11:50
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats

Polishuet Flemingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret genomförs med hjälpt av och i närvaro av tolken Hevi Ahmad.

Hassan tillfrågas inledningsvis om han varit i dispyt med eller haft 
konfrontation med någon ur personalen eller någon praktikant under tiden han 
var butikschef i Linköping.

Hassan uppger sig inte haft några problem med personal eller praktikanter. 
Företaget har uppmuntrat praktikanter med att ge någon gåva då de avslutat sin 
praktikperiod.

Hassan har arbetat ungefär 5-6 år i Linköpingsbutiken. Under denna tid har han 
haft totalt 6 personer anställda. Den enda person med vilken det uppstått vissa 
problem är Jens Thor, men Hassan har berättat om detta i tidigare förhör. 
Problemet med Jens var att han ville att företaget skulle skriva till 
Arbetsförmedlingen att han inte sagt upp sig själv utan att han blivit uppsagd av 
företaget.
Praktikanter har funnits på företaget i stort sett varje vecka. De har kommit från 
olika skolor och områden i staden, även från Ljungsbro skola. Hassan kan inte 
namnet på praktikanterna och har ingen förteckning över dessa.

Hassan tillfrågas om han sagt upp någon person, personal eller praktikant, på 
grund av misstanke om stöld i butiken.
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Hassan säger sig inte minnas att så varit fallet. Han uppger att praktikanter inte 
jobbar i kassan. Dom jobbar tillsammans med tekniker och har således inte 
tillgång till kassaapparaten.

Hassan upplyses om att bakgrund till frågan är att Hussein berättat att det 
förekommit att någon blivit misstänkt för stöld och därefter blivit uppsagd.

- Nej inte vad jag kommer ihåg.

Efter ytterligare samtal uppger sig Hassan minnas att en av hans anställde 
Hannes hade en kamrat vid namn Raul. Denne Raul arbetade ibland under 
helger. Han läste på universitetet men arbetade ungefär 2-3 veckor 2002. Han 
"var inte så bra", varför Hassan bad honom sluta. 
Hassan har efter uppsägningen träffat Raul flera gånger. De pratar och skrattar 
tillsammans. Det finns ingen osämja dem emellan.

Hassan tillfrågas om sitt förhållande med en tidigare anställd Inge Pettersson. 

Han jobbade hos oss cirka 6 månader, jag kom överens med honom det är inga 
problem. Inge Pettersson är Husseins kompis. Jag var butikschef och Inge 
jobbade inte på så sätt som jag ville. Inge pratade mycket med Hussein i 
telefonen bakom min rygg. Han begärde löneförhöjning, ville ha 25 000 kronor 
i månadslön. Hussein ville inte betala vad han begärde. Han ville också ta över 
mitt jobb som butikschef. Då fick han sluta. Det var Hussein som sa upp honom.

Hassan tillfrågas om det finns någon person som har blivit blåst på pengar eller 
krävt ersättning av något slag men ej fått betalt. 
- Nej det finns inget sådant.

-Efter Sekvencias konkurs på Drottninggatan flyttade vi till nya butiken vid 
Trädgårdstorget i Linköping. Vi skulle montera ner fönstergaller från gamla 
butiken i Göteborg och kom då överens med ett företag i Linköping, Låskaj, att 
utföra arbetet. Ägaren kom överens med Hussein om att utföra arbetet för 
45 000 kronor men då räkningen kom fakturerades 70 000 kronor. Nämnda 
faktura är inte betald utan ärendet gick till tingsrätten för cirka 2 veckor sedan.

Hussein har erbjudit sig att betala överenskommen summa 45 000 kronor, men 
det accepterar inte företaget Låskaj.

Hassan har personligen inte haft något problem med detta företag/denna person. 
Problemen var mellan företaget och Hussein.

Hassan upplyses om att polisen fått ett anonymt brev med texten: Kolla pappans 
fd kompanjon, be. Han har mycket ouppklarade affärer. Han har sagt att han 
skulle kidnappa pojken för att få ut sina pengar.

Förhör med Ammouri, Hassan; 2005-05-30 11:50   diarienr: 0500-K39890-04
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- Nej,  jag har 20 % av aktierna i Pc Superstore. Jag är bara en anställd 
butikschef. Jag har ingen kompanjon och har heller aldrig haft någon 
kompanjon. 

Hassan uppger sig aldrig ha drivit något företag vare sig själv eller i kompanjonskap med 
någon annan människa. Detta vare sig i Sverige eller i Libanon. Han har hela tiden varit 
anställd i Sekvencia.

I Libanon?
- Nej jag hade ett enmansföretag. Jag sålde lite datatillbehör och har även sysslat lite med 

jordbruk och elektriska installationer.

Då Sekvencia låg på Drottninggatan fanns en fastighetsskötare vid namn Roland Hallkvist. 
Hassan tillfrågas om sin relation med Hallkvist. 

- Han pratade hårt med mig efter konkursen. Då Hassan frågade varför svarade Hallkvist att 
det är tack vare din bror som vi, företaget förlorat mycket pengar.

Hassan upplyses om att Hallkvist påtalat att Hassan ville ta med inredning samt galler från 
butiksfönstren då de flyttade företaget till Trädgårdstorget efter konkursen.

- Nej vi lämnade allt kvar. Han tjatade om att min bror gjort så att hans företag förlorat 
pengar.

Hassan tillfrågas om Hallkvists uppgift angående affischering på butiksfönstren vid 
Drottninggatan.

- Ja det stämmer vi satte upp lappar på fönstren och Hallkvist sa till dom som klistrade upp 
lapparna, men han har aldrig pratat med mig om detta.

Hassan har aldrig uppfattat att Hallkvist var något stort problem.

Efter ytterligare samtal drar sig Hassan till minnes en kille vid namn Andreas som jobbade på 
företaget Sekvencia då det låg vid Drottninggatan. Andreas arbetade under cirka 1 
månads tid år 2002. Han hade diabetes och använde därför insulin. Han var då 19 år och 
bodde med sin flickvän i närheten av Barnhemsgatan. Han var blond, hade axellångt ljust 
hår med mittbena. Han "hade bred bröstkorg" och var cirka 180 cm lång. Spetsig näsa. 
Andreas var inbunden och pratade inte speciellt mycket. "Han var konstig. Han var 
oemottaglig för skämt och liknande." Hassan hade inga problem med Andreas men tycker 
att hans utseende stämmer ganska väl in med det signalement som polisen uppgivit. 
Hassan kan inte påminna sig Andreas efternamn.

Ytterligare en "incident" som Hassan vill nämna. En yngling hade handlat dataskärm och pc 
på Sekvencia under tiden på Drottninggatan. Någon tid efter konkursen kom han in till 
den nya butiken på Trädgårdstorget för att klaga. Hassan upplyste om att det inte var 
samma företag utan ett nytt företag som låg på Trädgårdstorget och att han därför inte 
kunde hjälpa grabben. En mindre diskussion uppstod i samband med detta. Hassan 
beskriver grabben, 23-24 år. Han såg svensk ut och bodde i Berga. Hans far var advokat i 
Göteborg. Hassans minne är att grabben hette Jaaf. Ytterligare personalia är okänt för 
Hassan.

Förhöret fortlöpande nedtecknat och godkänt.

Förhör med Ammouri, Hassan; 2005-05-30 11:50   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhöret avslutat klockan 13.25.

Förhör med Ammouri, Hassan; 2005-05-30 11:50   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Pappa Hassan Ammouri

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Av Hassan efterfrågad förevisning av foton över personer hörda i utredning.
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

2006-04-04
Förhör påbörjat

10:29
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats

Kafé Kafferepet, Stockholm.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Hassan Ammouri har vid ett tillfälle då han befann sig på en av sina bröders konditori, 
Kafferepet, sett en person med  ärrbildning på höger tumme. Hassan kunde inte släppa tanken 
om att såret kunde ha uppstått i samband med knivdramat där hans son Mohammad 
mördades. Han kontaktade genast sin bror och bad honom genast komma till kaféet för att ta 
ett foto på mannen. Denne hann dock lämna platsen innan brodern kom till platsen.

Hassan förevisas en pärm med ca 200 bilder på personer vilka hörts i utredningen och har ett 
signalement som kan överensstämma med gärningsmannens.
Hassan stannar till vid bilderna 35, 49, 83, 148, 156, där han uppger att vissa likheter finns, 
men att det inte är den man han sett med den läkta sårskadan.  
Bild nr 114 är av Hassan  igenkänd som kund i Sekvensia-butiken i Linköping. 

Hassan uppger att han själv nu mår relativt bra. Han har på läkares inrådan ännu ej börjat 
arbeta utan tillbringar sina dagar med att besöka sina bröder i deras olika butiker och där 
eventuellt hjälpa till "någon stund". 
Hans hustru Zeinab mår däremot inte bra. Hon sitter ensam hemma och grubblar, kan inte 
svenska språket och har inga sociala kontakter. 
Barnen fungerar enligt Hassan bra, studerar och har anpassat sig ganska väl till det nya livet
i Stockholm.
                                                                 

Hassan tillfrågas om han nu har någon teori om varför morden skett, om han kan påminna sig 
någon  händelse eller incident som kan ha utlöst detta.
Han säger sig nu minnas en händelse som inträffat 2 – 3 dagar före morden.
Mohammad var då ute och lekte på gården med några kamrater. Plötsligt kom pojkarna 
uppspringande till lägenheten och berättade att de blivit skrämda av en man. Anledning till att 
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pojkarna blev rädda vet inte Hassan.   

Pappa till  Mohammads kamrater är Mohammad Hejaze, boende Lambohov, samt Yossef 
Zawawe, tfn 0707-363137, samt Abdulla ?.

Hassan tillfrågas om han vet / känner någon person med iransk bakgrund som driver butik i 
Linköping. Han skall dessutom bo i villa, ha en röd Volvo samt ha en ca 20 år gammal son.
-Det finns en man, Massud, som har en cykelaffär vid Abisko Centrum. Han har en röd 
Volvo samt en son, ca 20 år.

/ Nils Ahlberg

Förhör med Ammouri, Hassan; 2006-04-04 10:29   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
Hotbrev

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ammouri, Hassan
Datum

2006-04-18
Tid

15:09
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2006-04-18
Tid

12:00
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Benniet Henricson

Uppgiften avser

Hotbrev till familjen Hassan Ammouri
Uppgift

Hassan Ammouri, far till den mördade Mohammad, ringer och berättar att familjen åter har 
fått ett brev idag som de uppfattar som hot mot familjen.

P.g.a. av vissa språkproblem så hade Hassan svårt att redogöra för exakt vad som stod i 
brevet. Det stod i alla fall att brevskrivaren kände till att de kom från Libanon samt ord om 
död och liknande.

Hassan hustru tog mycket illa vid sig av brevet och gick direkt till hyresvärden för att få byta 
bostad eftersom hon inte vågar bo kvar på sin nuvarande adress.

Hassan ombads att överlämna brevet till polisen, Södertörn, som handlagt alla de tidigare 
hotbreven som kommit till familjen. Hassan skulle ombesörja detta under morgondagan.

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ammouri, Hassan
Datum

2009-10-22
Tid

13:17
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nils-Göran Ahlberg

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Ammouri, HUSSEIN Berörd person
Uppgiften avser

Hussein Amouri civilstånd
Uppgift

Hassan tillfrågas i samband med telefonkontakt i annan fråga, om hans bror Husseins 
"fortsatta öde".
Hassan uppger att han numera är skild från sin ryska hustru Marina men har en "ny hustru".
Han arbetar som anställd på något företag med data / nätverk. Det går bra för honom.
Hassan tillfrågas även om Husseins aktuella telefonnummer, vilket finns inlagt i dur-2.

/ N Ahlberg

HEMLIG



1047

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Fader till mördade pojken
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iaktagelser vid besök i Linköping morddagen 2009
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

2009-10-22
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Hassan söker telefonledes kontakt och önskar uppge:

Han var dagen före morddagen, den 18 oktober 2009 på besök i Linköping för att lägga 
blommor och tända ljus vid platsen för morden.

Då han befann sig utanför ICA-butiken Djurgårdsgatan vid 14-tiden observerade han en man 
vars utseende han kände igen.
Hassan uppger att han kände igen mannen från Åsgatan vid tiden / dagen för morden 2004.

Då han gått ut för att leta efter Mohammed då  de ringt från skolan och berättat att han ej 
infunnit sig till första lektionen. Han såg då samma person i närheten av brottsplatsen.
Hassan uppger att han inte tänkt på denna man tidigare förrän han nu träffade på honom igen. 
Han kom då att minnas när och var han sett mannen. 

Mannen beskrives:
Under 30 år nu,  ca 170 cm lång, mellanblont kortare hår, skägg "i hela ansiktet", 
Öronprydnad vänster öra (i form av större hål i örsnibben med hålförstoringsring)  vänster 
hand hängande i mitella, grå keps, mörkblå/svarta sportkläder och vita sportskor.

/ Nils Ahlberg
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PM
Ang Daniel Höglund, f.d. Högdata

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ahlberg, Nils-Göran
Datum

2006-11-22
Tid

09:32
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nils-Göran Ahlberg

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Höglund, Daniel Berörd person
Uppgiften avser

Tips -tankar-Hassan Ammouri 16/11-06
Uppgift

Efterforskningar i anledning av Hassan Ammouris tips/tankar då han, på internets sökmotor 
Goggle, läst att Daniel Höglund hade nazistsympatier.

Efterforskningar har givet vid handen att  Daniel Höglund (751008-6213) som varit 
inblandad i affärerna med  PC Superstore och företaget Högdata i Karlstad numera bor på 
Östermalm i Stockholm. Han driver ett dataföretag i Lettland.       

Den Daniel Höglund som omskrivs på Goggles för att ha nazistsympatier är identisk med 
780502-4978, hh i Trollhättan. Denna person är registrerad nazist.

 Sammanfattningsvis är inte den Daniel Höglund som varit inblandad i affärstransaktioner 
med familjen Ammouri identisk med den Daniel Höglund som är registerad nazist.

/ Nils Ahlberg
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Förhör
Tips -tankar - funderingar

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tankar  ang Mikael Höglund
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

2006-11-16
Förhör påbörjat

09:54
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hassan Ammouri ringer undertecknad och delger sina funderingar i mordutredningen.

Den person som var inblandad i konkursen och affärerna med Högdata i Karlstad, och som en 
tid hade befattning som Vd i PC Superstore heter Daniel Höglund.

Hassan har vid slagningar på Goggles konstaterat att en person med namn Daniel Höglund är 
aktiv inom Nazisterna, Sverigedemokraterna. Hassan funderar på om det är samma person 
och om det kan ha samband med mordet på hans son.

/ Nils Ahlberg
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang. mordet på hans son, Mohammad 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-04-25
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

Förhörsplats

Länskriminalpolisen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är kriminalinspektör, Nils Ahlberg, Linköping.

Utskriften är en sammanfattning.

 MOTIV?
Hassan har inte svar på  frågan varför det skedde som hände, alltså att hans son blev mördad. 
Han uppger att han tänker på händelsen varje dag. Han äter fortfarande medicin för att klara 
av situationen.

Han funderar fortfarande på en man, som han tidigare har nämnt, som han sett på Sergelstorg 
i Stockholm kan vara gärningsmannen. Denne har likadana kläder, bl.a. som 
gärningsmannens tröja i samma färg. Det är en speciell tröja. Inte en vanlig tröja. Lite smutsig 
när Hassan såg mannen sist. Han tror att det är en knarkare eller likande. Det är inte en vanlig 
person som han själv eller förhörsledarna. Han har lite gamla och speciella kläder. När 
Hassan vid ett tillfälle tittade på mannens finger så försökte han gömma det. Hassan är hundra 
procent säker på att detta är den man som dödat hans son. Mannen har blå ögon och är lik 
Jens Thor i Linköping som jobbat på Sekvencia i Linköping. Håret är jättestort och långt. 

"Men, du vet jag är sjuk. Du förstår problem". Ett annat problem är att polisen eller andra inte 
förstår honom när han vill att de ska identifiera den man som han sett och tror är sin sons 
mördare.

Han nämner också en som heter Daniel och som bor 4-5 trappor upp i huset mittemot 
Barnhemsgatan 8 i Linköping, alltså där Hassan och hans familj bodde i Linköping. Hos 
denna Daniel var det  fester alla dagar. Det dracks alkohol. Kompisarna ropade på Daniel 
både 3 och 4 på natten och Daniel gick ned och öppnade åt dem.
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Hassan känner inte till motivet till att hans son mördades. Han menar att vem som helst har 
möjlighet att gå in i hans trapphus. Bl.a. så hade ju någon okänd tagit en soppåse utanför 
deras dörr före morden. Han spekulerar att någon är intresserad av namn eller fakturor i 
soppåsen men har inga belägg för detta. 

Hassan delges att en person är hörd och topsad negativt som vid den tiden körde omkring på 
en moped om nätterna och stal soppåsar för att komma åt barnbajs.

Hassan berättar om sitt problem med Peter Fransson. Fransson har mycket kompisar i 
Linköping. Hassan har bl.a. för ca 6 månader sedan träffat en kompis till Fransson på Felgod 
som han inte minns namnet på. Denne är libanes och har tidigare jobbat som dörrvakt. Denne 
har frågat Hassan om det stämde att han hade dåliga relationer med sina kunder i butiken. 
Hassan hade svarat att han har mellan 50-90 kunder varje dag i butiken och var tvungen att 
vara trevliga mot alla. Däremot fick Hussein problem med den som hade dataaffären på 
Trädgårdstorget. Det var tjafs om en faktura på 60.000 kr som med moms blev 120.000 kr. 
Det var det n fakturan som utlöste konkursen. 

 BRÅK- Mohammad?
Den ende som Hassan känner till som Mohammad varit i bråk med är en klasskamrat 
som heter Alexander eller någonting liknande. Vid det tillfället hade man ringt från 
skolan till Hassan och sagt att det var mobbing. Mohammads kompis Rasmus känner till 
händelsen. Om Hassan nämnt detta i tidigare förhör minns han inte.

 FÖRETAGET?
Hassan tillfrågas om motivet kan finnas i företaget. Han kan inte konkret komma fram till 
något som skulle kunna ha med morden att göra.

 PRIVATA LÅN?
Hassan känner inte till om Hussein lånat pengar av privatpersoner. Hassan tillfrågas också om 
hur Hussein finansierade affären när han köpte tillbaka Högdata i Karlstad efter konkursen. 
Hassan vet inget om detta utan hänvisar till Matz Järnström på huvudkontoret som vet det 
mesta. Denne jobbade i 7 år på Sekvecia. Han jobbar nu på Deltaco. Hassan själv vet inget 
om Sekvencias ekonomi utan det är Hussein som sköter detta. Han vet bara att de sista 3 
månaderna innan konkursen i Linköping så fick de köpa in alla varor kontant. De hade ingen 
kredit längre.

 HOT?
Hassan känner inte till några hot mot vare sig själv eller mot Hussein. Den ende som han vet 
som Hussein haft problem med är Daniel Höglund som han köpte Högdata av.

Hassan tillfrågas om han känner till att Hussein satte extra bevakning på sina barn när han satt 
häktad i Karlstad. Hassan svarar att alla hans bröder har skyddat sina barn eftersom alla är 
rädda efter händelsen i Linköping. Hassan förstår inte problemet med att de gör detta.

 SMEKNAMN-Hussein?
Hassan känner inte till något annat ök/smeknamn på Hussein förutom Husse. 

 BILAR- Hussein?
Hussein har under alla år åkt i samma guldfärgade jeep. Hassan har aldrig sett Hussein köra 
någon Volvo utan möjligtvis den svarta Volvo Combin som tidigare tillhörde 
Karlstads-butiken före konkursen. Brodern Ali hade den under ett år innan denne lämnade 
den till en annan bror, Hicham.

Förhör med Ammouri, Hassan; 2007-04-25 14:05   diarienr: 0500-K39890-04
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 NAMN
Hassan tillfrågas om han känner olika personer som förhörsledaren räknar upp. Han känner 
inte till namnen, Dieya Kadhum, Delshad Al Dalawi, Sirvan Al Dalawi, Hossien Abbas, Salar 
Timouri eller Achmed Savoki.

 FAM. AL DALAWI?
Hassan känner till att hans bror, Jawad, som kallas Hicham, varit gift med en kvinna som 
heter Jasmin eller Hoda. Han känner inte till att hon också kallar sig för Jivan. Han känner 
inte heller till hennes efternamn innan hon bytte till Ammouri. När de förlovade sig och gifte 
sig var han inte med eftersom han vill minnas att han då inte hade kommit till Sverige utan 
var kvar i Libanon. Hassan umgås inte med någon i hennes släkt. De har inte samma kultur. 
Han har hört att någon av hennes bröder har åkt fast för rån av pengar. Han vet dock inte vem 
av bröderna.

ÖVRIGT:
Hassans tillfrågas om han vet någon som känner till vem som har utfört morden. Han uppger 
sig inte veta detta. 

Hassan tillfrågas om han känner den man från Estland som Hussein umgås med. Möjligtvis 
kan han heta Basir. Denne är från Libiera och brukar åka till Estland.

Hassan förnekar att  det förekommit direkta hot mot honom, Hussein eller förtaget från någon 
som känt sig förödmjukad eller kränkt på något sätt. Inga som helst varningar förekom heller 
innan morden skedde.

Hassan delges att det finns en uppgift om att det två veckor för morden kommit in två 
personer i någon av Stockholmbutikerna och krävt pengar, s.k. gorillor som under hot kräver 
in pengar. Detta har Hassan aldrig hört talas om. 

Hassan har aldrig haft någon kompanjon i Sverige. Hassan har endast varit delägare, 10-20% 
av butiken i Linköping. Han delges att det den 9 november, alltså strax efter morden i 
Linköping inkom ett brev till polisen. Detta innehöll texten: "Kolla pappans förra kompanjon. 
De har mycket ouppklarade affärer. Han lär ha sagt att han skulle kidnappa pojken för att få 
ut sina pengar". Hassan har ingen aning om detta. Alla som vill prata om pengar får vända sig 
till huvudkontoret i Stockholm. 

Om någon i släkten skulle känna till vem som mördat Mohammad eller känna till motivet så 
skulle de genast berätta detta.  Alla i släkten vill hjälpa till och kommer att hjälpa till. Detta är 
han hundra procent säker på.

Förhöret slut kl. 14.05.

Förhöret fortlöpande avlyssnat och vidkänt.

Benniet Henricson
Särskild utredningsledare
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Zeinab
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Wafa Khachab
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis i anledning av mord på sonen Mohammad Aammouri.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:35
Förhörsplats

Den hördas bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Pettersson, Jan

Berättelse

Tolken Wafa Khachab finns i bostaden vid polisens ankomst dit. Hon uppger att hon är 
legitimerad tolk samt vän till familjen.

Det omtalas för Zeinab att syftet med förhöret är att få fram så mycket uppgifter som möjligt, 
så att mordet snabbt kan klaras upp. Vidare ombeds hon att även tala om förhållanden som 
kan upplevas som skamliga eller som man vill hålla inom familjen.

Zeinab berättar om en händelse som hon tror inträffade måndagen den 11 oktober. Det var 
vid 10-tiden på förmiddagen. Hon ställde en påse med sopor utanför lägenhetsdörren. Några 
minuter senare skulle hon gå ut och tänkte då ta med sig soporna till tunnan. När hon kom ut 
från lägenheten var soporna borta. Hon hittade dem utanför ytterdörren. Påsen är av en 
modell som man snörper ihop upptill. Nu var påsen öppnad, men soporna fanns kvar i den. 
Hon säger att det bara var valiga hushållssopor typ skal, inga papper för dem lägger hon till 
insamling.  Det är inget av barnen som tagit ner påsen, för de var allesammans i skolan. Hon 
tror heller inte att det var något djur som dragit med sig kassen. Hon upplevde det hela som 
mycket obehagligt. Hon berättade senare om händelsen för sin familj. Ingen hade någon 
förklaring, de reagerade inte något speciellt över det hon sa. 

Familjen bor i två lägenheter, som är hopslagna till en. En halvtrappa upp på samma plan 
finns ytterligare tre lägenheter. Lägenheten är belägen överst i huset, plan fyra.

Zeinab säger att det finns ingen som är sur på henne. Alla i släkten håller sams och alla 
grannar är trevliga. Det har aldrig varit någon grannosämja i exv tvättstugan. Zeinab har inget 
arbete utanför hemmet. Särskilt tillfrågad därom, uppger Zeinab att hon skulle berätta om ifall 
det fanns osämja i släkten. På fråga om hon kan tänka sig att maken Hassan är osams med 
någon svarar hon nej.
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Hon tillfrågas om 17-årige sonen Ali. Han går på Berzeliusskolan. Hon tror att han skulle 
berätta hemma om det varit något bråk i skolan. Han har ingen flickvän och har inget sagt om 
att han giller någon speciell flicka. Han får välja själv vilken flickan han vill ha, nationalitet 
spelar ingen roll. Han har berättat allmänt att han är kompis med flickor i skolan. Han har 
aldrig sagt något om att någon blivit svartsjuk för att Ali tittat på/pratat med någon flicka.

Familjen Aammouri är muslimer. De respekterar traditioner och sin religion. Zeinab och 
döttrarna Alia och Iman bär sjal.  Barnen respekterar också sin religion, men hemma är de 
mest intresserade av sina läxor.

(Här inflikar tolken, som inte bär sjal, att det står i koranen att muslimska kvinnor ska klä sig 
i sjal, men att de inte är tvingade utan får välja själva.)

Zeinab tillfrågas vidare om dottern Alia, 18 år. Hon går på Birgitta-skolan och läser sjukvård. 
Hon har aldrig sagt något om bråk i skolan eller att hon skulle ha utsatts för hot. Kamrater i 
skolan har frågat varför hon bär sjal och hon har förklarat det, sedan har det inte varit mera 
med det. Beträffande pojkvänner säger Zeinab att Alia får utse en själv. På fråga om det 
skulle gå bra även med en svensk pojkvän, säger hon att det får förhörsledaren fråga dottern 
själv om. Alia har en pojkvän i Libanon, de är nästan förlovade. Den pojken är släkt till 
Zeinab. Pojken har släkt i Sverige, men har aldrig varit här. Han anser att han och Alia är 
förlovade. De pluggar båda fortfarande och kommer själva att få välja om de vill bor i 
Sverige eller Libanon. 

Hassan har varit fem år i Sverige, den övriga familjen fyra år.

Sonen Hussein, 15 år, har inget sagt om att någon var dum, att han blivit retad eller hotad. 
Dottern Iman 13 år har heller aldrig sagt något sådant.

När barnen är lediga från skolan är de mest hemma, de tycker om att se på ´TV. Ibland är de 
ute på stan, men då går de ofta till Hassans  PC-butik PC Super Store på Trädgårdstorget. De 
går inte hem till kompisar. På frågan varför de inte gör det säger Zeinab att hon inte vet, hon 
tror att det kanske räcker med att de har varandra. Barnen har kompisar. Hon tillfrågas om 
Hassan haft några otrevliga kunder i sin affär och svarar att det har han inte haft. Det har 
heller inte varit bekymmer med leveranser eller med någon som inte betalat sin dator.

Pojkarna är ute lite mer än flickorna. I början av höstterminen var Ali ute en del på fredags- 
och lördagskvällar. Han hade en tid när han skulle vara hemma och den höll han. Den sista 
tiden har han inte varit ute någon kväll.

På frågan om barnen har några fritidsaktiviteter säger hon att de är medlemmar i libanesiska 
föreningen. Det är även hon och Hassan. Mohammad är den enda av syskonen som hade en 
fritidsaktivitet, han spelade forboll i Derby. Tidigare var det träning en gång i veckan och 
match en gång i veckan. Träningen slutade för säsongen den 16 oktober och då fick alla 
barnen medalj. Mohammad har alltid varit glad när han kommit hem från fotbollen, både från 
träning och matcher. 

Innevarande dags morgon gick Mohammad till skolan klockan 07.45. Han brukar gå 07.40 - 
07.45. Han har aldrig sagt något om otäcka personer som han mött utomhus.

Zeinab avböjer uppläsning av förhörsanteckningar. 

Förhör med Ammouri, Zeinab; 2004-10-19 14:55   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Förevisande av fotografi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Zeinab
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förevisande av fotografi taget av fotograf på tidningen Östgöta Correspondenten i Linköping samt

kompletterande förhör.
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-09
Förhör påbörjat

11:34
Förhör avslutat

11:37
Förhörsplats

Polishuset Flemingsberg, Huddinge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Zeinab informeras om att hon kommer att få titta på ett fotografi föreställande en mansperson 
och hon tillfrågas om hon känner igen personen eller har sett honom vid något tillfälle.

Efter det att Zeinab har studerat fotografiet säger hon att hon aldrig tidigare sett personen i 
fråga.

Avslutningsvis tillfrågas Zeinab om hon kommit på något ytterligare hon kan eller vill berätta 
för polisen i utredningen och hon säger att det har hon inte, hon har berättat allt i tidigare 
förhör.

Förhöret har tolkats av dottern Alieh då Zeinab inte förstår svenska så mycket.

Förhöret avslutas klockan 11.37.
Förhöret har talats in på band, avlyssnats och godkänts.

Flemingsberg som ovan
Tommy Södling, krinsp.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Zeinab
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Kasim Gafor
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i anledning av uppgift om en man som iakttagit familjen Ammouri genom ett fönster.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-04
Förhör påbörjat

12:42
Förhör avslutat

12:57
Förhörsplats

Den hördas bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Onsdagen den 3 november frågade Zeinabs dotter Alieh om hon inte kom ihåg en man, som  
bodde i huset mitt emot baksidan till deras lägenhet på Barnhemsgatan 8 C. Den mannen 
hade suttit och stirrat på familjen genom sitt fönster. Zeinabs son Hussein hade också lagt 
märke till mannen flera gånger. 

Zeinab erinrade sig då ett tillfälle för 7 – 8 månader sedan. Det var vid 16 – 17-tiden och det 
började bli mörkt. Hon var inne i pojkarnas sovrum och tittade ut mot baksidan. I huset mitt 
emot såg hon en man i det fönster som är på andra våningen, längst till vänster. Förhörsdagen 
är det blå gardiner i fönstret. Mannen satt på något nära fönstret och tittade ut. Zeinab 
upplevde det som att han tittade mot deras fönster. Eftersom hon och flickorna brukar gå 
omkring utan slöja hemma, fällde hon för persiennerna. Hon gick även in i flickornas rum 
och fällde persiennerna där, men inte i vardagsrummet. 

Efter en halvtimme kollade Zeinab ut genom pojkarnas fönster igen, mannen satt fortfarande 
kvar och tittade. Hon lät persiennerna vara fällda och tänkte inte mera på detta. Hon har  
många gånger efter det varit inne i pojkarnas rum, men inte sett den här mannen mera eller i 
alla fall inte tänkt på honom. Hon kan inte minnas hans utseende. 

Uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Zeinab
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Wafa Khachab
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i anledning av mord på hennes son Mohammad Aammouri
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:35
Förhörsplats

Den hördas bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Pettersson, Jan

Berättelse
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Förhör
Kartläggning pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Zeinab
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Hevi Ahmad
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i anledning av mord.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

15:37
Förhör avslutat

18:37
Förhörsplats

Flemmingsbergs polisstation Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Ahlberg, Nils-Göran

Berättelse

Zeinab är mor till den mördade pojken Mohammad Ammouri. Hon ombeds beskriva hur de 
disponerade rummen i lägenheten på Barnhemsgatan 8C. Hon berättar att de hade tre sovrum och 
ett vardagsrum, samt ett kök. Zeinab och maken Hassan sov i ett rum. Flickorna Alie och Iman sov 
tillsammans i ett annat rum. I det tredje sovrummet sov pojkarna Ali, Hussein och Mohammad. 
Barnens sovrum vetter båda mot fastighetens baksida. Hon tillfrågas vem som brukar gå upp först 
på morgnarna. Hon säger då, att Alie ställde in väckning på sin mobil. Sedan när mobilen ringde, så 
steg Alie upp och väckte Zeinab, och Zeinab väckte sedan de andra barnen. Det var meningen att 
Alie skulle ställa klockan på 07.00. Hassan brukade inte gå upp tillsammans med den övriga 
familjen, utan han brukade ligga kvar i sängen till kl 08.30. När Hassan vaknar, så brukar han be i 
tio minuter. Hon tillfrågas, varför Hassan sover så länge om morgnarna. Zeinab säger, att det kan 
han göra, eftersom han inte börjar arbeta förrän kl 10.00.

När Zeinab kommit upp, så hjälpte hon Mohammad att göra sig i ordning till skolan. Hon hjälpte 
också honom att göra frukost. De andra barnen gjorde sig i ordning själva, och gjorde också egen 
frukost innan de gick till skolan. Måndagen den 18 oktober vaknade inte Alia i tid, och därför blev 
hela familjen lite sen på morgonen. Hon tillfrågas hur dags barnen lägger sig på kvällarna. Hon 
säger att ibland lägger de sig samtidigt med föräldrarna, som brukar gå och lägga sig omkr kl 24.00. 
Ibland lägger sig barnen tidigare. Hon säger också, att när föräldrarna lägger sig, så får barnen inte 
vara uppe längre, utan då måste de gå till sängs. När barnen kommer hem från skolan, brukar de 
lägga sig och vila lite, och då orkar de vara uppe längre på kvällen. Det händer att de sover 30 – 60 
minuter efter att de kommit hem från skolan. När de sedan vaknar, stiger de upp och gör sina läxor.  

Hon tillfrågas om barnen brukar träffa kompisar efter skolan. Hon säger att Iman går ibland hem till 
kompisar, eller kompisar kommer hem till henne. Mohammad har också kompisar hemma ibland. 
Alia, Ali och Mohammed brukar inte gå till kompisar. Ibland händer det, att Alie har kompisar 
hemma, men det har inte Hussein eller Ali. 
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Zeinab säger att hon brukar hjälpa Mohammad på morgnarna, så att han ex vis fick med sig 
gymnastikgrejor. Mohammad brukade gå hemifrån 07.45. Strax efter honom brukar Iman gå. Hon 
tillfrågas varför inte Mohammad och Iman går tillsammans. Hon svarar att Mohammad var van att 
gå själv. Hon tillfrågas om han alltid tog samma väg till skolan, uppför trapporna bakom huset, 
Åsgatan och vidare mot skolan. Hon svarar, att det gjorde han alltid. Iman tog samma väg. Hon 
tillfrågas vilken väg Alia tar. Hon säger, att Alia går inte samma väg. Hon går åt ett annat håll. Hon 
brukar gå genom en stor park. På fråga om parken heter Trädgårdsföreningen, svarar Zeinab att hon 
inte vet. På frågan hur Ali går till skolan, säger hon att han går förbi biblioteket och uppåt. Betr 
Hussein tror hon, att han brukade gå förbi Gamla Linköping på sin väg till skolan. Hon tillfrågas 
om något av barnen brukar cykla till skolan. Hon svarar, att Iman och Mohammad brukade cykla 
förut, men så har Iman tappat bort nyckeln till sin cykel. Till Mohammad har man sagt i skolan, att 
han inte får cykla till skolan, för det är för lång väg och för mycket trafik. 

Hon tillfrågas om barnen får fickpengar, och svarar ja. Ali får 200 kr i veckan, och de andra barnen 
får 100 kr var. För pengarna får de köpa vad de vill. Hon har inte märkt att någon av barnen haft 
mera pengar än normalt på sista tiden. Hon tillfrågas vidare om det finns någon tid, när alla barnen 
måste vara hemma. Hon säger då, att efter skolan skall alla barnen komma hem. Sedan händer det 
att Ali och Hussein går ut igen, men då brukar de gå till sin pappas affär, och leka med datorerna. 
Hon säger också, att det även finns dator hemma. Alie, Iman och Mohammad brukar stanna inne 
efter skolan. Ibland vill Mohammad gå ut på staden och köpa kläder, och då brukar Zeinab följa 
med. Till Ica affären som ligger strax intill på Djurgårdsgatan, kan Mohammad gå själv och köpa 
godis. Om Mohammad har tråkigt, brukar han fråga Zeinab ibland, om han kan gå ner till Ica och 
handla godis. Då brukar han få göra det, och så kommer han hem igen. 

Mohammad går i skolan till nästan halv två, och sedan går han till fritids. På fritids brukar han vara 
kvar till ca 15.00 – 16.00. När hans fritagrupp har varit i skogen, så brukar han komma hem lite 
senare, alltså vid 16.00-tiden. Han är på fritids varje dag efter skolan. Hon minns nu inte namnet på 
Mohammads fritids. Hon minns inte heller namnet på hans skola. Hon säger, att hans gamla skola 
heter Duvslaget. Hon tror att han är kvar på Duvslagets fritids. På fritids har Mohammad en lärare 
som heter Susanne. 

Barnen har egna jackor, ryggsäckar och skor. De tar alltså inte någon jacka som råkar finnas i 
hallen. Den jacka som Mohammad hade på sig den 19 oktober, har han använt ett tag nu. Den var 
beige, och hade två mörkblå ränder längs vardera ärmen. Hon tillfrågas om någon av de andra 
barnen hade liknande jacka, och svarar nej. Hon säger att Iman har en svart jacka. Hussein hade en 
aktuella dagen på sig en beige tröja. Hussein har också en grå jacka, men den har en annan färg än 
Mohammads jacka. Alie har en svart jacka, och en lång beige jacka, och även en jeansjacka. Ali har 
en mörkblå jacka. Hussein och Alia har ett band på sina ryggsäckar, bandet går diagonalt över 
bröstet när de bär ryggsäcken på ryggen. Mohammad och Iman har ryggsäckar som har två 
remmar, så att man bär en över varje axel. Ibland tar Iman en vanlig väska i stället för ryggsäcken, 
och bär då den väskan på axeln. Mohammad brukar använda båda remmarna på sin ryggsäck, och 
bära den som man skall göra. Zeinab brukar hjälpa honom på med ryggsäcken innan han går till 
skolan. 

Zeinab tillfrågas om Mohammad var väldigt glad, när han kom hem från fritids den 18 oktober. 
Hon säger att han brukar alltid vara glad. Han brukar berätta för henne om det har hänt något 
speciellt. Hon tillfrågas om han sade något om den 18, om han hade lekt med någon, eller träffat 
några. Hon säger att han sade inget sådant den dagen. Hon tillfrågas om han spelade fotboll den 18 
oktober. Zeinab säger då, att lördagen innan hade man delat ut medaljer i Mohammads 
fotbollsklubb, därför att man slutade för säsongen. Det är pappa som brukar skjutsa Mohammad till 
fotbollsträningen. På fråga om Mohammad var hemma hela kvällen den 18, säger hon att han var 
det. Alla fem barnen var hemma den kvällen. 
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Zeinab säger vidare, att Mohammad brukar berätta för henne om det har hänt någonting. Om han 
säger inget säger, så brukar hon fråga honom ibland om det har hänt någonting. Den 18 sade han 
ingenting, och hon frågade inte heller. 

Hon tillfrågas om familjen har fått några lustiga telefonsamtal den 18 oktober, eller dagarna före. 
Hon säger att det har man inte fått. 

Zeinab tillfrågas i vilken ordning barnen gick iväg till skolan den 19 oktober. Hon säger, att 
Hussein gick först, och sedan Mohammad. Därefter gick Iman och Alie nästan samtidigt. Alie hade 
sovmorgon. På fråga hur dags Mohammad gick, så säger hon att han gick iväg kl 07.45. Hon 
kommer ihåg att hon tittade på klockan när han gick. Han brukar gå vid den tiden. Hon tillfrågas 
om hon brukar titta efter barnen genom fönstret, när de går iväg till skolan. Zeinab säger att hon 
brukar inte göra det, men just den här dagen så tittade hon från vardagsrumsfönstret efter 
Mohammad, när han gick uppför trappan på husets baksida. Mohammad visste inte att hon stod där, 
så han vände sig inte om. Hon tillfrågas om någon gick efter Mohammad, och svarar nej. Hon stod 
och tittade efter honom hela vägen tills han kommit uppför trappan, och sedan gick hon ut i köket. 
Hon ser även lite av området ovanför trappan från sitt fönster. Hon såg inte att det fanns någon 
person på området över trappan. Hon såg heller inte till någon bil där uppe. Iman gick iväg strax 
efter Mohammad. Hon vet inte exakt när flickan gick, men det måste ha varit strax efter. Då stod 
hon inte kvar i fönstret och såg efter Iman. Iman kom strax tillbaka, skrikande. Zeinab såg på henne 
att hon var rädd. Zeinab kan inte säga vad klockan var, när Iman kom tillbaka. Iman berättade att 
något barn hade förts till sjukhus med ambulans. Zeinab frågade om det var Mohammad. Iman 
svarade att det var det inte, och sade att barnet kanske gjort sig illa, eftersom ambulansen hämtade 
det. Zeinab tillfrågas om Iman sade något om det skadade barnets kläder. Hon säger att Iman sade 
inget om det. Om Iman hade tittat på kläderna, skulle hon ha känt igen sin brors kläder. 

Hon tillfrågas hur de andra barnen gick iväg efter Mohammad och Iman. Hon säger då, att när Iman 
kom tillbaka, så hade Hussein redan gått. Alie var på väg ut när Iman kom in igen. På fråga om 
Hassan vaknade, säger hon att det gjorde han, och han undrade vad som hade hänt. Själv tog 
Zeinab på sig kläderna och följde Iman till skolan. Hon tog då med sin egen mobiltelefon, som har 
nr 073-74 49 512. De tog inte vägen uppför trapporna, utan gick Barnhemsgatan till höger utanför 
porten, och sedan Djurgårdsgatan och mot skolan. Anledningen till att de inte gick uppför trapporna 
var, att där var det spärrat. Hon tillfrågas hur hon vet det. Hon säger då, att Iman berättade att när 
hon skulle gå där, så sade en polis till henne att hon inte fick gå den vägen. På fråga hur länge hon 
och Iman var i lägenheten, innan de gick iväg mot skolan igen, säger hon att det var ungefär fem 
minuter. Det var ingen som ringde till henne under tiden hon följde Iman, och hon ringde inte heller 
själv till någon. Hon kan inte säga vad klockan var, när de var framme vid Imans skola. Zeinab 
följde med Iman in till klassrummet. Iman berättade för sin lärare vad som hade hänt. Eftersom 
flickan pratade svenska med läraren, förstod inte Zeinab vad hon sade, hon stod bara bredvid. När 
Iman berättat för läraren, så lämnade Zeinab skolan, och gick hem. Hon tänkte ta samma väg som 
hon och Iman gått, men då var den också spärrad, så hon fick gå en annan väg. Innan Zeinab hann 
hem, så ringde Ali till henne. Han sade att de hade ringt från skolan, och sagt att Mohammad inte 
hade kommit till skolan. När Zeinab kom hem, så hade Ali gått till skolan, och bara Hassan var 
hemma. Zeinab gick då ut igen för att fråga poliserna vad som hade hänt. Hon gick uppför 
trapporna, och där var det avspärrat. Hon ropade till några poliser, som stod en bit bort, men de 
svarade henne inte. Zeinab gick då hem igen. Hon gav sin mobiltelefon till Hassan. Sedan gick han 
iväg för att gå samma väg som Zeinab hade gått med Iman till skolan. Efter en stund ringde man 
från skolan igen, och sade att Mohammad inte hade kommit. Zeinab ringde då till Hassan på 
mobilen, men han svarade inte. Hon gick ut och tittade efter honom, men hittade honom inte. Då 
gick hon hem igen, och ringde åter på mobilen. Då svarade Hassan, och han var på sjukhuset. Han 
skrek och var upprörd, och Zeinab förstod att något hade hänt. Hon förstod också att Mohammad 
fanns på sjukhuset. 

Förhör med Ammouri, Zeinab; 2004-11-01 15:37   diarienr: 0500-K39890-04

1060HEMLIG



Zeinab gick ut igen. Hon gick den väg som hon och Iman tidigare gått, och fick där tag i ett par 
poliser. Hon sade att hon var mamma till Mohammad. Då skjutsade poliserna upp henne till 
sjukhuset. Där fick Zeinab veta vad som hade hänt.

Zeinab tillfrågas om Mohammad brukar ha med sig en bok hem från skolan, där läraren hade skrivit 
någonting, och som föräldrarna skulle skriva under. Zeinab säger att det hade han, och hon har 
skrivit under. På fråga om hon vet vad hon skrev under, eftersom hon inte kan svenska, så säger 
hon att någon i familjen brukade läsa för henne, och sedan skrev hon under. Hon säger att även 
Hassan läste vad det stod i boken. Hon tillfrågas varför då inte han brukade skriva under i den. Hon 
säger att när Hassan kom hem från affären om kvällarna, så hade redan något av Mohammads 
syskon läst för Zeinab vad det stod, och hon hade skrivit under. På fråga om det stått i boken 
någonting om att Mohammad bråkat med någon i skolan veckan före mordet, så svarar hon nej. 
Hon tillfrågas om Mohammad var i bråk med någon, några dagar till ett par veckor före mordet. 
Zeinab svarar nej. Hon tillfrågas om varför hon tror att Mohammad inte gjort det, hon har tidigare i 
förhöret uppgivit att Mohammad brukar berätta saker för henne. Zeinab frågar då, om det har varit 
något bråk. Det omtalas för henne, att det finns uppgifter om det. Zeinab säger då, att Mohammad 
har inte sagt någonting om något bråk. Hon tillfrågas om de blir arga på Mohammad, om han 
hamnar i bråk. Hon säger då, att de brukar prata med lärarna om det händer någonting. Hon 
tillfrågas om Mohammad var mycket i bråk med en pojke, när han gick i klass ett. Hon säger då, att 
hon tror att det har funnits en pojke som heter Alexander. Mohammad har berättat att det har hänt, 
att Alexander har slagit honom. Ibland så har dock Alexander och Mohammad lekt hemma hos 
Mohammad. Hon tillfrågas om det är så, att Mohammad och Alexander inte längre går i samma 
klass. Zeinab säger, att hon tror att de fortfarande gör det. Hon tillfrågas om det var mycket bråk 
mellan Mohammad och en annan pojke i ettan, men att den pojken och Mohammad inte går i 
samma klass nu längre. Zeinab säger att hon inte känner till att det skulle ha varit mycket bråk 
mellan Mohammad och någon annan pojke, när Mohammad gick i ettan.      

Zeinab tillfrågas vidare om händelser på sjukhuset den 19 oktober. När hon har fått veta vad som 
hände på sjukhuset, tog hon då sin eller någon annans mobil och ringde till någon. Zeinab säger att 
Hassan hade hennes mobil. Hon säger vidare, att samma dag hade Zeinab tid hos en läkare. När 
skolan ringde och sade att Mohammad inte hade kommit dit, så ringde hon sin väninna Waza 
Kashoud, och bad henne avboka tiden. Tiden hon hade var hos doktorn Bengt Sandin på 
familjeläkarna, och Zeinab sökte för ont i ryggen. När Zeinab ringde och bad Waza avboka den här 
tiden, klockan var då ca 09.00 – 09.30, så visste hon inte vad som hade hänt. Zeinab blev dock 
jätterädd, när skolan ringde och sade att Mohammad inte hade  kommit. 

Zeinab tillfrågas om hon ringde till någon i släkten, och berättade vad som hade hänt från 
sjukhuset. Zeinab säger att det gjorde hon inte, hon hade inte förmågan. Kanske att Hassan ringde. 
Hon tillfrågas om de pratade med någon läkare på sjukhuset om vad som hänt Mohammad. Hon 
sade då, att det var en läkare på sjukhuset, som sade att Mohammad blivit knivstucken i halsen, 
men inget annat. Hon vet inte om läkaren berättat något mera för Hassan, innan hon själv kom dit. 

Det omtalas för Zeinab, att Mohammad hade knivhugg i skinkorna. Hon säger att det vet hon 
ingenting om. Hon tillfrågas om familjen har några ovänner, och säger att det har man inte. Hon 
tillfrågas om de har ovänner någon annanstans, och svarar att det har man inte. Zeinab tillägger, att 
hon skulle berätta om hon visste någonting. Hon tillfrågas om det har förekommit hedersmord i 
familjen. Zeinab säger, att det har det aldrig gjort. Hon tillfrågas om det kan ha förekommit för 
länge sedan, och säger att det har det inte gjort. På fråga om hon skulle veta om det förekommit 
hedersmord, så svarar hon: "Självklart." Hon tillfrågas om mordet kan bero på familjens kultur eller 
traditioner, och svarar nej. 

Hon tillfrågas om Alia är förlovad. Zeinab säger, att det är hon nästan, hon har ett förhållande med 
en kille i Libanon. Hon tillfrågas om någon annan pojke har varit intresserad av Alia, och att pojken 
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har blivit avvisad. Zeinab säger, att så har det inte varit. Hon säger vidare, att Alia själv har valt den 
här killen. På fråga om Alia haft någon annan kille tidigare, svarar hon nej. 

Zeinab ombeds berätta om Rana. Hon säger då, att Rana bor i Stockholm, men att hon hade adress 
hos familjen Ammouri i Linköping ett tag. På fråga varför hon skrev sig hos familjen Ammouri så 
säger hon, att det var för att Rana tyckte om området. Hon kanske kunde tänka sig att flytta dit så 
småningom. Hon säger vidare, att Ranas man åkte till Libanon för att söka permanent  
uppehållstillstånd i Sverige därifrån. För ungefär fyra – fem månader sedan, så bodde Rana två – tre 
veckor hos familjen Ammouri på Barnhemsgatan. Närmare tillfrågad om när detta var, säger hon 
att det kan ha varit i mars eller april 2004. Rana gick inte i skolan. På fråga när Rana och den här 
mannen hade gift sig, så vet inte Zeinab det. Hon vet heller inte, när mannen åkte till Libanon för 
att söka uppehållstillstånd. På fråga när familjen Ammouri kom till Sverige, säger hon att de kom 
från Libanon, Hassan år 2000, och resten av familjen år 2001. Rana kom till Sverige för ca ett – ett 
och ett halvt år sedan. Rana är släkt med Hassan. Rana och Alie var kompisar i Libanon. Sedan 
Rana kom till Sverige så håller de mest kontakt per telefon, de träffas inte så många gånger. Alie 
har inte varit i Stockholm hos Ranas familj. Rana har bara varit hos familjen Ammouri den här 
gången, när hon bodde där ett par veckor. När Rana bodde hos dem, så sov hon i samma rum som 
Iman och Alia. Rana bär inte slöja. Rana har inga andra kompisar än familjen Ammouri i 
Linköping.   

Hon tillfrågas hur det kommer sig, att familjen Ammouri bor i Linköping, när resten av släkten i 
Stockholm. Hon säger att det beror på, att Hassan har arbete i Linköping, och att de har vänner där. 
De har bott på Barnhemsgatan i drygt tre år. Innan dess bodde de i en lägenhet på Kungsgatan i 
nästan tre månader. Den lägenheten var bara på två rum och kök. Familjen kom direkt från Libanon 
till Linköping. Zeinab har gått på Komvux i Linköping, men hon har aldrig sett till Anna Lena 
Svensson. Hon har sett Anna Lenas kort i tidningarna. Däremot känner Zeinab två personer som 
kände Anna Lena. Den ena är Zeinabs väninna Waffa Kashoub. Den andra är en väninna till Waffa. 
Väninnan heter Sonya, och arbetar på ett servicehus, och kommer från Marocko. Zeinab tillfrågas 
om sin bror, Ali Kaftarani. Hon berättar att han bor i Bredäng, men hon vet inte hans adress. Ali 
studerade ett tag i Ryssland, och där träffade en ryska som heter Irena. De gifte sig, och bosatte sig 
i Libanon. De har en dotter som heter Diana, och som är tre år. Paret har skilt sig, och Irena har 
flyttat tillbaka till Ryssland med dottern. Hon tillfrågas om Irena är släkt med Hassans bror 
Husseins ryska fru. Hon svarar att det är hon inte. Zeinab träffar sin bror ofta. Hon har inte frågat 
honom om han träffar sin dotter Diana, men hon vet att han ringer till henne. Hon tillfrågas om Ali 
besökt familjen när de bodde i Linköping. Hon berättar då, att han bodde hos dem ett tag. På fråga 
när Ali bodde hos dem, så säger hon att det var några månader, två – tre månader, i början av år 
2004. Hon kom då från Libanon, besökte dem i Linköping, och gillade staden och stannade ett tag. 
Sedan flyttade han till Stockholm, och kom underfund med att han trivdes bättre där, och stannade 
kvar där. Det var när Ali studerade till ingenjör, som han träffade Irena i Ryssland. Hon tillfrågas 
om Ali bodde hos dem, när Rana var på sitt treveckors besök. Zeinab säger att Ali hade redan 
flyttat, när Rana kom på besök. Hon kommer inte ihåg hur lång tid det var mellan att Ali flyttade, 
och Rana kom på besök. Ali är född 1971. Hon tror att Ali och Rana har träffats, troligen i 
Bredäng. 

Rana finns nu i Libanon. Zeinab tror att det är tredje veckan hon är där nu. Hon vet inte när Rana 
kommer tillbaka, men hon skall tillbaka till Sverige. Hon tror att Rana bor hos sin far. Hon 
tillfrågas varför Rana inte bor hos sin make. Hon säger då, att Rana och maken har inget hus i 
Libanon, så de kanske bor hos Ranas pappa båda två. Hon tillfrågas varför Rana varit skriven på 
familjen Ammouris adress i Linköping. Hon säger då, att Rana kanske hade tänkt att bosätta sig hos 
dem. Hon tillfrågas om Rana kunde göra det utan att fråga familjen först. Zeinab säger då, att Rana 
kanske hade tänkt sig att söka bostad i Linköping. 

Hon tillfrågas vidare om tiden kring mordet, om familjen fått några konstiga samtal en tid före eller 
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efter. Zeinab säger att de har inte fått några lustiga samtal, vare sig före eller efter mordet. De har 
heller inte lagt märke till några okända personer i trapphuset eller omgivningarna. De har alltid 
trivts bra på Barnhemsgatan. Hon tillfrågas varför de flyttade så snabbt till Stockholm. Hon säger 
då, att det berodde på henne, hon kunde inte fortsätta att bo kvar i lägenheten efter vad som hänt. 
Hon tänker på Mohammad hela tiden i lägenheten. Hassan sade då, att det var bäst att de flyttade 
till hans syskon. Nu söker Zeinab och hennes familj en lägenhet i närheten av Hassans bröder. Det 
är svårt att hitta lägenhet i Stockholm, men det är ändå svårare att vara kvar i lägenheten i 
Linköping. Hon tillfrågas om barnen har börjat skola i Stockholm. Hon säger att det har de inte 
gjort, för de mår inte bra. Det tar tid innan de kommer att börja skolan, men de skall bo i Stockholm 
nu. 

Hon tillfrågas om den soppåse hon har nämnt i tidigare förhör, som flyttades från familjens 
ytterdörr och ner till entrén på huset. Zeinab berättar om händelsen igen. Hon tillfrågades varför 
hon blev så rädd av detta. Zeinab säger, att hon tänkte inte något speciellt, hon blev bara så rädd. 

Hon tillfrågas om libanesiska föreningen i Linköping, om alla libaneser är med där, eller bara vissa. 
Zeinab säger, att alla libaneser är inte med, det är bara deras vänner som är med. Hon tillfrågas om 
man har någon speciell religion eller kommer från någon viss plats, när man är med i föreningen. 
Hon säger att det är vännerna som har bildat föreningen. På fråga om vem som helst får gå med, så 
säger hon, att man kan ansöka om att få gå med, och man får vara med om man blir godkänd. Hon 
tillfrågas om de umgås med några andra än medlemmarna i föreningen. Hon säger då, att den som 
vill kan ta med sig en kompis till föreningen. I övrigt umgås familjen Ammouri med släkten utöver 
medlemmarna i föreningen. Hon tillfrågas vad det är för förutsättningar för att bli godkänd som 
medlem. Zeinab säger att det vet hon inte. Hon tillfrågas om alla medlemmar är troende muslimer. 
Zeinab säger att alla är inte det. Hon tillfrågas om de har någon lokal där de träffas. Hon säger, att 
de träffas alltid i en lokal, för de är så många, men det är inte alltid samma lokal. Ibland är de i 
Berga, hon vet inte på vilken adress, och ibland är de i Johannelund, hon vet inte heller den 
adressen. Böneledaren Ali Hayar är alltid med. De är nästan tolv familjer med barn som är med i 
föreningen. Det är inga religiösa sammankomster när de träffas, utan de fikar och barnen leker. 
Man träffas alltså inte så här i stället för att gå till moskén. Anledningen till att de håller till i en 
lokal, är att de är för många för att vara hemma hos någon. De träffas vid högtider eller annars 
någon gång per månad. 

Zeinab är aktiv muslim, men hon går inte i moskén. På fråga varför hon inte gör det, så säger hon 
att hon läser och ber hemma. Hon ber tre gånger per dag. Hassan ber mer än tre gånger om dagen, 
han kan vakna mitt i natten och be extra. Alla barnen ber, det började de med för tre – fyra år sedan. 
Hon tillfrågas om man ber var för sig eller tillsammans, och säger att man ber var för sig. På fråga 
om Hassan går till moskén, säger hon att det gör han sällan. Han har varit totalt en – två gånger 
sedan de kom till Sverige. När han kommer hem från jobbet är han trött, och då vill han vara 
hemma. Zeinab har aldrig varit i bönelokalen på Hamngatan, och det har heller inte Hassan varit. 

Hon tillfrågas om Hassan var politiskt aktiv i Libanon, och svarar  nej. På frågan om han är 
politiskt aktiv i Sverige, svarar hon också nej.

Hassan har diabetes, det har han haft i två år. För två månader sedan hade det bildats vätska runt 
hans hjärta, och vätskan fick tömmas ut. Då var Hassan sjuk. Zeinab själv är frisk, förutom att hon 
har ont i ryggen. 

Hon tillfrågas om familjen har livförsäkringar, och svarar ja, det har de i bolaget If. På frågan hur 
höga belopp, så säger hon att hon inte vet, att Hassan sköter det. På fråga om även Mohammad är 
försäkrad, så säger hon att hon inte vet det. På fråga om de har fått ut pengar på någon försäkring 
sedan Hassan dog, säger hon att hon inte vet. 

Förhör med Ammouri, Zeinab; 2004-11-01 15:37   diarienr: 0500-K39890-04

1063HEMLIG



Zeinab tillfrågas om förhållandet till Hassans bröder. Hon säger att det är bra. Det omtalas för 
henne att det finns uppgifter om osämja mellan ett par av bröderna. Zeinab säger, att det tror hon 
inte att det finns. Hon tillfrågas om det förekommit hot mot familjen, eller mot släkten. Hon säger 
att det har det inte gjort. På fråga om det finns osämja med någon utanför släkten, så säger hon att 
det inte gör det. Hassans bröder är inte troende muslimer, men umgänget med dem fungerar bra 
ändå. Hon tillfrågas om en släkting i 60-årsåldern som har söner som kör taxi i Stockholm. Hon 
säger då, att hon tror att de här sönerna heter Riad och Hassan Hasoun. Pappan heter, vilket lär skall 
stavas Sobhai. Hon vet inte var Sobhai bor. Sobhais f d fru, de är numera skilda, heter Rahma, och 
har tfn nr 019-36 26 26. Rahma är moster till både Zeinab och Hassan. 

Zeinab tillfrågas om det finns någon mötesplats på Internet för libaneser, och säger att det tror hon 
inte det gör. Zeinab säger också att själv kan hon ingenting om Internet. 

Det omtalas för henne, att det har framkommit uppgift att Mohammad ofta var försenad, både till 
skolan och till fotbollsträningen, och hon tillfrågas varför. Hon säger då, att Mohammad ofta 
stannade på vägen, antingen till eller från skolan eller träning, och att han brukade leka i stället för 
att gå dit han skulle. Hon tillfrågas om även Iman brukade vara försenad till skolan ibland, och 
säger att det är hon kanske lite grand. Hon tillfrågas om Mohammad haft med sig en lapp hem, som 
någon förälder skulle skriva på, där läraren klagade över att Mohammad ofta kom för sent. Zeinab 
säger att hon har skrivit på en sådan lapp. Hon säger också, att dagen innan mordet så hade de alla 
blivit försenade på morgonen. Hon försökte ringa till skolan, men eftersom hon inte kan prata 
svenska, så gick det inte så bra. Den här lappen som Zeinab skrev på, läste en syster till 
Mohammad upp för henne, och sedan skrev Zeinab på. Zeinab tillfrågas varför hon på morgonen 
den 19 oktober stod i fönstret och tittade efter Mohammad, när hon inte brukar göra det. Hon säger 
då, att hon ville stå där och titta, så att han verkligen gick iväg, och inte stannade någonstans och 
lekte, eftersom han hade bråttom. Hon tillfrågas om han var sen även den 19, och säger att han var 
det. Hon tillfrågas vilken tid han brukar gå till skolan, och säger då att han går 07.40 – 07.45. Hon 
tillfrågas varför hon säger att han var sen, om han brukar gå 07.45, och gick 07.45 även den här 
morgonen. Zeinab har ingen förklaring till det. 

Hon tillfrågas varför Mohammad alltid var sen till fotbollsträning, och att han till matcher, när de 
skulle spela någon annanstans, inte dök upp alls. Hon säger då, att det har varit vid två tillfällen då 
de skulle spela någon annanstans. Det blev då fel båda gångerna, de visste inte vilken gata de skulle 
till, och när de väl hittade rätt, så hade de andra gått. 

Hon tillfrågas om något av barnen blivit osams med en kamrat hemma hos familjen Ammouri. Hon 
säger att det har de inte blivit. Hon tillfrågas om någon av barnen haft en kamrat hemma, och att de 
har tittat på porr på Internet. Zeinab utbrister: "Hos oss? Nej!"

Betr att Mohammad kom iväg 07.45 på morgonen den 19, så säger hon att han skulle hinna till 
skolan om han bara gick raka vägen. På fråga varför hon inte ber Iman följa Mohammad till skolan, 
så säger hon att de alltid gjort så här, och att Mohammad går först, därför att hans skola ligger 
längre bort. Det är sällan syskonen haft sällskap. Hon tillfrågas hur hon skulle kunna påverka 
Mohammad att gå raka vägen till skolan, när hon bara såg honom gå iväg en liten bit. Hon säger då, 
att om hon hade sett honom leka där, så skulle hon ha öppnat balkongdörren och ropat till honom. 

På frågan hur lång stund efter Mohammad som Iman gick, så säger hon att det kanske var tio 
minuter, men hon kan inte säga exakt. Hon tillfrågas vidare om Rana alldeles nyligen varit skriven 
på familjen Ammouris adress. Zeinab svarar ja. På frågan varför hon var skriven där, när hon inte 
bodde där, säger Zeinab att hon inte vet. Hon tillfrågas åter, om hon vet att det var så att Rana var 
skriven på adressen, och svarar ja.

Hon säger att när Mohammad kom hem den 18 oktober, måndagseftermiddagen, så gick hon inte 
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och mötte honom, utan han kom själv. Han sade inte något om att han hade sett någon som stod och 
svetsade på ett staket. 

Zeinab avböjer uppläsning av förhörsanteckningar.        
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Ahlgren, Leif

Berättelse

Zeinab berättar att hon ursprungligen kommer från Tofata. Familjen flyttade 
därifrån -80 eller -81. Då flyttade de till byn Aladdosia. Flytten hade att göra 
med hennes pappas jobb, han hade charkuteriaffär. Hon är släkt med Hassan 
Ammouri. De träffades inte så ofta i och med att Zeinabs familj flyttade. Hassan 
är också 6 år äldre än Zeinab. Zeinab säger att Hassan en dag kom för att besöka 
hennes familj i sällskap med sin mor. Han fick då se Zeinab och blev intresserad 
av henne och de inledde sin relation. Hon säger att de hade en relation i två år 
och sedan gifte de sig 1985. Hon säger att det här besöket av Hassan och hans 
mor bör ha skett före 1983. Hon säger också att hans mor dog 1980. 
Förhörsledaren går inte närmare in på att årtalen inte stämmer.

Zeinab uppger vidare att hennes far heter Mohammad Kaftarani. Hennes mor 
heter Bahaa Kaftarani. Zeinab har 7 bröder och 3 systrar. 2 av syskonen bor i 
Abu Dabi, brodern Ali i Sverige sedan 1 år och de andra syskonen bor kvar i 
Libanon. På fråga vem som var kommunchef i Tofata när de flyttade därifrån 
uppger hon att det var Abdelbaki Kaftarani. Vem som är kommuchef där nu vet 
hon inte. Zeinab är släkt med Abdelbaki på håll. Hans far och Zeinabs farfar är 
kusiner.

Beträffande det stora bråket i Tofata 1979 hörde hon talas om det då, men vet 
inget närmare om det eftersom hon var barn. Det påtalas för henne att hon borde 
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höra talas om en sådan händelse eftersom hon bodde i Tofata. Zeinab säger då 
att hon bodde utanför Tofata. På fråga hur långt utanför Tofata säger hon att hon 
inte vet. Hon tillfrågas om namn på personerna som dog. Hon säger då att det 
var en 16-åring som hette Ali Kaftarani, en Kamel Kaftarani som hon inte vet 
åldern på och en Mohammed Jycy som hon inte heller vet åldern på. 
Mohammed Jycis mamma heter Zeinab Ammouri och hon tror att pappan heter 
Hassan Jyci. Mohammed hade 4 systrar och 3 bröder. En bror bor kvar i Tofata 
och två bröder bor i Sverige. 

Kamel Kaftarani var gift och bodde egentligen i Beirut. Han har bröder men 
hon vet inte hur många. Bröderna bor både i Tofata och Beirut. Kamel Kaftarani 
var släkt med Ali Kaftarani, de var kusiner. Alis far och Kamels mor är syskon. 
Zeinab säger vidare att hon inte vet vad Alis far hette, han dog innan 1979. 
Hans mor heter Besima Kaftarani. Kamels mor heter Badiaah och hon är född 
Ezzedin. Hans pappa heter Amin Kaftarani.

Zeinab tillfrågas om det hände något mera vid det här bråket. Hon säger då att 
hennes svåger Hussein skadades i armen av ett skott. Hon vet inte vem som sköt 
honom. 

Hon tillfrågas om hon har träffat Kamels familj nu när hon varit hemma i 
Libanon och begravt sonen Mohammad. Zeinab säger att det har hon inte gjort. 
Hon vet inte riktigt anledningen men efter bråket 1979 har Hassans familj inte 
haft någon kontakt med Kamels familj. Hassans del av familjen pratar inte med 
Kamels familj om dom träffas ute. Följaktligen pratar inte Zeinab heller med 
dem. Kamel har bröder som bor kvar i Tofata, hon tror de är 3 stycken. Hon 
säger att en bror heter Mahmoud. Hans fru heter Marian Kaftarani, född 
Kaftarani. Dom har barn men hon vet inte hur många eller hur gamla barnen är. 
En annan bror heter Ahmad. Hon vet inte vad hans fru heter och heller inte hur 
många barn han har. En tredje bror heter Ali. Hon vet inte fruns namn. Hon tror 
att Ali har barn. Sedan finns där en bror som heter Salem och bor i Beirut. Hon 
vet inte om Kamel har flera bröder som bor i Beirut. Senare under förhöret 
erinrar sig Zeinab ytterligare en bror till Kamel Kaftarani. Han heter 
Mohammad. Han är gift med en kvinna som heter Zeinab  Ezzedin och hon tror 
att de har tre barn. Hon säger att eftersom familjerna inte umgås med varandra 
så vet hon inte så mycket om familjeförhållandena.

Hon säger att hennes familj och den här delen av Kaftaranifamiljen har bott 
ganska långt ifrån varandra. Kaftaranis bodde i centrum medan Zeinab och 
hennes familj bodde utanför Tofata. Om de möttes så tittade de inte på varandra.
Hassan har inte berättat så mycket om vad som hände den där gången eller 
varför de inte ska umgås med den här släkten. Zeinab säger att hon inte har varit 
intresserad av att få veta vad som hände. Det påtalas för henne att hon väl ändå 
måste veta varför hon inte ska prata med de här personerna. Zeinab säger då att 
det här helt enkelt är en för gammal händelse, hon har inte tänkt på att fråga 
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Hassan om den. Hon tillfrågas om den händelse h on nämner är skjutningen -79 
eller om det är något annat. Hon säger då att det är skjutningen. Hon tillfrågas 
om verkligen inte hon och Hassan pratat om det här. Zeinab säger att det angår 
inte henne.

Hon tillfrågas vad hon och Hassan säger till barnen, om de också ska undvika 
de här personerna. Hon säger att hennes barn och Kaftaranis barn inte har några 
kontakter mellan sig. Barnen känner till att föräldrarna inte pratar med varandra. 
Föräldrarna har sagt till sina barn att de inte ska ha kontakt med den här 
familjen men de har inte sagt i klarspråk varför inte. Hon tillfrågas om barnen 
känner till skjutningen -79. Zeinab säger att de inte har berättat i detalj för 
barnen om detta. Hon tillfrågas hur hon skulle reagera om någon av hennes 
döttrar skulle vilja träffa en pojke från den här släkten. Zeinab säger att då 
kanske hon skulle säga till dottern att de inte skulle prata med varandra. På 
fråga hur länge en sån där osämja kan pågå säger Zeinab att hon inte vet. På 
fråga om den kan hålla på för alltid säger hon att det är möjligt.

Hon tillfrågas hur många barn hon har förlorat förutom Mohammad. Hon säger 
då att hon förlorade en pojke som dog vid förlossningen. Hon har också förlorat 
en dotter som dog 11 månader gammal. Den flickan föddes 1992 och hette 
Rabab. Hon tillfrågas om det har funnits någon ung man som uppvaktat någon 
av hennes döttrar och som familjen inte har funnit lämplig. Zeinab säger att 
någonting sådant har inte förekommit.

Zeinab undrar vidare varför polisen är intresserad av det som hände för så länge 
sedan. Hon säger att om detta skulle ligga till grund för mordet på Mohammad 
så kunde man ha utfört detta när Zeinab under 1,5 års tid bodde själv med 
barnen i Libanon och Hassan var i Sverige.

Hon tillfrågas om Rana Ammouris fästman som heter Ali Ezzedin är släkt med 
Kamels mamma. Hon säger att det är han inte. Hon säger också att Kaftarani 
och Ezzedin är de största familjerna i Tofataområdet. Hon tillfrågas om Hassan 
haft synpunkter på Ranas fästman och svarar nej.

Hon tillfrågas varför hon inte förut har berättat om händelsen -79. Zeinab säger 
att hon inte har tänkt på det för det var så gammalt. På frågan om Hassan har 
suttit i fängelse svarar hon ja. På frågan varför säger hon att han anklagades för 
att ha varit inblandad i bråket -79. Hon vet inte exakt vad han anklagades för att 
ha gjort och hon vet inte vem som anklagade honom. Hassan satt i fängelse 1 år 
och 6 månader eller 1 år och 8 månader. Han anklagades för att ha skjutit vid 
bråket. Hon vet inte vem han var anklagad för att ha skjutit, det kan ha varit 
Kamel. Hassan satt i fängelse i Tripolis.

Zeinab tillfrågas om hon inte kände någon tvekan inför giftermålet med en man 
som suttit i fängelse, misstänkt för att ha skjutit en annan människa. Zeinab 
säger att det gjorde hon inte, Hassan var ju frikänd av tingsrätten. Hon vet inte 
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om det var tingsrätten i Beirut eller kanske i Tripolis. Zeinab säger också att hon 
tror att det var flera som var anklagade för den där skjutningen, hon vet inte 
vilka. På fråga när Hassan kom ut ur fängelset säger hon att hon inte vet. Hon 
tillfrågas om Hassan blev religiös i fängelset. Hon säger att hon tror att han blev 
det när de gifte sig. Innan giftermålet hade han inte varit religiös på samma sätt. 
Hassan berättade för henne att innan de gifte sig så struntade han i bönen till 
exempel. Det är inget speciellt som har hänt när Hassan blev religiös, det är bara 
Guds vilja. Hassan brukar inte så ofta gå till moskén utan han ber hemma 
istället. Zeinab tillfrågas om hon var religiös före giftermålet med Hassan. Hon 
säger att hon hade slöja, men hon var inte så religiös som hon är nu. På fråga 
varför hon är så religiös nu, säger hon att det kanske har kommit med åren, det 
har inget med äktenskapet att göra.

Hon tillfrågas om Hassan har dödat någon man i politiskt syfte. Hon säger att 
han inte har gjort det. Hon tillfrågas om familjen blev förföljda på hemorten 
efter det här bråket. Hon säger att när hon och Hassan har varit gifta så har de 
inte på något sätt varit förföljda. Hur det har varit tidigare för familjen vet hon 
inte. Hon tillfrågas om Hassan varit utsatt för ett mordförsök. Zeinab säger att 
när hon och Hassan har levt ihop så vet hon ingenting om något sådant. Hon 
tillfrågas om det har varit skottlossning i byn intill deras bostad. Zeinab säger 
först att hon inte minns, sedan ändrar hon sig och säger att någonting sådant inte 
har hänt. 

Hon tillfrågas om de har blivit ofredade av den här familjen som de undviker. 
Hon säger att det här är en familj som har dåligt rykte. Alla pratar om dem 
hemma i byn, de älskar att ställa till bråk. Hon säger också att det finns osämja 
mellan de här syskonen Kaftarani. Det gäller alltså Mahmoud, Ahmad och Ali.  
Hon vet inte något närmare om det, men hon har hört av andra att de bland 
annat är osams om ett arv. Det skulle vara ett arv efter deras far som dog för 
länge sedan.

Zeinab tillfrågas om hon känner till begreppet hedersmord och blodshämnd. 
Hon säger då att hon vet vad det är men har inte upplevt det. Hon ombeds 
förklara vad hon menar med begreppen. Hon säger då att om någon mördat en 
medlem i en familj, så kan den familjen hämnas på samma sätt genom att mörda 
någon i den andra familjen. Hon tillfrågas om det på det sättet uppnås balans 
och Zeinab säger "det tar aldrig slut". Tillfrågas om man kan betala pengar för 
att få balans. Zeinab svarar ja men hon vet inte hur mycket pengar. Hon känner 
inte till någon familj som betalat för att få stopp på sådana här släktfejder. Hon 
tillfrågas om sånt här förekommer i Libanon. Hon svarar nej och i alla fall inte  
deras område. Det omtalas för henne att polisen har precis motsatta uppgifter, 
att det förekommer i södra Libanon. Zeinab säger då att hon har inte hört talas 
om det, det kanske har hänt i gamla tider eller kanske i vissa områden men hon 
vet inte. Hon tillfrågas om blodshämnd kräver en varning innan. Hon säger att 
det kan ske utan varning.
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Hon tillfrågas om man kan lösa blodshämnd på annat sätt än att hämnas eller att 
betala. Hon nämner då att man kan gå till domstolar. Hon säger att oavsett om 
man själv anmäler till polis eller ej så kommer ju ändå polisen dit. På fråga om 
de inblandade accepterar att det "bara" bli samhällets straff svarar Zeinab "varje 
familj har sin egen lag, det skiljer sig från familj till familj". Hon tillfrågas om 
hon tror att familjen som anmälde Hassan accepterar att han blev frikänd av 
domstolen. Hon säger att hon tror att de har accepterat det. Hon tillfrågas om 
det har förekommit hot mot Hassan och svarar nej.

Zeinab tillfrågas om det finns någon åldersgräns neråt för dödande. Hon säger 
att det finns det. Man hämnas inte på barn men hon vet inte var gränsen går. På 
fråga om man hämnas på kvinnor säger hon att det beror kanske på person, hon 
vet inte. På fråga hur offren väljs ut säger hon att det är någon som står nära. På 
fråga om Mohammad i så fall skulle varit ett lämpligt offer svarar Zeinab att 
hon inte vet.

Hon tillfrågas om mordet skulle kunna ha ett annat motiv än personligt, kanske 
ekonomiskt eller politiskt. Zeinab säger att vad beträffar det gamla bråket så 
tycker hon att man skulle ha hämnats förr om det hade gällt det. Beträffande 
politiska motiv säger hon att hon inte är politiskt aktiv och har inte varit det 
heller. Under kriget i Libanon var Hassan aktiv. Han tillhörde något parti som 
hon inte vet namnet på. På fråga om familjen är skyldig pengar eller ska ha 
pengar av någon svarar hon nej. På fråga vad de levde av i Libanon svarar hon 
att det var Hassans inkomst som dagsarbetare, han brukade arbeta som 
trädgårdsmästare eller elinstallatör. De hade inga egna odlingar i Libanon. Hon 
tillfrågas om det var det här bråket som fick familjen att flytta till Sverige. Hon 
säger att det var det inte, utan de flyttade därför att Hassans bröder fanns i 
Sverige och de ville att han skulle komma dit. Det påtals för henne att uppgift 
framkommit att en släkting till en av de dödade i bråket skulle ha förföljt 
Hassans bror, så att denne inte ville stanna kvar i Libanon. Zeinab säger att detta 
är inte riktigt, Hassan och hennes familj har inte blivit förföljda, i alla fall inte 
som Zeinab har hört. 

Hon tillfrågas om de här personerna som de inte har pratat med i Tofata kom till 
Mohammads begravning. Hon svarar att hon inte sett till dem. Hon tillfrågas 
vad de har för färg på håret och säger att de är svarthåriga. Vad deras fruar och 
barn har för färg på håret känner hon inte till. 

Hon tillfrågas om ett telefonsamtal från hennes bror Ali Kaftarani vid 19-tiden 
den 18 oktober. Hon säger att Ali brukar ringa och det var inget speciellt med 
det här samtalet. Ali pratade med Zeinab, Iman och Mohammad. Hon kommer 
inte ihåg om även Hassan pratade med honom. De hade inga gäster hemma den 
här kvällen. Tillfrågas om Hassan vid något tillfälle under samtalet med Ali var 
ute på balkongen och pratade. Zeinab säger att det kan hon inte säga vilket, men 
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tycker att han borde ha uppgett om han varit det. Tillfrågas om sönerna Ali och 
Hussein pratade med Ali. Hon uppger att sönerna var hemma men att de inte 
pratade med hennes bror, det skulle hon ha vetat om. Hon tillfrågas om hon 
verkligen vet allt vad barnen gör, hon kände ju inte till att Mohammad var 
inblandad i bråk ibland i skolan. Zeinab svarar "det har han inte berättat".

Hon tillfrågas varför Mohammad hade bandage kring armbågen den 18 oktober. 
Zeinab säger först att han inte hade det, men när förhörsledaren påtalar att han 
hade det så säger hon att hon minns att han lekte och virade ett bandage om 
armen. Han tyckte det var kul med förband och plåster. Hon tillfrågas om 
Mohammad hade ont i armen för att han blivit knuffad på skolgården. Hon 
svarar att hon minns att han hade lite ont men kommer inte ihåg varför. Det var 
hur som helst inget allvarligt.

Hon tillfrågas vilken väg Mohammad tog hem från skolan måndagen den 18 
oktober och svarar "trappan", varvid hon avser trappan från Barnhemsgatan upp 
till Åsgatan. Hon tillfrågas om hon är säker om detta. Hon säger då att han 
brukade ta trappan men hon kan inte säga säkert om han gjorde det den 18, 
därför att hon såg honom inte komma hem. På frågan om han även gick gatan 
hem ibland svarar hon att hon inte tror det. Zeinab brukade säga till Mohammad 
att ta trappan för att den vägen är kortare.

Hon tillfrågas om man i familjen har någon halsduk som är beige eller ljus. Hon 
säger att det har man inte, däremot har man färgade halsdukar.

Hon tillfrågas när Mohammad kom hem den 18 och säger att det var mellan 
15.30 till 16.00. På fråga om han berättat vad han gjort i skolan och på fritids 
svarar hon att hon höll på och laga mat när han kom. Mohammad gick och satte 
sig med sina syskon och såg på Tv. Mohammad skulle gå från fritids klockan 
15.00 och så brukar han komma hem strax därefter. Ibland har han stannat 
utanför fritids och lekt på gården. Om han gjort det den här dagen vet hon inte. 
Hon tillfrågas om han den 18 oktober pratade om han hade träffat några 
speciella personer. Hon säger att det gjorde han inte, han brukar berätta om han 
har träffat någon. Hon tillfrågas om han har berättat att han gått förbi ett staket 
som svetsades och säger att det har han inte berättat. Hon säger att ibland 
berättade Mohammad saker av sig själv och ibland så frågade Zeinab. Ibland 
hände det också att hon inte frågade och Mohammad inte sa någonting.

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt. 
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Förhörsledare

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-02-08
Förhör påbörjat

10:01
Förhör avslutat

10:42
Förhörsplats

Polisstationen, Flemingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare insp Nils Ahlberg.

Zeinab ombeds att åter berätta om morgonen den 19 oktober, när barnen skulle iväg till 
skolan. Hon uppger att hon väcktes ungefär 07.30 av Mohamad. Hon steg upp. De andra 
barnen var redan uppe och klädda. Zeinab hjälpte Mohamad lite med jackan och ryggsäcken. 
Hon satte en rem från ryggsäcken runt vardera av hans axlar. Mohamad hade dagen innan 
haft med en bok  hem från skolan, där föräldrar och lärare skickar meddelanden till varandra. 
Mohamad hade kommit för sent till skolan på måndagen. Hans fröken hade skrivit om det i 
boken och Zeinab hade skrivit under att hon läst detta. Mohamad var lite sen även på tisdagen 
och Zeinab ville inte att han skulle komma för sent igen.

Hon minns inte säkert hur barnen gick, men hon tror att Hussein var den förste som gick 
hemifrån. Mohamad gick efter honom. Sedan gick Iman och Alieh sist. Ali hade sovmorgon. 

När Mohamad gick var klockan ca 07.45. När han gick ut genom ytterdörren, gick Zeinab till 
fönstret i vardagsrummet. Där ställde hon sig att titta efter Mohamad. Hon såg honom komma 
gående, uppför trappan mot vägen där det hände. (Åsgatan) Att hon tittade efter honom var 
för att vara säker på att han skyndade sig till skolan.

På frågan om Mohamad kan ha gått en bit på Barnhemsgatan innan han tog trappan upp till 
Åsgatan, svarar Zeinab att det kan han inte ha gjort. Han måste ha gått direkt ner för 
trapporna från lägenheten, ut genom porten och sedan direkt uppför trappan mot Åsgatan. Det 
omtalas för henne att det finns uppgifter från personer, som säger sig ha sett Mohamd på 
Barnhemsgatan klockan 07.30. Zeinab säger att det kan de inte ha gjort. Mohamad var inne 
tills han gick till skolan ca 07.45. På frågan om han inte skulle ha kunnat vakna, klätt på sig 
och gått ut och sedan gått in i lägenheten igen, svarar Zeinab nej.
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Hon tillfrågas om hans exakta väg till skolan. Till sin hjälp får hon en karta och ett flygfoto 
över området. Zeinab pekar ut att Mohamad går Åsgatan, Karl Dahlgrensgatan (nedanför de 
nya husen nr 51, 53 och 55) Vidare Stengatan, Tränggatan och över Kaserngatan. Där brukar 
han ta till vänster om det höga huset på kullen (över Smiths plats), passera förbi sin gamla 
skola Duvslaget och sedan komma fram till Tunvallaskolan. När han går  hem från skolan tar 
han samma väg. På frågan om han inte kan tänkas ha varierat skolvägen ibland, svarar Zeinab 
att det tror hon inte att han har gjort. 

Hon tillfrågas om Mohamad hade kniv. Zeinab svarar nej. Hon är helt säker på det, hon 
brukade kolla hans väska ibland.  På frågan om något av hennes andra barn haft kniv någon 
gång, svarar hon att Hussein hade det en gång. Det är mer är ett år sedan. Zeinab tog ifrån 
honom kniven och gömde den, den finns kvar hemma. Det var en liten fällkniv.

Det påtalas för henne att uppgifter hon lämnat i tidigare förhör om hennes bror Ali och Rana 
Ammouri inte stämmer. Zeinab har tidigare uppgivit att både Ali och Rana har bott hos 
familjen samtidigt. Zeinab säger nu att Rana inte bodde hos familjen, hon hade bara sin 
adress dit. Riktigt när hon ändrade adressen vet inte Zeinab. Hon vågade inte säga i förra 
förhöret att Rana inte bott där, eftersom hon var rädd för att det skulle kunna påverka Ranas 
ansökan till migrationsverket. Zeinab hade även kommit överens med barnen Alieh och 
Hussein att de också skulle säga att Rana bott hos dem.

På frågan om hon idag har någon teori om varför morden begicks, svara Zeinab att hon tänker 
 att det kan vara läraren som var avsikten. Mördaren kanske ville bli av med Mohamad för att 
han inget skulle se. Hon kan inte tänka sig att någon person skulle vara arg på familjen 
Ammouri och göra så här. Zeinab skulle absolut berätta för polisen om hon visste något. Hon 
är angelägen att den som gjorde det här ska hittas. Zeinab är rädd när hon är ensam, det 
kommer hon att vara tills personen är tagen.

På frågan hur det är med barnen, svarar hon att de går i skolan nu där de bor. Hassan har varit 
i Mecka och kom hem därifrån 26 januari. Den resan har gjort honom gott. Zeinab själv mår 
dåligt vissa dagar och bättre andra.

Zeinab avböjer uppläsning av förhörsanteckningar.

Förhör med Ammouri, Zeinab; 2005-02-08 10:01   diarienr: 0500-K39890-04
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1074

Förhör
Ankn. P 6270

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Zeinab
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2009-02-11
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:30
Förhörsplats

Polishuset, Södertörn
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare är civilutredare, Ulrika Wangle.

Zeinab är mamma till den mördade pojken, Mohamad.

Hon informeras före förhöret om dess anledning. Under förhöret finns döttrarna, Alieh 22 år, 
Iman 17 år samt Anna-Lena 2 år med i förhörsrummet. Iman hjälper till med att tolka.

SAMMANFATTNING AV FÖRHÖR

Zeinab informeras om att det inkommit ett tips om att någon av hennes döttrar skulle ha 
uppvaktats av någon jämnårig pojke vid tiden för morden. Man kan tolka att det skulle vara 
den dåvarande 13 åriga dottern Iman som det gällde. Pojken skulle vänta på Iman och även 
ristat in sitt och Imans namn eller initialer i en närbeläget soprum.

Zeinab har inte sett något inristat i det soprum som hon besökte när hon bodde på 
Barnhemsgatan i Linköping. Hon undrar om man inte kan se detta idag om det skulle vara 
inristat. Det måste i så fall var det soprum som är beläget på andra sidan där de bodde.

Zeinab minns också att det var en pojke som bodde under dom som ofta var på och retades 
med hennes flickor. Höll för deras cyklar och inte lät dem gå in i lägenheten o.s.v. Hon minns 
inte pojkens namn men han var i 15 årsåldern. Han hade en bror och de bodde hos sin pappa 
ibland.

Zeinab tillfrågas om hon brukade titta efter Mohamad från fönstret när han gick till skolan. 
Hom svarar att hon vanligtvis inte brukade göra detta. Just den här morgonen gjorde hon det 
eftersom Mohamad var försenad. Förhörsledaren påpekar att det i tidigare förhör framkommit 
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att Mohamad ganska ofta kom för sent till skolan genom att inte alltid gå raka vägen. Zeinab 
bekräftar att det var så. 

Zeinab tillfrågas om det var något speciellt just den här morgonen som gjorde att hon tittade 
efter honom. Fanns det någon oro eller liknande? Zeinab kände ingen speciell oro just denna 
morgon utan tittade efter Mohammad eftersom han var sen redan från början. Mohamad 
vände sig om vid ett tillfälle i början av trappan upp till Åsgatan och vinkade till Zeinab. Då 
lämnade hon fönstret. Hon följde alltså inte Mohamad med blicken tills denne svängde 
vänster uppe på Åsgatan. Zeinab såg ingen annan person i närheten av Mohamad när denne 
befann sig i trappan.

Zeinab tror att gärningsmannen i första hand var ute efter kvinnan, Anna-Lena och när denne 
förväntade att Anna-Lena skulle komma och gå till sitt jobb så råkade Mohamad komma. Av 
den anledningen så ville gärningsmannen göra sig av med ett vittne.

I början av terminen 5-6 veckor före morden så bad Mohamads lärare, Anna att han skulle gå 
ensam till skolan för att han skulle lära sig att ta eget ansvar. Zeinab kände viss oro för detta 
då Mohamad inte alltid gick direkt till skolan.

Förhöret slut kl. 15.30

Benniet Henricson
Bitr.spaningsledare

 

Förhör med Ammouri, Zeinab; 2009-02-11 15:00   diarienr: 0500-K39890-04

1075HEMLIG



1076

Förhör
Mord Åsgatan, Linköping

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Ali
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan, 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

Per Vadeby
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:38
Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PV574

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Ammouri tillfrågades om han hade någon aning om vem som kunde ha gjort detta. Han sa att 
det hade han inte.  
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1077

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Ali
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bror till Mohammed
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev iakttagelser som kan föra utredningen vidare med anledning av våldsbrottet mot Alis bror

Mohammed.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

15:35
Förhör avslutat

15:50
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsvittne krinsp Mats Adolfsson.

Ali berättar att familjen bott i Sverige i fyra år och själv går han i gymnasiet

Ali beskriver sin bror som en liten pojke som springer omkring och tycker om alla och alla 
tycker om honom. Han tyckte om att spela fotboll och älskade att få vara målvakt. 
Mohammed spelade i Derby.

Det var aldrig något omkring honom som kunde uppfattas som egendomligt. Har något hänt 
honom brukade han alltid berätta det och då mest för mamma.

Ali berättar om sig själv att han arbetar mycket i pappans butik. Han är mycket tekniskt 
intresserad. Han är sällan ute på stan utan familjen umgås med andra familjer i den 
Libanesiska föreningen. Där spelar både Ali och brodern Iman fotboll. Den övriga familjen, 
pappans åtta bröder finns i Stockholm där de mestadels sysselsätter sig i två olika branscher, 
nämligen teknik och bagerier/kaféer. Det är mest under större högtider som de åker till 
Stockholm och släkten där.

Det har inte kommit egendomliga telefonsamtal eller hotfulla brev till familjen.

Det enda han vet som har hänt var att pappa blev nedslagen i sin butik av en svensk man och 
att det blev en tingsrättsförhandling. Sedan har det varit en man med hund som slagit Hussein 
och Mohammed. Men detta sätter han heller inte i samband med det inträffade.

Det var Ali som tog emot samtalet från skolan där läraren sade att Mohammed inte kommit 
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till skolan. Han lämnade det beskedet till föräldrarna som skulle gå ut och söka efter honom. 
Själv gick han till skolan och var där till dess en farbror till honom ringde och ville att han 
skulle till sjukhuset. Jag hörde av mina kompisar att en åtta-årig pojke var död.

Ali kan absolut inte tänka sig något inom familjen som kan ha samband med det inträffade.

Återberättat för Ali som godkänt detta.

Förhör med Ammouri, Ali; 2004-10-19 15:35   diarienr: 0500-K39890-04
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1079

Förhör
Förevisande av fotografi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Ali
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förevisande av fotografi taget av fotograf på tidningen Östgöta Correspondenten 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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-09
Förhör påbörjat

11:21
Förhör avslutat

11:26
Förhörsplats

Polisstationen Flemingsberg, Huddinge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ali informeras om att han kommer att få se ett fotografi taget på en mansperson. Han ombeds 
titta noga och se om han känner igen personen på bilden eller om han har sett personen 
överhuvudtaget någonstans. Då Ali har studerat fotografiet en stund så säger han att han inte 
känner igen personen. Han säger vidare att han kan ha sett personen någonstans i Linköping 
men det är ingenting han kan erinra sig var eller när i tiden.

Avslutningsvis tillfrågas Ali om han har kommit på något ytterligare sedan han talade med 
polisen förra gången och han säger att så är inte fallet varför förhöret avslutas klockan 11.26. 
Förhöret har talats in på band, avlyssnats under intalandet av Ali som godkänner inspelningen.

Flemingsberg som ovan
Tommy Södling, krinsp.
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1080

Förhör
Kartläggning pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Ali
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Khalil Hankir
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Ali vars bror dödades 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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

15:25
Förhörsplats

Polisstationen Flemmingsberg Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Lindberg, Stephan

Berättelse

På fråga svarar Ali Ammouri, som fortsättningsvis under förhöret kommer att kallas Ali, att han 
och hans syskon oftast är hemma på kvällarna. Det är sällan de är ute sent. Det händer ibland att 
man tar hem kamrater till bostaden, och träffas där, och är det så, att man skulle vara ute sent, så 
brukar någon i familjen ringa och tala om att klockan är mycket. Det här säger Ali är ett system, 
som han själv tyckte fungerar bra inom familjen, och på fråga svarar Ali, att det har hänt att han 
själv har varit ute på kvällarna och lekt med kompisar, men att han alltid kommer hem i tid. 

Ali tillfrågas ang fickpengar som han och hans syskon fick, och han säger då, att för sin egen del så 
hjälpte han även till i sin fars butik vid Trädgårdstorget i Linköping, och han fick en viss ersättning 
därför, och han säger att alla syskon inkl honom själv får veckopengar, och i övrigt vad de behövde. 

Ali tillfrågas vidare ang morgonrutinerna, och då i synnerhet vardagarna inom familjen, och han 
säger att vanligtvis så brukar det vara hans mamma eller Alia som vaknar och går upp först. Men 
han säger, att det har även hänt, att han själv har vaknat först, och då väcker de övriga i familjen. 

På fråga hur man brukar lämna bostaden för att gå till olika skolor på vardagsmorgnarna, så berättar 
Ali att man kan säga, om man räknar bort att en del har sovmorgon ibland, så är det vanligast att 
Hussein går först, och då kanske kl 07.40, tätt följd av Mohammad och Iman, som gick kanske fem 
minuter senare, för att i sin tur följas av Ali och Alia, som går ytterligare kanske fem – tio minuter 
senare. Han säger att från det att höstterminen startade 2004, och i och med det att Mohammad 
bytte skola, så ville han gå själv, och inte ha sällskap med Iman, vilket han också gjorde. 

Ali tillfrågas betr hans och hans syskons kläder som de brukade bära då de går till skolan, om man 
alltid har sina egna, eller om man lånar ytterplagg av varandra vid olika tillfällen, och han säger att 
det gör man inte. Det var så varierande storlekar, så att var och en hade sina egna kläder som den 
personen bar. Och på fråga ang ryggsäck, så säger han att alla barnen hade någon form av 
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skolväska eller ryggsäck, och betr den ryggsäcken Mohammad bar den 19/10 på morgonen, så är 
det hans ryggsäck, och han brukade alltid ha den när han gick till skolan.

Ali tillfrågas om pappa Hassan brukade vara uppe på morgnarna när barnen gjorde sig i ordning för 
att gå till skolan, och Ali säger då, att i normala fall när man inte hade sovmorgon, så var pappa inte 
uppe, för han brukade vakna ungefär kl 08.00. 

Ali tillfrågas även ang frukosten, om någon lagar frukost åt samtliga barn, eller hur det fungerar på 
morgnarna, och han säger att i stora tag så får alla fixa sin egen frukost. Han säger att hans mamma 
brukade ibland vara uppe och hjälpa Mohammad med frukost, och även se till så att han fick 
matsäck med sig till skolan, de dagar de skulle ha det.

På fråga i fall han känner till om hans mamma brukar titta när de gick ifrån bostaden, och kanske då 
i synnerhet när Mohammad gick, då han var minst av barnen, så svarar Ali att det är ingenting han 
känner någonting till. På fråga om Mohammad kom för sent ibland till skolan likväl som de andra 
barnen, så säger Ali att det är ingenting han vet. Han har inte hört något liknande, och han har inte 
sett något papper som tyder på, att Mohammad skulle ha kommit sent till skolan. Ali rättar och 
säger, att betr måndagen den 18/10, så vaknade hela familjen lite senare än vanligt. De försov sig, 
eftersom inte mobiltelefonen ringde i tid, och Ali uppskattar det till att kanske kl 07.30 vaknade 
allesammans. Han säger, att då blev det lite stressigt, innan alla barnen kom iväg, och att han kan 
kanske ha tänkt sig då, att några av hans syskon kan ha kommit för sent den dagen. 

Tillfrågad i fall Ali känner till om hans syskon brukar gå samma väg till skolan, så svarar han att 
det tror han att de gjorde. Han själv går alltid samma väg. Han tycker det är en bra väg till skolan, 
och även tror han att hans syskon går tillbaka samma väg ifrån skolan till bostaden. Betr Ali själv, 
så brukar han sällan gå hem med det samma efter skolan. Antingen går han ner till sin pappas butik, 
eller annars så brukar han följa med kamrater in till staden. 

Ali tillfrågas ang måndagskvällen den 18/10, och när han själv kom hem, och han svarar då att han 
var hemma ca kl 19.00. Mohammad var redan hemma då. Han gick inte ut mer under denna kväll. 
På fråga om Mohammad var på något särskilt humör den här kvällen, så erinrar sig Ali att 
Mohammad blev glad för att Ali hade ordnat fram en film som Mohammad skulle få titta på. Ali 
säger att Mohammad tyckte om att ligga på soffan och titta på en bärbar data, där man kunde spela 
upp den här filmen. 

Ali tillfrågas också hur han och hans syskon sov inne i lägenheten, och han säger då, att pojkarna 
delade rum, d v s han, Hussein och Mohammad delade ett rum, likväl som hans systrar Alia och 
Iman delade ett rum. Hans mamma och pappa hade också ett eget sovrum. På fråga svarar Ali att 
han trivdes, och han tror att alla i hans familj trivdes där de bodde, för det var ett lugnt område. Han 
säger också att familjen hade funderingar på att försöka flytta till ett hus eller villa så småningom. 

Ali tillfrågas om flyttplanerna hade kommit så långt, att man skulle gå och titta på något hus eller 
liknande. På den frågan svarar Ali, att eftersom hans pappa hade blivit trött sista tiden, det var 
jobbigt för honom att gå i alla trappor för att komma upp till familjens lägenhet, så bestämde de att 
pappa skulle läkarundersökas först, innan man tog ställning till om man skulle titta på någon villa.

Ali tillfrågas ang tisdagen den 19 oktober, och då han själv skall till att lämna bostaden, och att han 
säger då, att ca kl 07.45, en tid som Ali uppskattar, så ringer man ifrån Mohammads skola. Man 
säger ifrån skolan att Mohammad inte har kommit till skolan, och på fråga svarar Ali att samtalet 
kommer på familjens fasta telefon. På fråga om det finns någon mer hemma än Ali vid den här 
tidpunkten, så säger han att hans pappa finns också hemma. Ali förklarar att något tidigare så hade 
Iman varit på väg till skolan, men när hon gick, då hon kom upp på vägen ovanför, så fick hon se 
att fanns en ambulans där, som lastade in en liten pojke i ambulansen, och Iman tyckte sig känna 

Förhör med Ammouri, Ali; 2004-11-02 13:50   diarienr: 0500-K39890-04
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igen kläderna på den här pojken, som om det vore Mohammads kläder. Hon blir därför rädd, och 
springer hem igen, och det slutar med att Iman följs åt av mamma till skolan, och Ali säger att hon 
går då en annan väg, eftersom den vägen hon brukar gå troligen var avspärrad av polisen. Men 
mamman hinner inte koma hem igen, för att då Ali får samtalet från skolan, så ringer han till 
mammas mobiltelefon, och talar om att Mohammad inte har kommit till skolan. På fråga om hans 
pappa då var hemma, så svarar han att pappa är vaken och hemma, och då han får reda på det här, 
så skall han åka till sjukhuset, och Ali frågar då pappa om han får följa med till sjukhuset, men 
pappa tyckte inte att Ali skulle göra det, utan det var bättre att han gick till sin skola. Därefter så 
lämnar Ali bostaden, och går till skolan, medan pappan strax efteråt tog sig till sjukhuset. 

Ali tillfrågas ang tidpunkten för samtalet ifrån skolan, där det sägs att Mohammad inte har kommit 
dit, om det kan vara senare än kvart i åtta, och han säger då, att det kan ha varit så, att klockan var 
08.45 då samtalet kom. Han säger han själv skulle börja skolan kl 09.00, och det tar honom kanske 
tio minuter att ta sig till skolan, så han är nog rätt säker på, att det var 08.45 samtalet kom. 

Ali tillfrågas om han känner någon person vid namn Ahmad Kashab, och han säger då att det är en 
familjekamrat, och att det är en kamrat till hans pappa. Han säger också att Kashabs fru är också 
kamrat till Alis mamma. Han säger, att Kashabs är medlemmar i den libanesiska föreningen i 
Linköping, och på fråga om Ali vet några mer personer som han kan namnge, som finns med i den 
här föreningen, så svarar han att det är sammanlagt kanske femton – tjugo stycken med familjer 
som är medlemmar i föreningen. Men han vet att någon som heter Josef Sawavi samt Muhamut 
Hyassi också är medlemmar där, och betr Hyassi, så är denne ledare i denna förening. På fråga 
svarar Ali också att medlemmarna finns inte bara i Linköping, utan de kommer ifrån andra platser i 
Östergötland, såsom Norrköping och Kisa, vad Ali vill minnas.

På fråga så berättar Ali vidare, att han går till skolan. Han minns att de hade prov första lektionen, 
och att han efter det får en påringning från sin farbror Hussein, som undrade vad som hade hänt, 
och ungefär i samma stund får Ali höra av elever i skolan, att två stycken elever skulle ha dödats på 
väg till skolan. I vart fall skulle en ha dödats, och någon skulle ha skadats. Ali ringer därefter sin 
pappa, som befinner sig på sjukhuset, och Ali uppmanas då att ta sig till sjukhuset, och han säger 
att han går dit, och får där av sin mamma och pappa reda på vad som har hänt Mohammad.

Ali tillfrågas om han har någon egen mobiltelefon, och han säger då att det har han, och den har tfn 
nr 073-512 90 90. Han tillfrågas också om han i sin tur ringer någon annan i släkten och talar om 
vad som har hänt Mohammad, och han säger då att det gör han inte. 

Ali tillfrågas om han känner någon person som heter Rana. Han säger då, att det är hans kusin. Hon 
kan vara ca 17 – 18 år gammal, och på fråga svarar han också att. Ali gör ett tillrättaläggande och 
säger, att det inte är hans kusin, utan det är hans pappas kusins dotter, och han svarar också på fråga 
att Rana har inte bott hos Ammouris i Linköping. Han säger att för egen del så vistades han en 
vecka uppe i Stockholm hos sin farbror Ishan, och det bör ha varit under augusti månad 2004, innan 
skolan började. Ali säger, att han var ensamt syskon som var uppe och hälsade på i Stockholm. 
Tillfrågad ang Rana, när han träffade henne senast, så svarar han att det var på en kusins bröllop, 
men han vet inte när i tiden det kan ha varit. Det kan ha varit före sommaren 2004, eller kanske i 
slutet av 2003. Han har ingen uppfattning där. Det bröllopet var emellertid i Stockholm, och flickan 
som gifte sig hette Alia. Ali har heller inte talat med Rana på telefon, då de, som han säger, inte är 
kamrater. Han vet inte var hon bodde i Stockholm, och vet nu inte var hon befinner sig. 

Ali tillfrågas också om han känner sin mammas bror, som också heter Ali, och han säger att det gör 
han. Denna Ali har bott i Linköping, och då hemma hos Ammouris på Barnhemsgatan 8C. På fråga 
när i tiden detta kan ha varit, så berättar Ali att det var i år någon gång. Han vet inte exakt när, och 
inte för hur lång tid som hans mammas bror bodde där. Han flyttade sedan upp till Stockholm. På 
fråga var denne Ali bodde i lägenheten, så svarar Ali att de bodde alla fyra männen, pojkarna, i 
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samma rum i lägenheten, och det fungerade bra enligt Ali. På fråga om hans mammas bror arbetade 
någonstans, eller vad han gjorde på dagarna, så säger Ali, att han vet inte vad han gjorde, men de 
umgicks tillsammans i familjen på kvällarna, det minns han. 

Ali tillfrågas i fall hans syster Alia är förlovad, och han säger att det är hon inte, men hon har en 
pojkvän i Libanon, som heter Emad, och Ali säger sig ha träffat honom i Libanon. 

Tillfrågad när Ali senast var i Libanon, så svarar han att det var under år 2001, och då innan han 
åker till Sverige. Han säger också, att hans mamma och Mohammad tillsammans med hans systrar 
Iman och Alia var i Libanon för att hälsa på släkten under 2004. Han säger att de åkte i slutet av 
juni månad, efter det att skolan har slutat, och att de kom tillbaka till Sverige och Linköping i 
början av augusti månad. Det var en planerad resa sedan tidigare, och det var som sagt för att hälsa 
på släkten. 

Ali tillfrågas, med anledning av att familjen har flyttat upp till Stockholm, och att han säger att 
anledningen till det är, att man inte känner sig trygg längre i Linköping. På fråga när denna flytt 
bestämdes, så säger han, att då hans farbröder fick reda på vad som hänt Mohammad, så ville de att 
Hassan och dennes familj skulle flytta upp till dem i Stockholm, för att på så sätt ha hela släkten 
samlad på samma ställe. På fråga svarar Ali, att pappa ville att de skulle flytta upp, och han tror att 
alla i familjen ville detta. Det bestäms således några dagar efter det tragiska som hände 
Mohammad. 

Ali tillfrågas vidare ang den soppåse som hans mamma har berättat om att hon hade ställt utanför 
dörren, och att den sedan var flyttad, och förmodligen genomsökt av någon okänd person. Han 
tillfrågas då om man har pratat om den här soppåsen hemma inom familjen, och han säger att det 
har man gjort. Man har diskuterat lite grand, men det fanns ingen anledning att vara rädd för det 
här. Det verkade vara bara konstigt att någon hade tagit soppåsen. Ali har ingen vidare uppfattning 
ang det.

Ali tillfrågas också i fall det har förekommit att främmade, för honom okända personer, kommit på 
besök i lägenheten, eller att okända personer ringt på telefonen, och Ali svarar, och han säger att det 
har det inte. De personer som kommer hem, är kända av familjen, och likadant på telefonen så har 
inga konstiga samtal eller hotelser framförts. Han säger, att hade så varit fallet så hade man 
diskuterat det inom familjen. 

Ali tillfrågas om Mohammad vid tillfälle berättat om att han har varit inblandad i något bråk, och 
Ali erinrar sig då, att Mohammad vid tillfälle sagt åt sin mamma, att han hade bråkat med en 
kompis i skolan, och att det under detta bråk kommit fram en lärare och fått slut på bråket. Ali vet 
emellertid inte om det fanns någon skada med anledning av detta bråk. 

Ali erinrar sig, att antingen söndagen den 17 eller måndagen den 18 oktober, så hade Mohammad 
ont i armbågen. Han visade inte skadan för någon, men han hade ett bandage om armbågen. Ali tror 
att det kan ha varit den högra armbågen. Det framkommer inte var skadan har kommit ifrån. Ali vet 
inte, men han tror att det kan vara så, att Mohammad själv har lagt om bandaget på armbågen. 

Ali tillfrågas också i fall det finns någon särskild site på Internet, där man kan tala med andra 
libaneser, och han säger att han vet att det finns det. Den heter  Lebanon.com. Han är dock aldrig 
inne där själv, och ingen annan i hans familj, vad han vet. 

Avslutningsvis så tillfrågas Ali när ungefär han kommer hem ifrån lasarettet den 19 oktober, och 
han säger då att han kommer hem tillsammans med sin mamma och pappa någon gång under 
eftermiddagen. 
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Han tillfrågas också, om han känner någon Nibelius, Jan Jakob Gustav, och han säger det gör han 
inte. Han känner ej heller någon Gudrun Oredsson eller Monika Rehn. 

Förhöret med Ali avslutas kl 15.25. 

Förhöret har talats in på band, och är avlyssnat under intalandet av Ali som godkänner inspelningen.

Flemmingsberg som ovan

Tommy Södling
Krinsp  
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1085

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Iman
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i anledning av mord på hennes bror Mohammad Ammouri
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:35
Förhörsplats

Den hördas bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Pettersson, Jan

Berättelse

Iman informeras om att syftet med förhöret är att samla in så mycket information som möjligt 
för att kunna lösa mordet och att det är vikigt att hon berättar allting, även sådant som kan 
vara lite "skämsigt".

Hon säger att hon aldrig har råkat ut för rasister och har inte hört att hennes syskon heller 
skulle ha gjort det. Hon själv är inte osams med någon, fast en gång var hon och hennes 
kompis osams och sa dumma saker till varandra. Det var ett tag sedan, de är kompisar nu 
igen. Det är aldrig någon som har hotat henne med att någon annan person ska göra henne 
illa. Hon har heller aldrig hört att något av hennes syskon skulle ha fått motta ett sådant hot. 
Det finns inga i släkten som familjen inte kommer överens med. De kommer också bra 
överens med alla sina grannar. 

Barnen brukar inte vara ute på kvällarna. Bröderna Hussein och Ali brukar hjälpa pappa i 
hans affär. Därifrån kommer de hem vid 19 – 20-tiden.  Systern Alia är bara ute någon gång 
med sina nära kompisar. Alia har en pojkvän, han är ca 20 år. Han bor i Libanon. Iman har 
träffat honom där en gång. Systern fick själv välja att hon ville bli ihop med den här killen. 
Iman kommer själv att få välja sin pojkvän. På fråga om hon kan tänka sig en svensk pojkvän, 
säger Iman att hon vill gifta sig med en libanes, någon som familjen känner.

Hon ombeds beskriva sin lillebror Mohammad. Hon säger att han var glad och snäll. Han 
gillade fotboll och tyckte om att leka och busa ibland. Han spelade fotboll i Derby. Iman vet 
inget om att det skulle ha varit något tjafs med Mohammad i skolan, att han varit osams med 
någon. 

När Iman gick till skolan innevarande dags morgon, var hon försenad och fick stressa. 
Mohammad hade gått före henne. Sedan han slutade på 6-års har han inte velat ha sällskap 
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med Iman till skolan. Iman såg ingen framför sig när hon gick och det var ingen som gick 
ifatt henne. Hon såg inte till någon alls, tänkte i alla fall inte på det eftersom hon hade så 
bråttom. När hon kommit en liten bit hemifrån, såg hon blinkande ljus och trodde först det 
var vägarbete. Så såg hon att det var en ambulans. Hon såg att det låg en person på marken, 
som hade likadana kläder som Mohammad. Hon tänkte att det inte kunde vara Mohammad. 
Bredvid personen på marken stod en polis, som sa till Iman att hon inte fick gå förbi där. 
Iman tyckte det var otäckt och sprang hem.  Hon sa till mamma att hon inte vågade gå själv 
till skolan, så mamma följde henne. I skolan berättade hon för sin fröken vad hon sett och bad 
att få ringa till Mohammads skola. Det fick hon göra och fick då veta att Mohammad inte 
kommit till skolan. Då svimmade Iman nästan. Sedan fick hon komma till sjukhuset och fick 
veta vad som hänt.

Iman vill inte ha förhörsanteckningar upplästa för sig. 
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1087

Förhör
Ankn P 6270

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Iman
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komletterande förhör
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2009-02-11
Förhör påbörjat

13:35
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats

Polishuset, Södertörn
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Civilutredare, Ulrika Wangle är bitr. förhörsledare.

Iman är syster till den mördade pojken Mohammad. Iman var vid händelsen 13 år.

Iman informeras om anledningen till förhöret.

SAMMANFATTNING AV FÖRHÖR.

Iman är övertygad om att det finns personer som sett angreppet på Mohammad men som av 
rädsla inte vågar kontakta polisen. Hon bygger sina antagande på att det alltid kom folk 
gåendes eller cyklandes på Åsgatan vid denna tid på morgonen när hon själv oftast gick till 
skolan.

Iman minns fortfarande morgonen den 19 oktober 2004 i detalj. Samtliga i familjen försov sig 
några minuter denna morgon. Därför tag alla på sig jättesnabbt och Mohammad gick några 
minuter före Iman som skulle gå efter honom.

När Iman kom upp på Åsgatan så såg hon att en "unge" låg där på marken. Hon misstänkte att 
det var Mohammad men ville inte tro detta.

Det var INTE förutbestämt att Mohammad skulle gå före Iman till skolan. Tidigare gick de 
alltid tillsammans till skolan. Att han nu skulle gå själv var nytt eftersom han hade bytt skola. 
Först gick han i förskola sedan i ettan. Det var då han ibland började gå ensam, bl.a. när Iman 
började senare. I övrigt brukade de alltid ha sällskap. Denna morgon berodde det på att de 
försov sig och att Mohammad blev klar före Iman så han gick ungefär fem minuter före Iman. 
Iman uppfattar det som att hon gick precis efter honom.
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Förhörsledaren påpekar att hon i tidigare förhör sagt att det var blinkande blåljus på Åsgatan 
när hon kom upp på densamma. Det hade också kommit en ambulans till "ungen" som låg på 
marken. Förhörsledaren upplyser Iman om att hon sannolikt gått senare än hon tror eftersom 
Mohammad blev angripen ca kl. 07.45 och att första polisbil var på plats kl. 07.55 strax före 
ambulans kom till platsen.  Iman har svårt att tro att hon gick så långt efter Mohammad.

Iman tillfrågas om det fanns någon pojke som visade intresse för henne vid tiden före mordet 
på Mohammad. "Inte vad jag kommer ihåg" svarade Iman. Iman informeras om att det för 
kort tid sedan till polisen inkommit uppgifter om att det kunde vara så. Förhörsledaren läser 
sedan upp valda delar av det som kommit till polisen ( R 6270). Bl.a att en kille skulle varit 
olyckligt kär i en av Mohammads systrar samt att denne skulle ha ristat in sitt och systerns 
namn i ett soprum i närheten av familjen Ammouris bostad. Det enda som Iman minns var att 
någon tagit en soppåse utanför dörren som mamman ställt ut och lämnat där nere i trapphuset 
efter att ha knutit upp och tagit ur allt papper och skräp som fanns där. Varken Iman eller 
någon annan i hennes bekantskapskrets har sett någon inristning med hennes namn i något 
soprum. Hon har inte heller uppmärksammat någon kille som stått vid något soprum och 
vänta på henne och har därför inte uppfattat något obehag.

Iman frågar om detta verkligen har hänt och blir då åter informerad om att det enbart är 
uppgifter från en anonym uppgiftslämnare och att denne i sin tur hört att det skulle ha varit så. 
Om detta är sant eller inte vet inte polisen och det är en av anledningarna till att Iman 
tillfrågas om dessa uppgifter. Om uppgiften stämmer så skulle det vara intressant för den 
fortsatta utredningen. Iman kan inte erinra sig någon granne eller annan som skulle ha 
bevakat eller följt efter henne. Hon brukade också oftast ha sällskap med Mohammed till 
skolan.

Iman tillfrågas om Mohammad själv bar kniv vid något tillfälle som hon känner till. Efter att 
ha tänkt efter en stund som kommer hon ihåg att Mohammad vid ett tillfälle hade med sig en 
s.k. nagelknipsare med en nagelfil/rensare för att  " så här typ så här impa på kompisarna 
eller nånting men den fick han inte ha med sig längre". Iman minns inte först om det var 
långt före morden men svarar sedan att det var långt innan som Mohammad hade med sig 
nagelknipsaren.

På fråga, om hon känner till om Mohammad varit i bråk med någon på skolan eller under 
fotbollsträningarna så vet hon enbart att Mohammad ofta var i tjafs  med en jämnårig kille i 
skolan. Det var dock inte så att de bråkade och slogs. Pojken heter Alexander. Hon vet ej 
dennes efternamn eller om denne hade några äldre bröder. Alexander besökte mordplatsen 
och tände ljus efter morden. Hon beskriver Alexander som lite längre än Mohammad, blond, 
smal, stora tänder, lite längre hår.

Iman berättar att hon vid tiden hade tre tjejkompisar som hon umgicks med. De heter Shame, 
Amelia och Emma. De träffas fortfarande och umgås när tillfälle ges. Hon berättar att hon 
och Emma, trots att de var bästa kompisar, brukad tjafsa ganska ofta. Förhörsledaren relaterar 
en händelse för Iman som Emma berättat i förhör när Emma hade varit hemma hos Iman och 
då sagt några fula ord som Mohammad hade hört och berättat för sin pappa. Hon skulle ha 
sagt "fan och håll käften". Imans pappa hade blivit upprörd över detta och förbjudit Iman att 
fortsätta att umgås med Emma. Emma hade blivit ledsen men tillsamman med skolpersonal 
och föräldrar hade man rett ut det hela. 

Iman kommer väl ihåg händelsen och skrattar samtidigt som hon säger att "det var fulare ord 
hon sa". Bara för att Mohammad hade hört detta och relaterat dessa ord till sin pappa så blev 
denne upprörd. Efter att det utreddes i skolan så var Emma välkommen hem till dem igen. 
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Emma har nyss varit hos Iman i Stockholm och sovit över.

Iman vet att Emma har en bror som heter Tobias. Hon träffade denne bara vid något tillfälle. 
Hon minns att han låg i lumpen vid tiden för morden, hösten 2004.

På fråga om hon vet om någon var kär i hennes storasyster, Alieh vid tiden så svarar Iman att 
då hon själv bara var 13 år och systern då 18 år så pratade dom aldrig om sådant sig emellan.

Innan förhöret avslutas så spekulerar Iman om att gärningsmannen kan vara någon rasist eller 
psykisk sjuk person från någon närbelägen psykiatrisk avdelning. Hon berättar också om att 
hennes syster Aliah drömt en dröm för en tid sedan där hon i drömmen sett den man som kan 
vara gärningsmannen. Iman är medveten om att drömmar inte är sanna men ändå. 

Förhöret avslutas kl. 14.20.

Benniet Henricson
Särskild utredningsledare
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1090

Förhör
Förevisande av fotografi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hussein
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förevisande av fotografi taget av fotograf på tidningen Östgöta Correspondenten i Linköping samt

kompletterande förhör.
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-09
Förhör påbörjat

11:14
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats

Polishuset Flemingsberg, Huddinge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hussein informeras om att han kommer att få titta på ett fotografi föreställande en 
mansperson och han ombeds titta noga och se om han på något sätt har sett den personen 
tidigare eller känner igen honom.

Efter det att Hussein har studerat fotografiet så säger han att inte vet vem personen är. Han 
säger också att han tycker sig känna igen personen. Han kan ha sett personen i fråga utanför 
någon skola men han är inte riktigt säker. På fråga om det skulle vara så att Hussein har sett 
personen vid någon skola, vilken skola det i så fall har varit och Hussein förklarar då att för 
ca. två år sedan så gick han på Fridtunaskolan och hade språkval på Folkungaskolan. Han 
säger att han kan ha sett personen ute på skolgården vid Folkungaskolan. Eventuellt så hade 
personen lite längre hår då och han var ensam på skolgården. Hussein säger avslutningsvis att 
han är ganska osäker på de här uppgifterna men att han vill berätta det i all fall för polisen.

Avslutningsvis tillfrågas Hussein om det är något ytterligare som han har kommit på sedan 
sista samtalet med polisen och han säger att det är det inte varför förhöret avslutas klockan 
11.20.

Förhöret talats in på band, avlyssnats under intalandet av Hussein som godkänner 
inspelningen.

Flemingsberg som ovan
Tommy Södling, krinsp.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hussein
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Hussein då denne tillsammans med övriga familjen har kommit på att han

gjort iakttagelser av en granne i fastigheten Barnhemsgatan 8D 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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-04
Förhör påbörjat

12:45
Förhör avslutat

12:50
Förhörsplats

Familjen Ammouris bostad Barnhemsg 8C
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Då familjen Hussein Ammouri under kvällen den 3 november 2004 i Stockholm 
sitter och diskuterar så kommer hans dotter Alieh  Ammouri på att hon har gjort 
iakttagelser av en mansperson som bor i fastigheten Barnhemsgatan 8D. När 
Alieh nämner det här så reagerar övriga i familjen och säger att dom har också 
gjort iakttagelser av den här personen som har verkat stirra på dom men inte 
tänkt förrän Alieh nämner det. Vid förhörstillfället finns hela familjen Ammouri 
i bostaden dom hade på Barnhemsgatan 8C i Linköping och visar för de olika 
förhörsledarna vad man har gjort sina iakttagelser och var personen har befunnit 
sig som dom har sett.

Hussein Ammouri som fortsättningsvis under förhöret kommer att kallas 
Hussein svarar på fråga att han har sett en person i fönstret i den aktuella 
fastigheten dvs Barnhemsgatan 8D och det är en fastighet som är belägen mitt 
emot det fönster som Hussein Ammouri hade i sitt rum. Hon säger att det var 
det rummet han delade med sina övriga bröder.

På fråga hur ofta Hussein iakttog den här manspersonen så svarar han att det 
kan kanske sammanlagt ha varit 3 gånger och att det alltid var kvällstid då han 
befann sig i sitt rum. Han säger att han kom på att mannen tittade på honom när 
han skulle byta kläder inför kvällen i samband med att han skulle gå och sova 
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och han hade då lampan tänd i sitt rum.

Hussein berättar också att det hände vid ett tillfälle att när han tände sin 
taklampa så släckte personen som hade rummet i grannfastigheten sin lampa så 
det blev mörkt i det rummet. 

Hussein berättar också att han tänkte inte så mycket på det här att det fanns en 
person som tittade på honom förrän hans syster Alieh kom på det under 
måndagskvällen den 3 november och i samband med det så mindes övriga i 
familjen att dom också sett mannen. På fråga om Hussein kan visa i vilket 
fönster han sett den här personen så pekar han ifrån sitt rum på fastigheten 
Barnhemsgatan 8D och säger att det var på den översta våningen och fönstret 
längst till vänster, det var där han såg manspersonen. Hussein ombeds beskriva 
den här personen och han säger då att han hade svart kortklippt hår, han verkade 
lite bredaxlad. Dom gånger som Hussein har sett honom så har han suttit ner 
och tittat ner som om han hade suttit vid ett skrivbord eller liknande. På fråga 
om personen hade glasögon eller skägg så svarar Hussein att det hade han inte. 
Han har inte sett den här personen utomhus vid något tillfälle vad han kan erinra 
sig och han uppskattar mannens ålder till kanske 30 år. Hussein säger också att 
han uppfattade mannen som lite bredaxlad.

På fråga om Hussein tyckte det var obehagligt när mannen tittade på Hussein så 
svarar han att det var inget han direkt tänkte på och han tillfrågas avslutningsvis 
om han minns vad mannen hade för tröja på kroppen när han såg honom och att 
han säger då att han bar en svart lite tjockare tröja. I övrigt har han inte sett 
några andra personer i det fönstret.

Förhöret med Hussein avslutas klockan 12.50. Förhöret uppläst och godkänt i 
konceptform.

Linköping som ovan.

Tommy Södling
krinsp 

Förhör med Ammouri, Hussein; 2004-11-04 12:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning - Pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hussein
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bror
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord alternativt dråp på Åsgatan/Karl Dahlgrensgatan 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

Mats Adolfsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Förhörsvittne

Ylve, Anita

Berättelse

Hussein tillfrågas hur han uppfattar Mohamad. Han beskriver Mohamad som snäll, rolig och 
kunde inte sitta still. Hussein säger att Mohamad alltid berättade om allting. Han var alltid 
spontan och kunde inte ljuga. Han berättade alltid i första hand för sin mamma om någonting 
var fel men han berättade även för andra om mamman inte fanns tillgänglig. 

Hussein tillfrågas om han har någon som helst aning om eller teori varför någon skulle vilja 
göra något som idag inträffat mot Mohamad. Hussein har ingen aning om varför någon skulle 
vilja Mohamad illa. Han har inte hört att någon i familjen har haft besvärligt med någon. 
Mohamad har ej heller berättat att han skulle haft något tråkigt eller varit i bråk med någon. 

Hussein berättar att för några år sedan cyklade han i Trädgårdsföreningen. Han cyklade då 
förbi "en fullgubbe". Gubben hade då slagit till Hussein med en väska. Denne gubbe hade 
långt hår och glasögon samt en hund med sig. Hussein brukar se denne gubbe i närheten av 
sin bostad. 

Hussein tillfrågas om familjen har någon  kontakt med sin släkt. Han säger då att släkten bor i 
Stockholm och att de träffas nästan enbart vid långhelger.

Hussein tillfrågas om han har någon kännedom om hur Mohamad brukar ta sig till skolan. 
Han säger då att första året så följde han sin bror till skolan då de gick i samma skola. 
Därefter har hans syster följt Mohamad till skolan. Numera går Mohamad själv till skolan. 
Hussein förevisas en karta och ombedes beskriva den väg som Mohamad normalt ska gå till 
skolan. Hussein berättar att  Mohamad tar trappan från Barnhemsgatan upp till Åsgatan. 
Därefter går han antingen till ner till Tränggatan vid dess återvändsplats och vidare fram till 
Kaserngatan. Eller så går han Åsgatan, sedan höger Karl Dahlgrensgatan för att ta vänster 
Stengatan och ner till Tränggatan och därefter fram till Kaserngatan. Han går över 
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Kaserngatan och rakt över mot Fridtunaskolan. 

Beträffande händelserna idag så berättar Hussein att han gick till skolan klockan 07:40 morse. 
Han går på Tornhagsskolan. Rektorn hade sedan kommit och pratat med honom och skjutsat 
honom till sjukhuset. Rektorn heter Bo Gustavsson. Beträffande gårdagen så uppger Hussein 
att han sluttade skolan vid 16 – tiden igår. Mohamad var som vanligt och berättade inte om 
att någonting speciellt skulle ha hänt. Han berättar att han på fritiden nästan aldrig är ute på 
stan utan umgås med en del kompisar och är med i Libanesiska föreningen.

Förhöret nedtecknat och godkänt.

Förhör med Ammouri, Hussein; 2004-10-19 15:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Iman
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Hevi Ahmad
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Samtal med Mohammads syster Iman ang hur morgonen förlöt hemma i bostaden 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

Nils-Göran Ahlberg
Förhörsdatum

2004-11-03
Förhör påbörjat

13:40
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

Flemmingebergs polisstation Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Närvarande vid samtalet var krinsp Berit Blick samt arabiska tolken Hevi Ahmad.

Iman ombedes berätta hur den olycksaliga morgonen den 19 oktober förflöt hemma i bostaden.

Iman berättar, att morgonen var som en helt vanlig morgon. Alla hade försovit sig lite, men alla 
barnen hann ta på sig sina kläder i tid. Någon frukost åt de inte, eftersom det var fastetid. Hon vet 
inte om lillebror Mohammad åt frukost. Hon vet inte det, eftersom han inte var i samma rum. 

Mohammad väckte Alia, och sedan väckte vi varandra allihop. Mohammad hade en väckarklocka. 
Mamma Zeinab väcktes också, och hon hjälpte Mohammad med att ta fram vad han skulle ta på 
sig. Pappa Hassan sov. 

Klockan var 07.30, när Mohammad vaknade och väckte oss övriga barn. Iman kommer nu inte 
ihåg, om hon såg Mohammad innan han gick hemifrån eller inte. Han vaknade kl 07.30, men Iman 
vet inte riktigt när han lämnade bostaden, "men han gick typ 07.45". Mohammad brukade oftast gå 
hemifrån fem minuter tidigare, alltså 07.40. Men eftersom alla försovit sig denna morgon, var han 
ungefär fem minuter senare än vanligt. 

Iman lämnade bostaden troligen kl 07.50. Hon gick samma väg som Mohammad, alltså uppför den 
branta trappan på baksidan. Mohammad brukade gå den vägen, eftersom den andra vägen, längs 
Barhemsgatan, är mycket längre. Iman såg emellertid inte att han gick denna väg denna morgon. 
Hon var stressad, eftersom hon var sen. Hon vände sig inte om och tittade upp mot lägenhetens 
fönster. Hennes mamma Zeinab, burkar inte, såsom Iman vet, titta ut genom fönstret, och vinka 
efter sina barn. Zeinab burkade säga hej då i hallen, innan man gick, och så fick man någon puss. 

Då Iman kom upp ovanför trappan, såg hon en massa poliser, och hon såg en polis som pratade 
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med en gammal kvinna. Hon såg ambulanser, och en pojke som låg på marken. Hon kunde bara se 
halva kroppen på pojken. Inte ansiktet. Hon kände igen byxor och jacka. Jag blev jätterädd, och 
sprang hem. Jag ville inte tro att det var han, Mohammad.

Iman sprang in genom porten, och uppför trappan i trapphuset. Där mötte hon sin syster Alia, som 
var på väg ut. Iman berättade för Alia vad hon sett, att det låg en pojke där. Hon berättade inte om 
pojkens kläder. De båda flickorna sprang tillbaka in i lägenheten. Mamma och pappa var nu vakna, 
och Iman berättade för dem, att hon sett en pojke. Mamma Zeinab frågade om det var Mohammad, 
men Iman svarade att det inte var han. "Jag ville inte skrämma dem." 

Zeinab följde Iman till skolan, eftersom hon var jätteorolig, och rädd. De gick nu vägen längs 
Barnhemsgatan. 

Janne, Iman vet inte hans efternamn, brukar alltid vänta på Hussein utanför lägenheten på gatan. De 
båda gör sedan sällskap till skolan. Om Janne stått utanför denna morgon, minns inte Iman. De 
båda kamraterna Hussein och Janne brukade träffas utanför porten på gatan, "kanske tjugo minuter 
i åtta eller nåt". Om det var samma tid som gällde denna dag, vet inte Iman. 

Då hon kommit till skolan, hade hon lektion som vanligt. Engelska. På rasten efter lektionen, 
ringde hennes magister, Micke, till Tunvallaskolan, och frågade om Mohammad hade kommit till 
skolan. De svarade att han inte fanns där. Iman ramlade ner på golvet, och började skrika. Hon fick 
sedan prata med en, troligen kurator, Gunilla. Magister Micke ringde till polisen och frågade om 
pojken som Iman tidigare sett.
Hon fick sedan skjuts till sjukhuset, där hon fick sitta i ett rum, och vänta tillsammans med bekanta 
till hennes familj. Hon fick då veta, att det var hennes bror som fanns på sjukhuset, men inte hur det 
var med honom. 

Efter en tid fick hon åka till en vän till familjen, Josef, eftersom man trodde att det var bättre för 
Iman att vänta där. Sedan fick jag åka tillbaka till sjukhuset, där jag träffade mamma och pappa. Då 
fick jag veta att Mohammad var död. 

Iman tillfrågas om vad de säger hemma. 
- De pratar inte så mycket. De är mest tysta. 

Iman berättar att hon har tre stycken jättekompisar. Emma Oredsson, Amelia Letin, samt Shame 
Shamir. Alla tre flickorna är klasskamrater till Iman i Linköping. Hon har också en kusin som heter 
Laila Ammouri. Iman har varit hos henne i Stockholm nu efter det tragiska. Laila är dotter till 
äldste farbror Mohammad. 

Iman uppger att händelsen känns jättekonstig. Det känns som en film alltihop. Vår familj har inga 
ovänner eller så. 

Samtalet fortlöpande nedtecknat och avslutat kl 14.30. 
  
 

    
    

Förhör med Ammouri, Iman; 2004-11-03 13:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hussein
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Khalil Hankir
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Hussein vars bror Mohammad dödades 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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-03
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Polisstationen Flemmingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp Stefan Lindberg.

Hussein Ammouri som fortsättningsvis under förhöret kommer att kallas 
Hussein säger att han går på Tornhagsskolan i Linköping och då i klass 8A.

På fråga angående den 19 oktober 2004 så svarar Hussein att han minns den 
morgonen. Han skulle börja skolan klockan 08:10. Han säger att han brukar gå 
ifrån bostaden klockan 07:40 vilket han även tror att han gjorde denna dag. Han 
såg ej på klockan någonstans utan han brukar varje skoldag ha sällskap med en 
klasskamrat till skolan. Klasskamraten heter Jan Nebelius och han brukar alltid 
vänta utanför bostadshuset där Hussein bor klockan 07:40.

På fråga vilken väg dom går till skolan så berättar Hussein att han tillsammans 
med Jan går Barnhemsgatan, vidare Drottninggatan som man svänger uppåt lite 
grann för att sedan komma ut på Västra vägen och sedan går man till 
Tornhagsskolan. Han säger att dom brukar träffa en skolkamrat, tillika 
klasskamrat till både Hussein och Jan, som heter Johny Andersson och han bor 
någonstans i mitten av Skolgatan. Dom tre brukar oftast ha sällskap till skolan 
och dom är framme vid skolan cirka klockan 08:00 i normala fall. 

På fråga om Hussein och Jan brukar ringa till varandra och bestämma tiden på 
morgonen så svarar Hussein att det behöver man inte göra för det är en tyst 
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överenskommelse att alltid Jan finns utanför Husseins bostad och väntar på 
honom cirka klockan 07:40. Hussein delges då ett telefonsamtal ifrån Husseins 
bostad klockan 07:39 till Jan Nebelius mobiltelefon och det är ett samtal på 
cirka 9 sekunder. Hussein berättar då att han minns att han blev lite sen just den 
här morgonen och att han därför ringde Jans mobiltelefon och sa att han skulle 
komma ner om en stund. Han säger vidare att han var uppe och så men att han 
inte hann att gå ner till 07:40 och att det var därför han ringde. Han tror  att han 
kanske kom ner till Jan klockan 07:45. Han säger att det är ingen annan hemma 
i hans familj som ringer till Jan för det är ingen som känner honom såsom 
Hussen gör och det är ju hans kamrat.

Då Hussein kommer ner cirka 07:45 så finns Jan kvar utanför porten och väntar 
på Hussein på samma ställe där han brukar stå. På fråga om Jan säger någonting 
när Hussein kommer ner så svarar Hussein att det tror han inte att han gör. Han 
säger vidare att dom behövde inte springa för att hinna till skolan  utan dom 
gick som dom brukar. Men vid det här tillfäller just den här morgonen så hade 
Johny Andersson redan gått till skolan så dom blev inte i sällskap med honom.

Tillfrågad var Jan Nebelius bor så säger Hussein att han minns inte vad gatan 
heter men området kallas Stolplyckan och han tror att Jan går Djurgårdsgatan 
vidare en liten väg för att komma ut på Barnhensgatan och sedan bort till 
Husseins bort där han brukar stå och vänta. Han tror att Jan alltid går den vägen 
för den är den närmsta vägen om man ska gå hem till Hussein.

Tillfrågad svarar Hussein att han är nästan säker på att när han lämnar 
lägenheten så har Mohammad., det vill säga hans lillebror, ännu inte gått ifrån 
bostaden. I normala fall, säger Hussein, så tror han att Mohammad går ungefär 
runt klockan 07:30 eller strax därefter till skolan. Han brukar i vart fall gå före 
Hussein ifrån bostaden men denna morgon så, säger Hussein, vill han minnas 
att han var den som vaknade först och att man hade försovit sig lite grann. Han 
tror att man kanske vaknade mellan 07:35 till 07:40 någon gång och då fick han 
väcka dom övriga i familjen. Han svarar på fråga att det har hänt förr och är 
således inte alltför ovanligt att man försover sig och blir lite sena på morgonen. 

På fråga svarar Hussein att han åt ingen frukost den här morgonen för han 
fastade i Ramadan och det gör alla övriga i familjen också förutom Mohammad. 
På fråga svara Hussein också att han vet inte om Mohammad åt någon frukost 
den här morgonen. Han svarar också på fråga och berättar att alla barnen har 
sina egna ytterkläder. Det händer inte att man byter jacka med någon utav sina 
syskon. Man har också sin egen skolväska eller ryggsäck och i Husseins fall så 
har han en skolväska.

Han berättar också att han tillsammans med Jan brukar alltid gå samma väg till 
skolan och på fråga svarar han  att han ser inget ovanligt  denna morgon under 
promenaden till skolan. Han hälsar inte på någon kompis eller talar med någon 
person vad han kan minnas.

Förhör med Ammouri, Hussein; 2004-11-03 13:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Hussein tillfrågas om han känner till något om någon soppåse som har stått 
utanför familjens dörr i trapphuset och han säger att den här soppåsen har man 
talat om hemma hos honom. Han personligen tror inte att det har någonting att 
göra med det som hände Mohammad senare. Hussein tror att de kan vara något 
djur som har lyckats fått upp den här soppåsen och dragit ut innehållet. I övrigt 
så vet inte Hussein att något konstigt skulle ha inträffat runt hans familj.

Hussein tillfrågas återigen angående samtalet till Jan Nebelius på morgonen den 
19/10  och får då frågan om Jan i telefon talar om för Hussein var han befinner 
sig när han får samtalet. Men Hussein säger att han tror inte att Jan säger det 
utan han vet ju om att han finns utanför utan Hussein sa nog troligen bara att 
han skulle komma snart, att han var lite sen.

När Hussein lämnar bostaden så säger han att alla övriga i hans familj, det vill 
säga syskon, mamma och pappa finns kvar i bostaden. Det är han nästan helt 
säker på.

På fråga vilken väg Mohammad brukade gå när han  gick till skolan så berättar 
Hussein att han brukade gå ut från huset …(Ohörbart)…och sedan vidare gatan 
bort till sin skola. Hussein minns inte namnet på dom andra gatorna innan 
Mohammad kommer fram till sin skola. Han säger att han brukade inte ha 
sällskap med Hussein eller Jan då Mohammad gick till skolan.  Vart fall inte 
den senaste tiden.

Hussein tillfrågas när han själv får reda på att något hemsk har inträffat hans 
lillebror. Han säger att klockan kan ha varit runt klockan 11:00 på förmiddagen. 
Han minns att han hade varit med sina kamrater, att kamraterna hade handlar 
wienerbröd och att dom var på väg tillbaka till skolan då man möter kuratorn på 
cykel. Hussein säger att kuratorn heter Berit och att Berit sa då att hon ville tala 
med Hussein. Hon säger att något allvarligt hade hänt och när man närmar sig 
skolan så ser Hussein att rektorn väntade på dem. Rektorn frågar då Berit om 
Hussein hade fått reda på vad som hade hänt men eftersom han inte hade det så 
skjutsade rektorn Hussein till akutmottagningen. På fråga svarar Hussein att när 
man kommer dit så finns förutom hans mamma och pappa där även Alie och 
Ali. Han får då reda på vad som har inträffat. Han säger att det finns också 
kompisar till familjen på lasarettet.

Hussein tillfrågas angående den Libanesiska förening som finns i Linköping 
och om han själv brukar vara med och träffa människor där. Han säger att han 
brukar vara där och att man brukar nog träffas kanske en gång varje vecka. Man 
har olika aktiviteter såsom ibland spelar man fotboll med mera.

På fråga om han känner någon person som heter Rana så säger han att det gör 
han. Han säger att Rana är en dotter till pappas kusin och det är hans syster 
Alies kamrat.
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Rana har varit på besök hos familjen några gånger och hon har även sovit över 
hos dom i Linköping någon gång. Det var mest då Rana och Alie som träffades 
och talade med varandra. Han säger Rana är troligen cirka 17 år gammal och 
verkar glad. Sista besöket hon gjorde hos dom var sannolikt under sommaren 
2004 men Hussein kan inte minnas exakt när. Han tror att Rana förlovade sig 
med sin kille i somras och killen heter Ali. Hussein har träffat Ali vid något 
tillfälle uppe i Stockholm,  för Ali arbetade hos Husseins farbror Akil som bor i 
Stockholm. På fråga svarar Hussein också att Rana bar inte någon slöja.

Tillfrågad angående Internet och om Hussein där brukar vara inne och tala med 
människor ifrån Libanon eller andra kamrater han har. Han säger då att det finns 
en sajt som heter Libanon voice där han tidigare har varit inne men han säger 
det finns ett program på datorn  som heter msn där man också kan gå in och tala 
med vänner.

På fråga ifall Hussein känner till om Mohammad har varit i bråk med kamrater 
eller liknande personer vid något tillfälle senaste tiden så svarar han att det vet 
han om så har varit fallet. När man talas vid hemma så brukade inte Mohammad 
berätta något sådant. Beträffande skolarbetet sa Hussein så sa Mohammad 
ibland att han tyckte det inte var så kul, att det var lite jobbigt att arbeta i skolan. 
 På fråga om Hussein har sett någon skada såsom blåmärke eller liknande eller 
ifall Mohammad har haft bandage på någon arm senaste tiden så svarar han att 
det är ingenting han har tänkt på. 

Angående veckopeng så berättar Hussein att barnen brukar få 100 kronor i 
veckan och han minns att söndagen den 17/10 då Mohammad skulle få sin sedel 
av pappa Hassan så sa han åt pappa Hassan att han kunde få behålla pengarna. 
Hussein förklarade att Mohammad hade sparat pengar sedan tidigare. Han 
handlade oftast glass för sina pengar då och då utav Hemglassbilen. Hussein 
berättar att ibland så följde han med Mohammad och ibland så följde Ihman 
med. Det hände även ibland att Mohammad sprang själv till glassbilen och 
handlade. Bilen brukade stanna på Barnhemsgatan om man vinkade åt den men 
Hussein kommer inte ihåg om det var någon särskild dag i veckan som 
glassbilen kom dit. 

Hussein tillfrågas angående några namn och då ifall han känner personerna 
ifråga. Det första namnet är Gudrun Oredsson och han säger först att det kan 
nog vara en granne som  finns i samma trapp som heter Gudrun. Han vet dock 
inte vad Gudrun heter i efternamn. Då Hussein får reda på att Gudrun Oredsson 
bor Tränggatan 20 så säger han att då vet han inte vem det är och han har ingen 
klasskamrat heller som heter Oredsson i efternamn. 

Tillfrågad angående Monika Härén ifrån Stockholm så säger Hussein att han vet 
att det fanns en kvinna som hette Monika som sommarjobbade hos Husseins 
farbror Muslin i Stockholm. Men han minns inte vad kvinnan hette i efternamn.
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På fråga om Hussein försöker få kontakt med Jan Nebelius ytterligare den 19/10 
och då framåt kvällen så säger han att det försöker han. Han ringer två gånger 
efter varandra, ganska tätt, men han säger att det är upptaget båda gångerna. På 
fråga vad han vill Jan vid den tidpunkten så berättar Hussein att han vill ha 
någon att tala med i sin egen ålder och då angående vad som har hänt under 
dagen.

Hussein vill göra ett tillrättaläggande och säger att det var han själv som hade 
sommarjobbat hos sin farbror Muslin i Stockholm och att den här Monika hade 
jobbet en längre tid hos hans farbror men han vet inte vad hon hette i efternamn. 

Hussein tillfrågas om hans kamrat Jan efteråt har berättat ifall han själv har gjort 
någon iakttagelse på morgonen den 19 oktober under det att han promenerar 
bort till Hussein och väntar på honom utanför Husseins port. Hussein säger då 
att det har han inte talat någonting om. 
Han ombeds återigen redogöra för när han och familjen vaknar på morgonen 
den 19/10 och han säger att det är mobiltelefonen som ringer och att det är Jan 
som då ringer och att sannolikt så vaknar Mohammad och han själv av den här 
signalen. Han minns att Mohammad går och knackar på mamma och pappas 
dörr och att han väcker mamma medan han själv går upp och ringer Jan och 
säger då att han blir lite sen men att han kommer snart. Det sista som Hussein 
minns när han lämnar lägenheten är att Mohammad sitter och eventuellt håller 
han på att ta på sig strumporna på hallgolvet och att mamman finns någonstans 
bakom Mohammad. Han minns dock inte vad mamman gör riktigt. Han 
tillfrågas avslutningsvis om han springer ner för trapporma för att få träffa Jan 
och han säger att han minns inte men sannolikt så springer han ner för trapporna.

Hussein tillfrågas när han kommer hem på kvällen den 18 oktober så svarar han 
att cirka 16:15 är han hemma och att Mohammad även då finns hemma. 
Hussein går sedan ut och handlar ensam, någonting, han minns inte var. 
Familjen äter sedan mat på kvällen och efter det så minns Hussein att 
Mohammad ville titta på en film på datorn vilket han även fick göra under 
kvällen.

Förhöret med Hussein avslutas klockan 15:00.

Förhöret har talats in på band, avlyssnat under intalandet av Hussein som 
godkänner inspelningen.

Flemmingsberg som ovan.
Tommy Söderling krinsp.
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Förhör
O128 J

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hussein
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

 Ang. uppgift om att Mohammad och Hussein blivit slagna av en man med hund.
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

2005-03-23
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hussein förstår vilken händelse som avses och uppger:
Lillebror Mohammad var inte med vid tillfället. Händelsen inträffade för ca 2 år 
sedan och utspelade sig i närheten av ICA på Djurgårdsgatan. 
Hussein cyklade på gångbanan bakom en man med hund. Mannen som gick 
långsamt  blev troligen irriterad på Hussein, vände sig därför om och slog ut 
med väskan som träffade Hussein i ansiktet. Mannen sade inte något.

Hussein beskriver  mannen:
Han var full/berusad. Ca 50 år, långt mörkt hår i "hockeyfrilla", iförd vanliga glasögon. Han 
såg ut som en "fyllegubbe".
 hunden:
Okänd ras, mellanstor mörkbrun med ljusbruna fläckar, korta ben.

Hussein har efter händelsen sett mannen vid några tillfällen utanför ICA-butiken samt vid 
något tillfälle även i Linköpings Trädgårdsförening.
Hussein har inte uppfattat att mannen känt igen honom sedan händelsen, "slaget" utanför 
affären.

Fortlöpande nedtecknat.
/ Nils Ahlberg
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i anledning av dubbelmorden i linköping 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-04-25
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats

Länskriminalpolisen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är kriminalinspektör, Nils Ahlberg, Linköping.

SAMMANFATTNING av det bandinspelade förhöret.

Hussein informeras om syftet till förhöret. Att i första hand hitta ett motiv till morden.

Hussein berättar att han tänker på händelsen varje dag och vad som var motivet till morden. 
Han kan inte tro det är något proffs. Ibland tänker han om det är någon som han sparkat från 
företaget. Det finns ingen privatperson som har förlorat några större pengar vid någon 
konkurs utan det är banker, större bolag, skattemyndigheten samt han själv. Han har hela 
tiden försökt att betala sina leverantörer så de fick sina leveranser.

En person som blev "jättesur" när han fick sparken var Daniel Höglund i Karlstad. Det var 
denne som Hussein köpte Högdata av och som var VD under en kort tid. Han tycker att 
polisen borde kolla honom. 

Han har även sparkat "Qualitykillen", Patrik Björklund. Denne har Hussein känt i 20 år och 
tror inte att denne skulle kunna iscensätta något liknande. "Han ser ut som en flicka. Mammas 
pojke".

Hussein frågar också om polisen kollat upp Inge Pettersson. Denne har bråkat med Hassan 
efter att ha stulit pengar ur kassan. Han fick då sparken och blev sur på Hassan. Inge 
Pettersson  var Husseins bästa vän. Han ringde till Hussein och sa: " Din bror är dum i 
huvudet. Han säger att jag är tjyv. Han var jätteförbannad." 

Men Hussein tror egentligen inte på någon av de uppräknade tidigare anställda men är dem 
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han först tänker på som skulle kunna ligga bakom.

Ibland tänker Hussein om det är "någon idiot har köpt någon dator och tyckt att dom blåst 
honom". Men detta har ju aldrig hänt på OnOff eller Siba att någon gjort något liknande för 
att de inte "fått retur".

På fråga, varför VD i Finland fick sluta några veckor före morden så säger Hussein att denne 
fick sluta 2003. "Jag sparkade honom i mars". Anledningen var att han  under fyra år 
"tappade 350 miljoner". Han hade honom kvar endast för att kunna ta över hans post. Han 
förstod att det var så utan att Hussein behövde berätta det för honom. Han jobbar nu som VD 
på ett börsnoterat företag i Finland men han passade inte i Husseins bransch. Han tog 
beskedet om att få sluta "mycket proffsigt". Han var inte förbannad på något sätt utan  fick 
nytt jobb inom en månad inom logistikbranschen. Hans namn är Matti Asikainen. 

Efter att Hussein köpt Högdata i Karlstad gick han i konkurs efter 7 månader. Där fanns 35 
anställda. "Det finns säkert folk som blev förbannade där". 2003 blev även folk i Stockholm 
uppsagda när han stängde flera butiker. Att någon av de uppsagda i Karlstad eller Stockholm 
skulle bli så förbannade att de skulle mörda tror han inte på. Hussein har haft bra kontakt med 
de anställda eftersom de blivit uppsagda när det gått dåligt och återanställda när det gått bra 
eller när han har expanderat.

Hussein har aldrig tagit några lån på den privata marknaden, från enskilda personer eller 
organisationer. Uppger sig aldrig har varit i sådan situation att han har behövt att göra det. 

Efter konkursen av Högdata i Karlstad 2004 köpte Hussein tillbaka Högdata för 3-4 miljoner. 
Hussein fick låna av banken, trots konkursen.  "Konkursbot var skyldig banken. Då kvittade 
vi det lånet. Så jag tog över lånet av banken." På så sätt fick han loss pengar för att köpa 
tillbaka företaget. Samma sak gjorde han med Sekvencia. "Det var banken, Handelsbanken 
hade 6 miljoner från konkursbot så det nya bolaget köpte konkursbot genom att ta över det 
lånet".

Förhörsledaren menar att ett tänkbart motiv kunde vara att Hussein varit i ett sådant 
ekonomiskt läge att han känt sig tvingad att gå ut på den privata marknaden och låna pengar 
och inte haft förmågan att kunna betala tillbaka lånet inom föreskriven tid.

Hussein anser att mordutredningen "tappar tid" när den ens tänker ett sådant scenario. 
Förhörsledaren förklarar att vi ändå måste ställa den frågan. Hussein svarar då "jag hade inget 
sådant". Han uppger att hans konkurser kostat honom mellan 40-50 miljoner kronor. Av de 
pengarna var 6 miljoner kronor till Handelsbanken,  c:a 8 miljoner till Nordea, c:a 20 
miljoner till Skatteverket i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter. Resten var till olika 
leverantörer.

"Du kan tänka så här; det fanns gott om pengar i bolaget. Bolaget behövde inte gå i konkurs 
men på grund av skriverierna som hände. Efter två veckor efter jag gick ut från häktet så hade 
ledningen i Finland redan gett upp och betalat leverantörerna av dom pengar som fanns i 
bolaget. Skulderna hade minskat från 40 miljoner till 20 miljoner på två veckor. Så dom hade 
redan gett upp och ville inte fortsätta i princip efter dom skriverierna. Vi har aldrig varit i 
sådant trångt läge. Vi har alltid gått uppåt. Vi har alltid expanderat. Alltid ökat. Ända tills i 
princip efter mordet då tappade jag krafterna. Jag orkade inte mer. Alltså egentligen är jag 
sjuk. Jag borde inte jobba. Jag borde bara sitta hemma och ta det lugnt. Men efter mordet, 
alltså mordet tog så mycket av mina krafter så att jag inte orkar. Fortfarande är det så. Alltså 
nu är jag inte, förut jag tyckte det var orättvist det var så hemskt förut. Men nu jag inte tycker 
det längre. Det har gått bort men jag är sjuk fortfarande. Jag är inte helt frisk".
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Förhörsledaren frågar om han själv någon gång tänkt tanken att mordet kan ha berott på hans 
s.k. "affärer". " Ja, ja. Det tänker jag på hela tiden. Jag tänker på alla. Alla som jag träffar men 
jag ser ingen som jag kan….det spelar ingen roll vem det är. Jag skulle käka upp honom om 
jag vet vem det är. Jag skulle inte tveka en sekund. Jag skulle inte ringa till polisen och säga; 
Kom och hämta honom. Det skulle jag aldrig göra. Jag skulle döda honom på en gång. Utan 
att tveka en sekund. Jag tänker på det varje dag men jag ser inte någon i min omkrets 
som…till och med han som installerade larm för mig. Jag såg en gång en kniv med honom 
som liknade den kniven. Han bor i Enköping. Jag ringde honom och hade världens förhör.  
Jag ringde alla som hatade Hassan som jag visste. Var är du någonstans? Vet du vad som har 
hänt? Jag hade värsta förhör med dom. Jag ser ingen. Jag har inte nå´n.  Det är så hemskt. Det 
är ingen frisk människa som kan planera så´nt mord. Det finns ingen frisk människa. Vem fan 
vet vem mina bröder och deras barn är för någonting? Vem känner till Hammodi? 
(Mohammad) Det är ingen som känner till honom. Vafan han liknar ju en svensk kille. Han är 
ju inte så där svart och har slöja på sig. Han har samma kläder som vanliga ungdomar. Den 
här frågan har jag haft till alla jag har pratat med och träffat. Dom skrattar bara. Jag säger till 
dom. Tror du att (Hussein räknar upp olika leverantörsnamn som är svara att höra) kan ha 
gjort detta för att vi inta har betalat någon faktura eller någon av deras personal?"

"Det har kommit en massa folk och ville investera pengar i bolaget. Hela tiden. Ända från 
början. Och jag har alltid sagt; Jag leker med mina pengar. Ni får leka med era. Alltså jag har 
alltid sett min bransch som ett riskbolag." 

"Du vet när jag hade restaurangen så hade jag en kille där som ville köpa den. Jag sa till 
honom; Du köper den. Du ska gå i konkurs. Det är bättre att jag går i konkurs och du köper 
den av en konkursförvaltare". "Alltså jag tycker inte om att drabba andra. Jag är säker. Jag 
klarar mig. Jag vet hur man gör. Jag klarar mig alltid."

Hussein får frågan hur han startade sin verksamhet. Han berättar att han aldrig ens då  lånade 
några pengar privat. "Till och med när jag hade hela bolaget. Vi betalde 150.000 kr till en 
bankir via Skottland för att introducera bolaget i börsen. Då betalde vi det för arbetet men sen 
när jag satt och kollade själv på dom siffror vi skulle presentera då tänkte jag (ohörbart)….jag 
valde att sätta vissa delar av sfären i konkurs bara för att  dom skall inte följa med. Den 
investeringen skall inte bli problem för dom. Jag menar att det är på den nivån. Normalt sett, 
nu när jag ser hur dom andra gör. Dom andra utnyttjar börsen för att rädda, för att betala sina 
fakturor. Rädda sin situation. Men jag har inte ens gjort det. Jag har liksom…jag skulle tycka 
det vara pinsamt om vi skulle få rika människor i sfären och sen att det skulle visa sig att det 
finns en massa problem där. Allts jag har  inte lånat av någon privat. Någonsin! Det har jag 
inte gjort. Och det har inte Hassan gjort heller".

Han får åter frågan hur han startade sin verksamhet från början.

"Jag satte in annonser på Gula Tidningen. Jag satte annonser att jag köpte trasiga TV. Sen 
åkte jag …de ville ha 500 för TV:n. De fick 100. Det tog för mig 2 sekunder att laga sedan 
sålde jag den för 1.000-1.500-2.000 kronor. Jag sålde tio TV om dagen. (Skratt) Det var 
jätteenkelt. Jag började i april –93 och redan i juni, juli, i augusti hade jag råd att köpa….eller 
jag köpte inte butiken jag bara tog över kontraktet och fortsatte där. Sen ett år efteråt hade vi 
så pass mycket kapital så vi började att importera själva liksom. Men jag hade tur. Jag hade 
mycket tur. Samma dag som det stod i tidningen att jag tog över så kom Trygg-Hansa in och 
vill bli av med sina datorer. 700 datorer som dom vill bli av med. Detta var 1994. Så åkte jag 
och hämtade 700 burkar. Jag hade ingenstans att ställa dom så fick vara ute i (ohörbart) en 
vecka. (skratt). Dom bytte så vi tog deras gamla." "Fy fan vilka pengar jag gjorde på det här. 
Alltså vi började med begagnat. Det var det vi tjänade mycket pengar på. Men sen det andra 
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som vi gjorde efteråt. Det var mycket investering på investering på investering så det var 
aldrig liksom att man tog det lugnt, samlade krafterna." Det var mycket jobb men jag tänkte;  
" Vad ska man göra annars? Vad ska jag göra? Ska jag sitta hemma och diska och städa?"

Hussein tillfrågas om han någon gång tagit emot komponenter eller datorer från kriminella 
som han har betalat kontant?

Hussein svarar; "Aldrig någonsin". Inte ens under 90-talet? "Du kan fråga polisen i 
Stockholm. Jag har satt dit dem allihop".

Under 90-talet var Hussein själv utsatt för en del stölder. Bl.a. från ett lager i Bredäng. Där 
led han ingen större ekonomisk skada eftersom han fick ersättning av sitt försäkringsbolag. 
"Inte så mycket som jag ville ha".

Även en internstöld då en kusin till honom som skulle vara nattvakt själv stal och sålde vidare 
till en kines på Vasagatan som hade databutik där. Svärdet på stöldgodset var ca 2,7 miljoner 
kronor. Där fick han inget från något försäkringsbolag utan Hussein tog kusinens lägenhet 
som var värd 8-900.000 kronor. Hussein säger på fråga var kusinen numera befinner sig: " 
Han är utvisad från Sverige" och skrattar. "Ingen av vår släkt pratar med honom här så han 
har flyttat till sina föräldrar i (ohörbart)". "Jag har hört att har varit här ibland".

Hussein vet inte vad kusinen tycker om Hussein idag. Det var Hussein som tog hit kusinen till 
Sverige och betalade dennes biljett. Dessutom fick han bo i 6 år hemma hos Hussein. Han 
fick dessutom fickpengar varje dag. "Han var lite för ambitiös. Samma som oss. Han var 
ambitiös." (skratt)

Hussein gjorde en polisanmälan mot kusinen, som heter Hassan. Polisen fick inte tag på 
Hassan eftersom han flyttat utomlands.

Hussein tillfrågas vad han använt sig av för bilar under senare år. Han svarar att han bara kör 
Cherookie. Han har inte brukat några andra bilar förutom under en tid då han lånade broder, 
Mohamads bil. En Lexus av jeepmodell. På fråga om han kört Volvo så svarar han att det var 
för 10 år sedan. För en månad sedan när han hade sin bil på verkstad lånade han sin bror, Alis 
Volvo 745.

På fråga vad hans bror Hicham gör idag så svarar Hussein; "Han jobbar, vi jobbar 
tillsammans eller jag jobbar hos honom, officiellt." Hicham står för företaget idag eftersom 
Hussein har haft näringsförbud till för en månad sedan. Hussein gick i personlig konkurs. " 
Jag är den ende i Sverige som har gått i personlig konkurs som har en villa som är värd 10 
miljoner".

Hicham har varit gift med Hudda. Hon har fler namn men kallas Hudda av släkten Ammouri.
Förhörsledare berättar att hon officiellt heter Jivan vilket även Hussein hört. Hussein känner 
inte till något om hennes familj. "Jag vet att ni frågat Hicham om hennes bror och så där men 
vi har ingenting med dom att göra. Vi känner….jag blev överraskad när…jag känner dom 
sedan de var 10 år gamla de där grabbarna. För var det små grabbar. Men helt plötsligt dyker 
dom upp i en sån sammanhang."

Hussein känner till att en av bröderna Al Dalawi sitter i fängelse på grund av det som hände i 
Fittja. Han kände dock inte till innan att bröderna höll på med värderån.

När Hudda gifte sig träffade han dem men sedan har de inte haft någon kontakt. De kommer 
till butiken när de skall laga datorn och liknande. Den yngste, som är i 15 årsåldern kommer 
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ganska ofta. Hussein vet inte vad de heter. "De har så konstiga namn. De är kurder". "De har 
ett kurdiskt och ett arabiskt namn". 

Hussein tillfrågas om han känner, Dieya, Baha och Safa Kadhum? Dessa har han aldrig hört 
talas om. Inte heller Salar Timouri, Hussein Abbas eller Achmed Savaki.

Alla med namnet Ammouri i Sverige är släkt. De har samma farfar. 

Hussein känner inte till något annat namn på sig själv än smeknamnet "Husse". Hans personal 
kallar honom också "Big Boss" ibland.

Han har aldrig hört någon kalla honom för Generalen någon gång.

"Det finns alltså andra Ammouri. Det vet du, va? Från Irak finns det". Dom är inte Husseins 
släkt, släkt med. Dom finns i både Stockholm och Linköping. Det har varit Husseins tanke 
om dom har haft någonting. Alltså att det har skett någon förväxling.

Hussein tillfrågas om det finns någon i Ammourisläkten som åker Volvo. Han kan inte 
komma på någon. "Alltså, alla i mina kusiner är skitsnåla. Jag är den enda som har köpt en ny 
bil från firma det är, dom allihopa köper jättegamla bilar, dom sparar".

På fråga om någon åker Volvo S 80 så nämner han sin frus syters man. Alltså Husseins 
svåger, åker Volvo S 80. Han är ryss. De bor i Bredäng. De är inte speciellt lika efterson 
svågern är flintskallig. Han heter Boris Jessnabulka. Det finns också en syssling, Ahmad 
Trabulsi, som har en Volvo S 80. Denne bor också i Bredäng. Det är dessa han kan komma 
på som åker i Volvo S 80 inom släkten.

Förhörsledaren ställer avslutningsvis frågan, om någon av hans kultur blivit förolämpad eller 
kränkt av Hassan, eftersom det är Hassans son som blev utsatt, skulle det ha kunnat utlösa det 
som hände? Framförallt eftersom gärningsmannen också användes sig av ett jävulskt 
övervåld mot Mohammad och även mot Anna-Lena. Gärningsmannen verkar ha varit 
rasande när han utförde handlingarna. Vad byggde han upp sitt agg ifrån? Kan det vara att 
han blivit så förolämpad och kränkt av Hassan?

"Ja, det är mycket möjligt men… Benniet, jag måste fråga dig en sak; Det är som du säger. 
Det kan bli så här också men Hassan är världens snällaste människa. Den som förstår sig på 
den kulturen han förstår sig på Hassan. Men en svensk som inte förstår sig på Hassan skulle 
aldrig göra det. Är vi överens?"

"Jag har all respekt för det jobb ni gör. Det är hur bra som helst. Jag hoppas verkligen att ni 
hittar honom oavsett även om det skulle vara, Nisse kommer du ihåg vad jag sa till dig när jag 
pratade med dig första gången? Du måste även kolla min bror." "För mig finns inga gränser. 
Han ska åka dit den där jäveln som har gjort det. Men, att mörda en liten pojke på Åsgatan, 2 
meter från en villa….Okej, jag kan fråga dig en annan fråga. Var ligger Nygårdsvägen?"

Hussein informeras om att den ligger i bostadsområdet Skäggetorp i Linköping.

"Det spelar ingen roll var fan den ligger, skit samma. Åsgatan är samma skit för mig. Åsgatan 
är ingenting. Det är ingen gata. Det är inget man promenerar…jag går inte och planerar mitt 
mord där. Alltså jag har sagt från början att det är nå´n jävel som bor i dom här husena. Alltså 
ni måste finkamma där. Det måste ligga där. Det måste finnas nå´n där. Frågan är om ni gått 
igenom alla tips ni fått in? Jag tror inte att ni gjort det. Jag tror inte ni haft tid därför att ni är 
dränkta med de där "spamen". Det skitsnacket som alla som vill, jag slår vad om att det finns 
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intriger i alla familjer. Det finns också i våran familj. Det finns många som är sura på oss eller 
som är….alltså skillnaden mellan mig och dom, jag har hjälpt dom allihopa. Det är ingen som 
har hjälpt mig. Jag har hjälpt dom allihopa. Jag ser efter dom hela tiden. Jag hjälper dom hela 
tiden. Om dom behöver, häromdan när min kusin fick cancer i huvudet. Dom ville jag skulle 
vara med honom 24 timmar. Jag var på sjukhuset 24 timmar. Dom litar inte på nå´n. Dom 
litar inte ens på läkaren. Dom litar mera på mig än dom litar på läkaren. Förstår du mig? Jag 
vet hur dom tänker. Dom har små, små, hjärnor och dom lever jätteenkelt liv. Tänk inte på 
vad dom säger. Dom vet ingenting. Det är ingen som vet. Det är ingen som vet vem som har 
mördat Hammodi. (Mohammad) Annars hade jag fått reda på det. Om alla dom här som jag 
pratat med visste någonting så skulle ni fått reda på det därför ni är proffs, ni är jävligt 
duktiga. Och det här ska inte knäcka er. Ni ska inte tro, nej det måste ligga här, det ligger inte 
här för ni har inte hittat. Ni måste finkamma tipsena. Ni måste ta ner alla på den där gatan. Ni 
måste förhöra dom. Allihopa!"

Förhörsledaren informerar Hussein om vilka avgränsningar vi gör i sökandet efter 
gärningsmannen p.g.a. vissa kända detaljer i utredningen.

"Men han är från Linköping. Jag är hundra procent säker. Åsgatan, Linköping. Det är en 
idiot. Det är oplanerat, jätteprovocerat helt spontant."

"En annan grej som jag har tänkt på. T.ex. den här personalen som har varit med Hassan och 
jobbat. Jag menar att de kan vara hur schysta som helst. Alltså, jag ska bara förklara för dig 
en sak; Hassan är, på arabiska, han är den perfekta mannen. Svenskarna som har jobbat med 
honom dom säger att han är en jävla idiot. Alltså dom idiotförklarar honom".

Förhörsledaren inflikar att det sannolikt beror på den omtalade kulturkrocken.

"Alltså han vill inte förstå. Han är helt jävla knäpp. Han vill inte liksom …han tror att det är 
dom som ska förstå honom, jag vet inte. Första dagen han kom ner till Linköping. Personen 
hade gått in där (ohörbart) På nåt sätt, han var så barnslig så han…han kunde inte svenska. 
Han skulle ha skickats till nåt flyktingläger eller nå´t och låst in honom där (skratt) men då 
började han att blanda in sig i alla t.ex. han ville laga (ohörbart) till teknikern. Teknikern var 
jättekunnig och hade rätt kompetens. Och han tyckte inte om det så han ville ju bara 
bestämma över sitt revir. Och då ringde personalen till mig och sa  att det här går inte och sen 
ringde jag till honom och sa; Kan du gå därifrån. Jag sparkade honom. Sen tog jag tillbaka 
honom efteråt. Men jag ville liksom att han skulle lyssna på dom. Jag ville inte att…kan det 
inte vara så att (ohörbart) varit så här knäpp?"

Förhörsledaren informerar om att vi tittat på den personal som funnits och topsat av. Hussein 
får också frågan om det också har varit aktuellt att skicka tillbaka Hassan till Libanon innan 
morden skedde?

Hussein bekräftar att det är korrekt. Detta var i början när han kom till Sverige. Hassan blev 
sur när Hussein ville att han skulle lyssna och lära sig. Hussein ville att Hassan skulle lära sig 
i 5-6 år och inte bara under två dagar som Hassan tyckte. Hussein började då att lyssna på 
Hussein och då började det att fungera varför Hussein tog tillbaka "hotet" om att skicka 
honom tillbaka till Libanon.

Frågor om namn på personal. 
Matz på huvudkontoret heter Järnström i efternamn. Johan heter Karnegis. Sebastian heter 
Kahligi. Robert heter Mirand. Christoffer minns han inte efternamnet på. Ina heter Olsson. 
Mulatten heter Basir. Denne har han inga affärer med. Denne hjälpte enbart Hussein att starta 
ett bolag i Estland. Det finns kvar men har ingen verksamhet. Har aldrig haft någon 
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verksamhet. Basir har två cafeterior i Riga där han också hyr ut lägenheter. Basir är från 
Libien. "Det är bara "spam" det här. Jag bara tänker själv hur ska ni hinna med allt, okej men 
ni håller på med det varje dag så det kommer ni att hinna i alla fall." (skratt)

Hussein delges att det kom ett handskrivet tips den 9 november om att polisen ska kolla 
pappans förra kompanjon eftersom de har mycket ouppklarade affärer. Han hade också hotat 
med att kidnappa pojken för att få ut sina pengar.

"Kanske Hannes har sagt. Alltså jag köpte bolaget i Linköping av Hannes. Sen köpte 
jag…mina kompanjoner är följande; I linköping köpte jag bolaget av Hannes Westman. 
Honom har ni förhört. I Värmland har jag köpt bolaget av Daniel Höglund. I Stockholm, 
Qualite köpte jag av Patrik Björklund. Jag köpte också en butik köpte jag av PC-fabriken, det 
var längesen det var 2000….98 eller 97 av Peter Brandet. Sen köpte jag butiken i Göteborg 
av Goran, det är en jugoslav. Jag vet inte vad han heter i efternamn." "Jag kallade honom för 
Goran idiot". "Han bad kunderna att dra åt helvete när de ville ha service". Han har mobilnr 
070-766 44 77. Han bor nu i Stockholm men hade butik i Göteborg." Hussein uppger sig inte 
ha något ekonomiskt  med Goran. " Butiken i Uppsala köpte jag av Mohammed  Jells data 
hette det då." 

Det finns ingen av de uppräknade som Hussein är skyldig några pengar. Alla de här är 
normala människor som inte skulle mörda ett barn, enligt Hussein.

Hussein delges också att ett tips inkommit om att det två veckor före morden kommit i två 
s.k. gorillor i någon av butikerna och krävt 600.000 kr. Du skulle ha förvägrat dessa detta.

Hussein förnekar bestämt att han känner till något om detta. Ingen skulle våga komma till 
honom med sådana krav. "Min familj, för det första den är inte en kossa som man pissar på 
och sen är vi inga människor som bedriver oegentligheter. Vi har ingenting med dom att göra 
för det första. För det andra, vi är jättestarka här. Dom här som du kallar för maffia dom bor 
faktiskt på gatorna här och vi känner dom allihopa. Det finns inte den tanken. Vi har inte 
problem med dom och vi umgås inte med dom." Det har inte heller förekommit någon s.k. 
beskyddarverksamhet.

Förhöret slut kl. 15.40

Fortlöpande avlyssnat och vidkänt

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare

 

Förhör med Ammouri, HUSSEIN; 2007-04-25 14:10   diarienr: 0500-K39890-04

1109HEMLIG



Förhör med Ammouri, HUSSEIN; 2007-04-25 14:10   diarienr: 0500-K39890-04

1110HEMLIG



1111

Förhör
Förevisande av fotografi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Allia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förevisande av ett fotografi taget av fotograf på tidningen Östgöta Correspondenten i Linköping samt

kompletterande förhör.
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-09
Förhör påbörjat

11:27
Förhör avslutat

11:31
Förhörsplats

Polishuset  Flemingsberg, Huddinge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Alieh informeras om att hon kommer att få titta på ett fotografi och hon kommer att tillfrågas 
om hon känner igen manspersonen på fotografiet eller om hon har sett honom vid något 
tillfälle.

Alieh säger efter det att hon studerat fotografiet ett tag att hon inte känner igen mannen. Hon 
säger vidare att hon tycker sig ha sett personen men hon kan inte säga när eller var. Hon säger 
"det kan ha varit i Linköping" men i övrigt kan hon inte säga någonting om personen på 
fotografiet.

Alieh tillfrågas avslutningsvis om hon kommit på något ytterligare hon vill berätta för polisen 
sedan förra gången och hon säger att det finns ingenting nytt hon har kommit på varför 
förhöret avslutas klockan 11.31.

Förhöret intalats på band, avlyssnats under intalande av Alieh som godkänner inspelningen.

Flemingsberg som ovan
Tommy Södling, krinsp.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Allia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Alieh Ammouri angående en mansperson hon sett i grannfastighetens

fönster vid ett flertal tillfällen.
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-04
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

13:05
Förhörsplats

Barnhemsgatan 8C Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret påkallat av familjen Ammouri och då eftersom Alieh under kvällen 
den 3 november 2004 i Stockholm kom på att hon sett en mansperson ifrån 
grannfastigheten dvs Barnhemsgatan 8D ha stirrat på henne vid ett flertal 
tillfällen i samband med att hon nämner det inför familjen så minns även övriga 
familjemedlemmar att så var fallet.

Alieh Ammouri som fortsättningsvis under förhöret kommer att kallas Alieh 
berättar att hon har sett den här personen vid mer än 10 tillfällen. Mestadels har 
hon sett honom på kvällen och att han bor i huset mitt emot deras och på fråga 
vilket fönster hon sett personen i så visar hon att det är den översta våningen 
från hennes rum sett fönstret näst längst bort till vänster. På fråga svarar Alieh 
att det är bara i det fönstret hon har sett den här manspersonen och hon har inte 
sett någon annan person i det här fönstret.

Alieh berättar att mannen hade belysningen tänd på kvällarna men så fort någon 
kunde se honom släckte han belysningen. På fråga när hon gjorde senaste 
iakttagelsen av den här personen så verkade titta på familjen Ammouri från sitt 
fönster så säger hon att det var troligen för 1-1½ månad sedan.

På fråga om Alieh kan beskriva personen så säger hon att det var en mansperson 
cirka 20-30 år gammal. Han verkade kraftig. Tillfrågad angående hårfärg så 
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svarar Alieh att hon inte är riktigt säker men hon tror att han kan ha haft 
medellång troligen ljust hår. Han hade inget skägg eller glasögon och hon minns 
att hon har sett personen i en t-tröja och då av en färg som hon inte kan minnas. 
Hon säger också att den här personen ibland stod upp och ibland satt ner. Ibland 
verkade han stå väldigt nära fönstret och stirra rakt över på familjen Ammouri.

Tillfrågad svarar Alieh att hon känner inte igen mannen och tror inte att hon har 
sett honom utomhus. Hon har svårt att tänka sig att hon skulle känna igen 
honom om hon fick se honom utomhus.

Hon säger i och med att hon nämner det här för familjen så säger i stort sett alla 
i familjen att dom iakttagit den här manspersonen. Alieh tror att hennes syster 
Iman har nämnt vid tillfälle för henne att hon hade sett en person som tittat på 
dom. På fråga hur Alieh reagerade över att den här personen tittade så säger hon 
att hon tyckte det var obehagligt men hon har inte berättat det här för sin 
mamma eller pappa.

Förhöret med Alieh avslutat klockan 13.05 uppläst och godkänt i konceptform.

Linköping som ovan.

Tommy Södling
krinsp
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Förhör
Kartläggning - Pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Allia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör ang grovt brott Åsgatan 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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

16:15
Förhörsplats

Barnhemsgatan 8 C, hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Uppger att hon går på Birgittaskolan. Alieh uppger att hon inte kan dra sig till minnes något som 
skulle kunnat utlöst det som hänt tidigare under dagen. Det är hon kan komma på är att en gång 
hade det varit inne en kund hos hennes pappa i dennes affär. De hade tydligen kommit ihop sig om 
någon dator men det hade varit ett missförstånd emellan dem. Hassan fick då ett slag. Han 
svimmade av slaget och fick skjutsas till sjukhus. Alieh tror den här mannen var berusad när han 
kom in i affären. Hon tror också att det blev polisanmält. 

Aliehs syskon har inte berättat att de blivit utsatta för något i skolan eller ute och hon har inte sett 
att de har blivit utsatta heller. Hon uppger också att hon själv inte blivit utsatt för något. Alieh 
känner inte till namnet på någon som hennes bror Ali umgås med, han är mest med familjen. Han är 
inte ofta ute på kvällar eller helger. Mesta tiden hjälper han till i pappans affär. 

På fråga om Ali har någon flickvän svarar hon att hon inte vet om han har någon flickvän. Hon vet 
att han träffar flickor men det nog endast vänner till honom. 

När det gäller systern Iman så umgås hon mest med två vänner som är flickor båda två. De brukar 
mest hålla till hemma hos Iman. En av de här flickorna är en svensk flicka och en av flickorna är 
kurdisk. Den svenska flickan tror hon har en äldre syster. Den kurdiska flickan har sju syskon. Hon 
är själv i mitten den flickan och vad Alieh vet, så har hon nog äldre bröder. 

Alieh uppger att hon har en pojkvän själv. Han finns i sitt hemland, i Libanon. De har varit 
tillsammans i tre år. Han har inte varit här i Sverige, däremot så har Alieh träffat honom i Libanon. 
De brukar prata i telefonen med varandra och de pratar ungefär varannan dag. Alieh har inte träffat 
någon pojkvän i Sverige och pojkvännen i Libanon har aldrig pratat om att han är svartsjuk eller att 
han tror att Alieh har någon annan i Sverige. 
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Alieh uppger att hon inte lagt märke till något särskilt omkring bostaden. Hon har inte sett eller 
märkt någonting ovanligt där. Alieh uppger att vid några tillfällen har det hänt att syskonen har 
ställt sina cyklar olåsta utanför. När de sedan har kommit ut för att ta cyklarna så har de varit borta. 
Men det är det enda hon kan dra sig till minnes har hänt utanför. 

Alieh uppger också att en pojke har varit dum mot systern Iman vid ett tillfälle. Den här pojken bor 
på Barnhemsgatan 8C. Det är en svensk pojke. Han retade Iman, och sade sjalunge vid något 
tillfälle och det skulle ha hänt förra året. Alieh kan inte säga om det har hänt något mer efter den 
händelsen. 

Hon drar sig också till minnes en händelse för några dagar sedan då hennes mamma hade ställt ut 
en soppåse utanför lägenhetsdörren. När mamman sedan kom ut så var den här soppåsen borta och 
hon hittade påsen på någon annan av våningarna i huset. Soppåsen var då genomsökt. Hon tror att 
påsen var öppen och att en del av soporna låg på golvet. 

På fråga hur Mohamad var svarar Alieh att det var en liten tuff kille. Han var livlig men han var 
inte elak. Hon kommer också ihågatt Mohammed kommit hem och då haft några småskador. De 
hade då frågat vad som hade hänt och han hade då berättat för dem att han hade kommit ihop sig 
med en kille i skolan. Det här skulle då ha hänt vid höstterminens start i år men det är det enda som 
han hade sagt. I övrigt hade hon inte hört någonting. 

Alieh avböjer att få det uppläst. Hon har följt med under hela förhöret och sett vad förhörsledaren 
antecknat. 

Förhöret slut kl 16.15.   
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Förhör
Ankn. P6270

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Allia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2009-02-11
Förhör påbörjat

14:25
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Polishuset, Södertörn
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är civilutredare, Ulrika Wangle.

Alieh är syster till den mördade pojken, Mohammad Ammouri. Alieh var 18 år vid händelsen.

Alieh informeras före om anledningen till förhöret.

SAMMANFATTNING AV FÖRHÖR.

Aliah har inget minne av att någon kille skulle ha varit speciellt intresserad av henne under 
hösten 2004. Hon har inte heller känt sig iakttagen eller förföljd av någon. Hon har inte heller 
sett eller hört att hennes namn skulle ha varit inristat tillsammans med något pojknamn i 
något närbeläget soprum. Hon har inte heller någon förklaring till vem eller hur en soppåse 
som hennes mamma ställt utanför dörren hade öppnats och förflyttats från andra våning till 
entréplanet. När det skedde trodde de först att något djur som hade förflyttat påsen. Efter 
händelsen funderade de på om någon var ute efter att hitta anteckningar eller brev från den 
aktuella soppåsen.

Hösten 2004 gick Alieh i gymnasiet på Birgittaskolan. Hon uppfattade inte heller om några 
manliga skol/klasskamrater visade speciellt intresse av henne. De var enbart kompisar och 
ingen uttryckte vid något tillfälle att vara kär i henne. Vid tillfället hade Alieh redan en kille i 
Libanon som hon numera är gift och bor tillsammans med i Skärholmen.

Förhörsledaren ber att få två saker förtydligade från förhör med Alieh den 19 oktober 2004.

 "Alieh uppger också att en pojke varit dum mot systern Iman vid ett tillfälle. Den här pojken 
bor på Barnhemsgatan 8 C. Det är en svensk pojke. Han retade Iman och sade schalunge vid 
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något tillfälle". Det skulle ha skett under föregående år. Alieh minns händelsen. Alieh minns 
inte pojkens namn men minns att denne gick i samma skola som Iman.

"En fråga hur Mohammad var så svarar Alieh att det var en liten tuff kille. Han var livlig men 
inte elak. Hon kommer ihåg att Mohammad kommit hem och då haft småskador. De hade då 
frågat vad som hade hänt och han hade då berättat för dem att han hade kommit ihop sig med 
en kille i skolan. Det här skulle ha hänt vid höstterminens start i år. Men detta är det enda som 
han har sagt. I övrigt har hon inte hört någonting." Småskadorna var några rivmärken på 
halsen. Hon tror inte att det var Alexander eftersom han var bra kompis med denna.

Förhörsledaren informerar om svårigheten att hitta ett troligt motiv till det som hände hennes 
bror och kvinnan vilket Aliah förstår. Hon har heller ingen förklaring till det inträffade.

Förhörsledaren ber Alieh att berätta om vad hon tror om det som hände. "Alltså det är samma 
för mig. Jag frågar mig varje dag. Hur ska jag veta? Alltså det är inget som har hänt med oss 
innan. Alltså vi hade inte problem med någon. Vi hade inte ens bott länge på det stället så vi 
känner inte många där. Vi känner bara några kompisar som…(ohörbart)"

Förhörsledaren frågar om hon brukar drömma och hon svarar att hon gör detta ofta. Om det 
finns är speciell dröm hon skulle ville berätta om så tvekar hon först tills förhörsledaren 
berättar att hennes syster Iman berättat om en dröm där hon "sett gärningsmannen".

Alieh berättar att hon tänker mycket på mordet på sin bror samtidigt som hon blir ledsen. 

Hon berättar sedan att hon har sett en person i drömmen som hon i drömmen trodde var den 
som dödade Mohammad. Det är inget som hon vet utan är medveten om att det enbart är en 
dröm. Hon anser sig inte kunna teckna av den person som hon såg i drömmen men beskriver 
honom som en vuxen person "och inte en ung som ni säger". Förhörsledaren förklarar för 
henne att vi inte har bundit oss för en viss ålder på gärningsmannen i utredningsarbetet men 
utgår från att han sannolikt är runt 20 år och att vi grundar den uppgiften på att den mördade 
kvinnan sa att han var 20 år, enligt ett vittne.

Alieh ombeds att berätta om hur mannen i drömmen såg ut. Han var lång. Inte så kraftig men 
muskelös. Cirka 25 år. Avlångt ansikte. Inte mullig. Ljusa ögon, blå eller gröna. Långsmal 
näsa. Inte så stor mun. Smala läppar. Han såg inte farlig ut utan snäll. "Jag tyckte synd om 
honom i drömmen". Han var barhuvad och kortklippt ljust hår. Han var tufft klädd i jeans och 
grå tjock tröja. Såg ut som han kom från mellaneuropa. Kanske polskt utseende. Han var inte 
libanes. Alieh upplevde i drömmen att han var kär i henne men också att han ville döda 
henne. Hon kommer inte ihåg var någonstans de träffades i drömmen. Hon har bara drömt 
liknande dröm vid detta tillfälle, för ca 3 månader sedan.

Alieh tillfrågas om morgonen den 19 oktober 2004. När hon gick till skolan så visste hon att 
någonting hade hänt på Åsgatan men inte vad som hade hänt. Systern Iman hade kommit 
tillbaka efter att ha gått till skolan och sagt att det hänt något på Åsgatan men sa inte att det 
var deras bror. I efterhand har hon fått veta att Iman hade anat att det var brodern men att hon 
inte vågade tro detta. När Alieh kom till skolan så berättade hon för sina kamrater att det hänt 
ett barn någonting i närheten av deras lägenhet och att hon tyckte synd om barnets föräldrar. 
Hon visste inte då att det var hennes egen bror och familj som var drabbad. Efter lunch så 
ringde Aliehs bror till Alieh och berättade vad som hänt.

Förhöret slut kl. 14.55

Förhör med Ammouri, Allia; 2009-02-11 14:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Benniet Henricson
Bitr.spaningsledare

Förhör med Ammouri, Allia; 2009-02-11 14:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Allia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Samtal med Alieh Ammouri ang. mordet på hennes lillebror för 8 år sedan.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2012-08-09
Förhör påbörjat

12:25
Förhör avslutat

12:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Alieh Ammouri berättade att hon funderat en hel del runt det som hände hennes bror för åtta år 
sedan. Alieh minns bla att det var något konstigt med en soppåse som försvann från utsidan av 
deras dörr bara en eller två dagar innan mordet. Alieh berättade att hennes mamma satt ut en 
soppåse direkt utanför dörren till deras lägenhet. När hon sedan en stund sednare skulle gå och 
kasta den i en soptunna var påsen försvunnen. Påsen hittade hon sedan ett par våningar ner i 
fastigheten. Soporna låg på golvet som om nåpgon hade rotad bland dem. Alieh har ingen 
aning om varför det hände, konstigt var det iallafall påtalade hon.

På fråga om hon minns något mer från tiden runt morden berättade hon att Mohammed 
berättat om en otäck man han och hans kamrater råkat ut för ca en vecka innan morden. Om 
inte Alihe minns fel var det hennes mammas väninnanas son som då lekte med Mohammed. 
Mannen de beskrev som otäck var förmodligen en alkoholist tror Alieh. Varför de blev rädda 
för mannen minns hon inte. Alihe uppgav att hon tidigare berättat för polisen om sina 
upplevelser osv. På fråga hur gammal Mohammed uttryckt att mannen var sa Alieh att hon 
uppfattade mannen som medelålders.

Alieh uppgav att Mohammed var för liten för att ha egen kniv. Han har aldrig lekt med knivar 
mm uttryckte hon. Mohammed var bara ett barn,

Mohammeds mamma skjutsade alltid Mohammed med bil till och från skolan. Hans 
skolfröken påtalade dock att han behövde börja gå själv till skolan inom kort. På måndagen 
dagen innan mordet var det första gången som Mohammed gick ensam till skolan och på 
tisdagen blev han mördad på väg till skolan.

Förhöret avslutades kl 1240
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Khachab, Wafa
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis som vän  till familjen Ammouri.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-01-28
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Wafa kom i kontakt med Zeinab Ammouri för några år sedan, genom att hon arbetar som 
tolk. När de sedan även träffades i libanesiska föreningen, så började de även umgås privat 
familjevis. Hon beskriver Hassan och Zeinab som lugna och lite religiösa. Familjerna har 
träffats  ibland vid helger och religiösa högtider. Wafa och Zeinab har pratat mycket och är 
förtroliga med varandra. Hon har även hjälpt Hassan att få kontakt med läkaren Christel 
Aurelius. När Wafa väl fått tag i läkaren, så pratade Hassan med henne själv.

Christel Aurelius son Henrik har jobbat på Sekvencia. Det hade ingenting att göra med att 
han var Christels son att han fick jobb där. Henrik hade bara kommit in och frågat efter arbete 
och så kom det fram i efterhand vem hans mamma var. Henrik slutade sin anställning efter ett 
tag. Wafa tror att det berodde på att han ville syssla med annat.

Under sommaren 2004 har Wafa träffat familjen Ammouri vid 4 –5 tillfällen. Det är när 
medlemmarna i linbanesiska föreningen har träffats vid Sätravallen. Under vintertid brukar 
föreningens medlemmar träffas ungefär varannan månad. Då hyr de en lokal och umgås. Det 
är inget religiöst, utan de bara äter och umgås och barnen leker. 

De brukar ha fest vid ramadan. Den började år 2004 den 15 eller 16 oktober. I vanliga fall 
träffas man i föreningen då och var och en äter mat som man haft med sig. År 2004 ville 
Hassan bjuda alla på mat hemma hos sig. De var för många för att få plats där, så man hyrde 
en lokal, men Hassan stod för maten. Hassan och Zeinab vill gärna bjuda. De brukar bjuda 
hem kanske två familjer åt gången i helgerna.

Wafa tycker att Hassan är duktig i sitt arbete. Han har hand om både affären och personalen. 
Det känns lite grann som att det ofta blir missförstånd med de anställda. Hassan vill nog 
gärna visa att det är han som är chefen och han tror att han pratar bättre svenska än vad han 

HEMLIG



gör. De här missförstånden är inget allvarligt. Hassan har berättat att han kanske tycker de 
anställda tar för långa fikaraster och så får han säga till dem. Det är sådana saker det handlar 
om.

Hassan har inte haft några stora problem med personalen. Däremot har Zeinab berättat att det 
var en kund en gång, som var missnöjd. Den kunden slog till Hassan i affären, så att han 
ramlade. Det var varit rättegång om det. 

På fråga om hon vet någon som skulle kunna hysa agg mot familjen, säger Wafa att det gör 
hon inte. Hon säger att Ammouris är en trevlig familj som ställer upp för andra. Alla är 
fortfarande chockade över morden och ingen vet varför de har hänt. Eftersom Wafa jobbar 
som tolk, tror hon att hon skulle fått veta om någon hade några teorier. Folk har pratat om att 
det har varit bekymmer i familjen och att det kanske finns hot mot Hassan. De menar då att 
det skulle bero på att Hassan inte riktigt ställer upp och reparerar datorer han sålt som går 
sönder, även om det finns garanti.  Hassan själv har dock aldrig sagt något sådant. Wafa tror 
att han skulle ha berättat om det varit så. Wafas uppfattning är att familjen är mycket öppen 
och inte har några hemligheter. 

Hon vet att många har frågat familjen om de misstänker någon och då har de svarat nej.

Beträffande Mohamad säger Wafa att han var alltid glad och skrattade. Han var mycket snäll, 
full av energi och kunde inte sitta stilla. Hela familjen var glad av sig och skrattade mycket. 

På fråga om hon känner Rana Ammouri, säger Wafa att hon aldrig har hört namnet. Det 
omtalas för henne att Rana varit skriven på Barnhemsgatan hos Hassan och Zeinab. Wafa 
säger att det har hon aldrig hört talas om. Hon vet att Hasans bror Mohammad har en dotter i 
20-årsåldern, hon vet inte dennas namn. Dottern gifte sig sommaren 2004 med en man från 
Libanon, Wafa vet inte hans namn heller. Paret bor i Libanon. Hassans dotter Alieh har 
berättat att mannen i Libanon har arbete och bra ekonomi och ville att de skulle bo där.  

På frågan om hon känner Zeinabs bror Ali, svarar Wafa att hon träffat honom två gånger. 
Första gånger var före sommaren 2004. Han bodde då hos Zeinab i 2 –3 månader, sedan 
flyttade han till Stockholm. Han bodde inte hos Zeinab under sommaren – hösten 2004. Wafa 
träffade honom även hos Zeinab, när hon var där samma dag som morden skett.

Wafa ombeds berätta om morddagen. Hon uppger då att den 19 oktober klockan 09.15 ringde 
Zeinab till henne. Hon ville att Wafa skulle avboka hennes tid hos familjeläkarna. 
Anledningen till detta kunde hon inte säga i telefon. Wafa sa till henne att hon verkligen 
behövde gå till läkaren. Zeinab började då gråta. Hon sa att hon inte visste vad som hände, att 
det var en massa folk och poliser och att man pratade om ett barn som var mördat. Hamodi 
(Mohamd) hade inte kommit till skolan och Zeinab var orolig. Hon sa också att Hassan var 
ute och kollade.

Wafa sa att hon skulle ringa familjeläkarna. Hon fick även Hassans mobilnummer av Zeinab. 
Hon ringde till Hassan. Han sa att han inte kunde prata. Det låg en död pojke där och han 
ville se denne.

Efter 15 minuter ringde Wafa igen till Hassan. Han sa då att han var på väg till sjukhuset. 
Han sa också, antingen "Hamodi är mördad" eller "nån har mördat Hamodi". Efter samtalet 
ringde Wafa till sin man och bad honom åka till sjukhuset och stötta Hassan. Därefter vågade 
Wafa inte ringa till Zeinab, men Zeinab ringde själv lite senare. Hon sa att hon var på väg till 
sjukhuset och att Hassan var där med Hamodi. Wafa åkte då till sjukhuset för att vara hos 
Zeinab.

Förhör med Khachab, Wafa; 2005-01-28 14:10   diarienr: 0500-K39890-04
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På sjukhuset samlades flera vänner till familjen. De fick veta vad som hänt. De var kvar på 
sjukhuset under förmiddagen, sedan åkte de hem till familjen. Det var en massa folk i 
lägenheten, de var ledsna och skrek ut sin sorg. Wafa gick hem till sig på kvällen, men 
återvände till Zeinab även nästa dag. Torsdagen den 21 oktober reste Wafa till Libanon. Hon 
kom hem igen den 22 november. Wafa berättade för sina vänner i Libanon vad som hänt. 
Troligen den 20 november sa vännerna till henne att de sett Hassan och Zeinab på tv och att 
de var på väg till Libanon för att begrava sin pojke.

När Wafa kom tillbaka till Linköping hade Ammouris flyttat. Hon träffade dem igen juldagen 
2004, då Ammouris var i Linköping. De sov över natten hos Ali Soufan. Nästa dag blev de 
bjudna på lunch av libanesiska föreningen, innan de återvände till Stockholm.

Wafa och Zeinab ringer till varandra då och då och ifall Hassan svarar när Wafa ringer, så 
pratar hon lite med honom också. Hon pratade med Zeinab senast nu i veckan. Zeinab mår 
inte bra. Hon säger att ovissheten gör henne galen och att hon kanske kan bli lite lugnare om 
de får veta vem som mördade Mohamad.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Khachab, Wafa; 2005-01-28 14:10   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
Tips från "pappa" Hassan Ammouri.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ammouri, Hassan
Datum

2006-03-06
Tid

14:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nils-Göran Ahlberg

Uppgiften avser

"Pappa" Hassan ringer och delger att han sett en person med skadat

finger.
Uppgift

Hassan ringer från en av sina bröders företag, Wienerbageriet i Stockholm, och berättar att 
han sett en person med en skada i ett finger. Han fick tanken att det kunde vara den man som 
mördat hans son. 
Hassan bad genast sin bror att hämta en kamera för att fotografera mannen. Denne hade då 
avviket från platsen. 
Hassan har ingen egentlig uppgift om mannen mer än att han hade ett skadat finger och att 
han själv trodde att det pga. detta kunde vara gärningsmannen. 

Hassans avsikt med telefonsamtalet var att få se bilder / foton ut polisens bildarkiv på 
tänkbara gärningsmän och då kunna peka ut mannen. Han erbjöd sig att omedelbart resa ner 
till Linköping för att titta på foton.

Gemensamt överenskoms att polisen vid en  kommande tjänsteresa till Stockholm kontaktar 
Hassan för att han där skall beredas tillfälle att titta igenom ett antal foton.

/ Nils Ahlberg

(Hassan talar inte helt lättförståelig svenska, varför undertecknad kontaktade hans bror 
Hussein för att konfirmera Hassans budskap) 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Jivan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Jivan Ammouris  ev. kännedom om dubbelmorden i Linköping 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-04-24
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

Förhörsplats

Länskriminalpolisen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp Nils Ahlberg.

 SAMMANFATTNING av förhör kl. 13.10-14.05

Jivan upplyses om att hon hörs upplysningsvis och inte som misstänkt för något brott.

Jivan berättar att hon var hemma på morgonen den 19 oktober 2004. Hon låg och sov. 
Hicham, henens man, skulle upp till jobbet. Han åkte iväg som vanligt men sedan, en till två 
timmar senare så kom han tillbaka. Han var upprörd och orolig. Han mådde inte bra. Jivan 
frågade och då svarade han att han skulle åka till Linköping. Då hade det hänt. Då hade han 
blivit mördad. När Hicham fick besked om vad som hänt av sin bror Hassan så tror Jivan att 
Hassan sagt att Mohammad var vid liv och då ville Hicham åka ner till Linköping för att se 
vad som hade hänt. Varken Jivan eller Hicham visste då att Mohammad var död. Jivan ville 
höra vad som hänt men Hicham ville inte prata om det eftersom han mådde så dåligt och 
skulle åka till Linköping. Jivan satt sedan och väntade hemma till släktingar ringde och 
berättade att de skulle åka ner till Linköping. Vid 13-14-tiden åkte Jivan till Linköping 
tillsammans med Hichams äldsta brors, Mohammeds fru Naval. Även Hussein Ammouri och 
Linda, som är ingift med en kusin till Ammouris som heter Ali.

Hicham åkte tidigare. Om han åkte själv eller inte känner hon inte till. Jivan och Hicham är 
numera skilda.

Jivan frågade Hussein och denne svarade att han inte kunde förklara det för henne eller att 
han inte hade någon förklaring till det inträffade.

Jivan körde bilen eftersom de övriga mådde dåligt efter vad som hänt. Även Jivan mådde 
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dåligt men var ju ändå inte så närstående som de flesta övriga.

Nere i Linköping skrek och gräts mest över det som hänt. Det var inte mycket prat eftersom 
där var mycket folk. Även media var där. Kvinnorna var i ett rum medan männen var i ett 
annat rum.

Vid 23-23.30 när släkten blev ensam så samlades man genensamt, både män och kvinnor. 
Jiva och Linda samt någon som hon inte idag minns åkte sedan hem på natten medan Hicham 
stannade kvar.

Jivan har inte hört några spekulationer om anledningen till morden förutom det hon läst i 
media. När hon frågat Hussein så har svarat att han inte vet utan att det är polisen som utreder 
det.

Jivan gifte sig med Hicham i maj 2000. Hon hette tidigare Al Dalawi. De separerade ett tag, 
under 11 månader 2003 eftersom de inte orkade med varandra, och då bodde Jivan hemma 
hos sin mamma. När morden skedde bodde de åter tillsammans. Numera är de skilda men 
umgås som vänner. Anledningen till skilsmässan var att Jivan misstänkte att Hicham var 
otrogen mot henne vilket han själv förnekat.

På fråga om hur hennes egen familj ser ut så svarar hon: "Den ser inte så bra ut. Den är helt 
förstörd. Jag har en brorsa som sitter i fängelse, 7,5 år eller 7 år. Han heter Shirwan Al 
Dalawi. "Han har fått för medhjälp till rån. Hallundarånet. Jag har en annan bror som är 
spårlöst försvunnen och har blivit efterlyst. Han har varit med på TV också Efterlyst. Delshad 
Al Dalawi. Sedan har jag en lillebror som inte alls mår bra. Så har jag en annan bror. Där är 
inga problem. Sedan är det mamma och pappa och jag." Familjen är kurder från Irak. De är 
shiamusslimer.

Jivan träffade Hicham i Bredängs Livs 1999 när hon jobbade där på sommaren. Hichams 
bror, Moslem ägde Bredängs Livs och Hicham kom dit och hälsade på. Han jobbade inte 
själv eftersom han då vistades i Sverige illegalt. Under tiden så lärde han sig att bygga datorer 
hos Hussein. Hussein stod för Hichams försörjning så länge han var illegalt i Sverige.

Moslem driver nu café Kafferepet och Wienerkonditoriet i Stockholms city. Han kan även 
vara delägare i café La Rose men där är hon osäker.

Sista gången Jivan såg sin bror Delshad var veckan innan brodern Shirwan greps av polisen. 
Även Jivan  greps misstänkt för grovt vapenbrott då man anträffade vapendelar hemma hos 
henne. Därefter har hon pratat någon gång med Delshad på telefon. Hon uppger sig dock inte 
veta var han befinner sig.
Jivan uppger på fråga, att hon känner Hussein och dennes fru och barn. Hon känner till att 
Hussein driver dataföretag. Hon vet att det tidigare var många företag men att den del har 
lagts ner. Hennes f.d. man, Hicham jobbade i företaget. Han har inte berättat så mycket men 
ibland har han varit "nere och så där och då har han sagt. Ja , men ekonomin är…att det går 
dåligt för företaget. Ibland säger han att det går jättebra och så där". "Nu säger han att det inte 
går så bra. Det är lite dåliga tider. Det kommer inte så mycket folk och handlar och så. Han 
pratar inte så mycket. Det var det som var vårt största problem att jag fick aldrig höra något 
från honom det var alltid att någon, en väninna till mig sa något, säg att det har hänt 
någonting att någon har krockat hans bil. Det berättade han aldrig sådana saker för mig." 
"Han kunde inte öppna sig för mig". De har inga barn tillsamman. De har försökt men det 
gick inte.

Jivan har aldrig hört talas om några hotelser mot företaget eller några i familjen. Hon känner 
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inte heller till om någon i familjen Ammouri håller på med någon form av kriminalitet, 
förutom möjligtvis ekonomisk kriminalitet. Hon har aldrig hört talas om köp av stöldgods 
eller lån av pengar av privata långivare. Hon kommer dock på en gång när hon bett Hicham 
om pengar. Han sa då att han inte hade några. En vecka senare hade han lämnat pengar till en 
person som skulle ordna en lägenhet inne i stan. Personen försvann sedan med pengarna. Hon 
tror att personen heter Peter Fransson eller liknande. Händelsen polisanmäldes. Även brodern, 
Ali hade gett den här personen pengar för att komma över en lägenhet. Hon tror att det rörde 
sig om 100.000 kanske. "De blev blåsta i princip". "Då tänkte jag att, ha, ha du kunde gett 
mig pengarna. Ja precis där fick du för vad du inte ville". Hon vet inte vem Peter Fransson är. 
Hon tror att han hette Peter Fransson. "Fransson var det i alla fall". Ali blev blåst på ca 
100.000 medan Hicham klarade sig med 7-9.000 kr ungefär. Detta är vad Hicham berättat 
samt vad hon läst i en kallelse från polisen.

Hicham umgicks en del med hennes bröder Delshad och Shirwan. Framförallt under 
sommaren 2005 då Jivan var bortrest. De är fortfarande vänner efter Jivan och Hichams 
skilsmässa. 

På fråga, om hon kan tänka sig att gifta om sig med en svensk man så svarar hon: " Jag vet 
inte men jag tror att jag kan göra det faktiskt för jag tror inte mina föräldrar, dom pratar om 
det men dom pratar om att det är pinsamt. Hos oss är det alltid vad folk snackar. Inte vad vi 
själva tycker. Hur folket reagerar på den här, om jag skulle göra det här, eller". Man vill inte 
"tappa ansiktet". "Min pappa brukar alltid säga att jag vill inte titta på mig själv i spegeln med 
en röd mössa på huvudet. Så där säger han".

På fråga, om hon känner till om Hussein har något öknamn så svarar hon "Husse". Något 
annat namn har hon aldrig hört.

På fråga, vad Hussein kört för bilar så länge hon känt honom så säger hon: "En Cherokee har 
han kört sedan har han kört en Volvo, kanske, en S, V70, nej, ja men den jag känner som han 
har kört det är Cherokeen, guldfärgad Cherokee". Volvon är hans bror, Alis men dom byter 
ibland. Modellen på Volvon är en V70 och är identisk med den som hon nu har lånat idag.

Jivas tillfrågas om sin egen teori vad som ligger bakom morden i Linköping. Hon berättar då 
att hon själv, 3-4 dagar efter morden, sedan hon kommit hem från Linköping vid 23-tiden 
tillsammans med Hicham var ute för en konstig händelse. De körde i varsina bilar. Jivan i sin 
BMW som hon då hade. Hicham hade lånat en bil. Hon blev då iakttagen av en man som 
gömde sig bakom en stor affisch. När hon parkerat så flyttade han sig och gömde sig åter. 
Hon blev då rädd och polisanmälde händelsen. Beskrivningen på mannen var precis som 
tidningen hade skrivit att Linköpingsmördaren såg ut. 

Anledningen till att man gav sig på Hassans pojke vet hon inte. Hon har dock hört att 
Anna-Lena blev mördad eftersom hon sett när pojken blev mördad. 

Förhör med Ammouri, Jivan; 2007-04-24 13:10   diarienr: 0500-K39890-04

1126HEMLIG



1127

Förhör
Jivan Ammouri

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Jivan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Jivan Ammouris kännedom om dubbelmorden i Linköping den 19 oktober 2004 m.m.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-04-24
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Länskriminalen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp Nils Ahlberg.

 SAMMANFATTNING av förhör kl. 13.10-14.05

Jivan upplyses om att hon hörs upplysningsvis och inte som misstänkt för något brott.

Jivan berättar att hon var hemma på morgonen den 19 oktober 2004. Hon låg och sov. 
Hicham, henens man, skulle upp till jobbet. Han åkte iväg som vanligt men sedan, en till två 
timmar senare så kom han tillbaka. Han var upprörd och orolig. Han mådde inte bra. Jivan 
frågade och då svarade han att han skulle åka till Linköping. Då hade det hänt. Då hade han 
blivit mördad. När Hicham fick besked om vad som hänt av sin bror Hassan så tror Jivan att 
Hassan sagt att Mohammad var vid liv och då ville Hicham åka ner till Linköping för att se 
vad som hade hänt. Varken Jivan eller Hicham visste då att Mohammad var död. Jivan ville 
höra vad som hänt men Hicham ville inte prata om det eftersom han mådde så dåligt och 
skulle åka till Linköping. Jivan satt sedan och väntade hemma till släktingar ringde och 
berättade att de skulle åka ner till Linköping. Vid 13-14-tiden åkte Jivan till Linköping 
tillsammans med Hichams äldsta brors, Mohammeds fru Naval. Även Hussein Ammouri och 
Linda, som är ingift med en kusin till Ammouris som heter Ali.

Hicham åkte tidigare. Om han åkte själv eller inte känner hon inte till. Jivan och Hicham är 
numera skilda.

Jivan frågade Hussein och denne svarade att han inte kunde förklara det för henne eller att 
han inte hade någon förklaring till det inträffade.

Jivan körde bilen eftersom de övriga mådde dåligt efter vad som hänt. Även Jivan mådde 
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dåligt men var ju ändå inte så närstående som de flesta övriga.

Nere i Linköping skrek och gräts mest över det som hänt. Det var inte mycket prat eftersom 
där var mycket folk. Även media var där. Kvinnorna var i ett rum medan männen var i ett 
annat rum.

Vid 23-23.30 när släkten blev ensam så samlades man genensamt, både män och kvinnor. 
Jiva och Linda samt någon som hon inte idag minns åkte sedan hem på natten medan Hicham 
stannade kvar.

Jivan har inte hört några spekulationer om anledningen till morden förutom det hon läst i 
media. När hon frågat Hussein så har svarat att han inte vet utan att det är polisen som utreder 
det.

Jivan gifte sig med Hicham i maj 2000. Hon hette tidigare Al Dalawi. De separerade ett tag, 
under 11 månader 2003 eftersom de inte orkade med varandra, och då bodde Jivan hemma 
hos sin mamma. När morden skedde bodde de åter tillsammans. Numera är de skilda men 
umgås som vänner. Anledningen till skilsmässan var att Jivan misstänkte att Hicham var 
otrogen mot henne vilket han själv förnekat.

På fråga om hur hennes egen familj ser ut så svarar hon: "Den ser inte så bra ut. Den är helt 
förstörd. Jag har en brorsa som sitter i fängelse, 7,5 år eller 7 år. Han heter Shirwan Al 
Dalawi. "Han har fått för medhjälp till rån. Hallundarånet. Jag har en annan bror som är 
spårlöst försvunnen och har blivit efterlyst. Han har varit med på TV också Efterlyst. Delshad 
Al Dalawi. Sedan har jag en lillebror som inte alls mår bra. Så har jag en annan bror. Där är 
inga problem. Sedan är det mamma och pappa och jag." Familjen är kurder från Irak. De är 
shiamusslimer.

Jivan träffade Hicham i Bredängs Livs 1999 när hon jobbade där på sommaren. Hichams 
bror, Moslem ägde Bredängs Livs och Hicham kom dit och hälsade på. Han jobbade inte 
själv eftersom han då vistades i Sverige illegalt. Under tiden så lärde han sig att bygga datorer 
hos Hussein. Hussein stod för Hichams försörjning så länge han var illegalt i Sverige.

Moslem driver nu café Kafferepet och Wienerkonditoriet i Stockholms city. Han kan även 
vara delägare i café La Rose men där är hon osäker.

Sista gången Jivan såg sin bror Delshad var veckan innan brodern Shirwan greps av polisen. 
Även Jivan  greps misstänkt för grovt vapenbrott då man anträffade vapendelar hemma hos 
henne. Därefter har hon pratat någon gång med Delshad på telefon. Hon uppger sig dock inte 
veta var han befinner sig.
Jivan uppger på fråga, att hon känner Hussein och dennes fru och barn. Hon känner till att 
Hussein driver dataföretag. Hon vet att det tidigare var många företag men att den del har 
lagts ner. Hennes f.d. man, Hicham jobbade i företaget. Han har inte berättat så mycket men 
ibland har han varit "nere och så där och då har han sagt. Ja , men ekonomin är…att det går 
dåligt för företaget. Ibland säger han att det går jättebra och så där". "Nu säger han att det inte 
går så bra. Det är lite dåliga tider. Det kommer inte så mycket folk och handlar och så. Han 
pratar inte så mycket. Det var det som var vårt största problem att jag fick aldrig höra något 
från honom det var alltid att någon, en väninna till mig sa något, säg att det har hänt 
någonting att någon har krockat hans bil. Det berättade han aldrig sådana saker för mig." 
"Han kunde inte öppna sig för mig". De har inga barn tillsamman. De har försökt men det 
gick inte.

Jivan har aldrig hört talas om några hotelser mot företaget eller några i familjen. Hon känner 
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inte heller till om någon i familjen Ammouri håller på med någon form av kriminalitet, 
förutom möjligtvis ekonomisk kriminalitet. Hon har aldrig hört talas om köp av stöldgods 
eller lån av pengar av privata långivare. Hon kommer dock på en gång när hon bett Hicham 
om pengar. Han sa då att han inte hade några. En vecka senare hade han lämnat pengar till en 
person som skulle ordna en lägenhet inne i stan. Personen försvann sedan med pengarna. Hon 
tror att personen heter Peter Fransson eller liknande. Händelsen polisanmäldes. Även brodern, 
Ali hade gett den här personen pengar för att komma över en lägenhet. Hon tror att det rörde 
sig om 100.000 kanske. "De blev blåsta i princip". "Då tänkte jag att, ha, ha du kunde gett 
mig pengarna. Ja precis där fick du för vad du inte ville". Hon vet inte vem Peter Fransson är. 
Hon tror att han hette Peter Fransson. "Fransson var det i alla fall". Ali blev blåst på ca 
100.000 medan Hicham klarade sig med 7-9.000 kr ungefär. Detta är vad Hicham berättat 
samt vad hon läst i en kallelse från polisen.

Hicham umgicks en del med hennes bröder Delshad och Shirwan. Framförallt under 
sommaren 2005 då Jivan var bortrest. De är fortfarande vänner efter Jivan och Hichams 
skilsmässa. 

På fråga, om hon kan tänka sig att gifta om sig med en svensk man så svarar hon: " Jag vet 
inte men jag tror att jag kan göra det faktiskt för jag tror inte mina föräldrar, dom pratar om 
det men dom pratar om att det är pinsamt. Hos oss är det alltid vad folk snackar. Inte vad vi 
själva tycker. Hur folket reagerar på den här, om jag skulle göra det här, eller". Man vill inte 
"tappa ansiktet". "Min pappa brukar alltid säga att jag vill inte titta på mig själv i spegeln med 
en röd mössa på huvudet. Så där säger han".

På fråga, om hon känner till om Hussein har något öknamn så svarar hon "Husse". Något 
annat namn har hon aldrig hört.

På fråga, vad Hussein kört för bilar så länge hon känt honom så säger hon: "En Cherokee har 
han kört sedan har han kört en Volvo, kanske, en S, V70, nej, ja men den jag känner som han 
har kört det är Cherokeen, guldfärgad Cherokee". Volvon är hans bror, Alis men dom byter 
ibland. Modellen på Volvon är en V70 och är identisk med den som hon nu har lånat idag.

Jivas tillfrågas om sin egen teori vad som ligger bakom morden i Linköping. Hon berättar då 
att hon själv, 3-4 dagar efter morden, sedan hon kommit hem från Linköping vid 23-tiden 
tillsammans med Hicham var ute för en konstig händelse. De körde i varsina bilar. Jivan i sin 
BMW som hon då hade. Hicham hade lånat en bil. Hon blev då iakttagen av en man som 
gömde sig bakom en stor affisch. När hon parkerat så flyttade han sig och gömde sig åter. 
Hon blev då rädd och polisanmälde händelsen. Beskrivningen på mannen var precis som 
tidningen hade skrivit att Linköpingsmördaren såg ut. 

Anledningen till att man gav sig på Hassans pojke vet hon inte. Hon har dock hört att 
Anna-Lena blev mördad eftersom hon sett när pojken blev mördad. Hon ser inget motiv 
förutom att det måste vara en "djävligt" sjuk människa som utfört morden. 

Anledningen till att Hassan med familj flyttade från linköping var att han kände sig ensam 
och allting påminde om hans pojke. Han mådde inte bra och sedan vart de rädda eftersom de 
även hade andra barn och mördaren var lös. "Har han gjort så mot ett barn så kanske han gör 
det mot något annat barn också".

På fråga, om hon hört om Hussein varit orolig för sina barn så svarar hon: "Alla har ju varit 
oroliga. Vi tänkte att det kanske är någon som, jag vet inte men man får ju en sådan bild av 
det hela att han är ju orolig och så där." Om han blivit orolig vid något speciellt tillfälle 
känner hon inte till men hans fru har nämnt att "Man vet ju aldrig. Man vågar ju inte släppa 
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sina barn på gatan. Så där pratade vi mest men det var inget så där speciellt".

På fråga, om hon känner till att Hussein suttit häktad en kort tid så gör hon detta. Vid den 
tiden var hon skild från Hicham och fick bara höra det via Hicham. Hon frågade efter 
anledningen till häktningen och fick till svar att det var "bara företagsgrejor och så där".
Hon känner inte till var Hicham befann sig vid denna tid eller vad han gjorde.  Hon hörde 
dock att han var hos Husseins fru och barn när Hussein var häktad. De bor i Mälarhöjden och 
det är långt till tunnelbanan. Därför skulle han vara där hos Husseins fem barn. Hussein har 3 
barn med sin nuvarande fru och två barn från ett tidigare förhållande. 

På fråga, om hon känner till om Hicham har bott hos sin bror Hassan i Linköping vid något 
tillfälle så känner hon inte till detta. Hot bara att Hicham bodde i Linköping innan Hassan 
kom till Sverige från Libanon. Det  var när Hicham levde här illegalt. Då bodde han i 
Linköping. 

På fråga, om hon känner till att Hassan var i Mecka 2003 så svarar hon att hon vet detta. 
Hassan var där med sin bror Moslem. Var Hicham befann sig vet hon eftersom hon och 
Hicham var i Linköping i tre dagar och jobbade i Linköpingsbutiken. Minns inte om det var 
då när Hassan var i Mecka eller om det var av andra skäl ingen kunde jobba i butiken. 
Förhörsledaren informerar om att det finns en uppgift om att Hicham bott hemma hos 
Hassans fru och barn när denne var i Mecka 2003. Jivan minns inte detta.

Jivan tillfrågas om hon sett Hussein i en Volvo S80 någon gång. Hon svarar bestämt nej på 
den frågan. En person inom familjen har en Volvo S80 som heter Achmed. Han är kusin och 
har vitt krulligt hår. 

Jivan tillfrågas om kvinnor som jobbat i företaget och nämner, Noha som är Akils fru. Hon 
har varit bl.a. säljare och telefonist. Hon jobbar nu som taxichaufför. Om det jobbat någon 
svensk kvinna i företaget så nämner hon  Ina. Hon har varit webbdesigner. Minns inte om hon 
jobbade hösten 2004. Det har även jobbat en finsk kvinna som heter Hannelie eller Annelie. 
Hon var telefonist för ganska länge sedan. På frågan om hon vet någon kvinna som jobbet i 
sex år i företaget och som jobbade hösten 2004 så svarar hon Hannelie eller Ina. Någon av 
dom två. Hon minns inget efternamn på Ina men hon bör idag vara ca 30-35 år.

På fråga om hon känner bröderna Kadhum så säger hon att hon hört namnet. Dieya Kadhum  
har hon hört om. När Shirwan blev häktad så var Safa Kadhum också med vid själva 
rättegången. Hon har också varit på restaurang La Cucaracha på Stockholms söder där Dieya 
Kadhum jobbar.

Förhöret slut kl. 14.05

Fortlöpande avlyssnat och vidkänt

Benniet Henricson
Särskild utredningsledare
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang. dubbelmorden i Linköping 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-04-24
Förhör påbörjat

14:25
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

Länskriminalpolisen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp. Nils Ahlberg.

Hicham informeras om att han hörs upplysningsvis och inte misstänkt för något brott.

 SAMMANFATTNING av förhör kl. 14.25- kl. 15.15.

Hicham berättar att han kom till Sverige 1996.

När Hicham fick reda på vad som hänt, alltså att hans brors pojke hade mördats, så åkte han 
ner till Linköping. Hicham fick ett telefonsamtal från Zeinabs bror, Ali Kaftarani. Han 
berättade Hichams brors pojke "blivit huggad". Detta var på morgonen och han hade precis 
vaknat. Han tog sedan sin bil och åkte i väg till Linköping. Vid denna till bodde han 
tillsammans med Jivad Ammouri.

Han åkte till Linköping i sin Peugeot tillsammans med Jivads bror, Delshad Al Dalawi. 
Hicham vet inte var Delshad finns idag. Han har ingen kontakt med denne idag. Vid tiden för 
morden så umgicks han inte speciellt mycket ensam med Delshad men ville ha någon med sig 
till Linköping. Eftersom han själv "inte var på bra humör" så körde Delshad bilen. Eftersom 
de var svågrar så träffades de ofta hos Jivans föräldrar. Han var även ofta hemma hos Jivan 
och honom.

På fråga, om Hicham känner till om Delshad Al Dalawi håller på med kriminalitet så svarar 
han att han: "Inte riktigt, nej. Alltså hur menar du med…" Förhörsledaren frågar om han 
känner till att Delshad är efterlyst av polisen. Detta känner han till. Han vet också att 
anledningen är att Delshad är misstänkt för något rån. Om Hicham höll på med rån när dom 
två umgicks så svarar han: "Jag kan ingenting om hans….vi träffades bara som familj. 
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Middag, äta mat, grilla, någon fest, någon födelsedag, något bröllop. Det var så vi träffades". 
Hicham anade aldrig att Delshad höll på med kriminalitet.

Delshad känner också Hischams övriga bröder. När Hicham och Jivan förlovade sig så var 
samtliga bröder med hemma hos familjen Al Dalawi. Hicham uppger att ingen av hans övriga 
bröder umgås eller har umgåtts med Delshad Al Dalawi. Hicham har känt Delshad sedan han 
träffade hans syster, Jivan.

När Hicham kom till Sverige 1996 så fick han bo hos sin bror, Ali Ammouri i Vårby Gård. På 
fråga om han bott i Linköping så berättar han att han bodde där i 5-6 månader när Hussein 
öppnade butik där. Han tror det var 1998 eller 1999. Han hjälpte då till lite i butiken. Han 
bodde i en lägenhet som tillhörde butiken.

Han träffade Jivan när hon praktiserade i hans brors affär,  Bredängs Livs. Själv hjälpte han 
till hos Hussein i hans databutik som var belägen mitt emot Bredängs Livs. Idag är han och 
Jivan skilda p.g.a. "att vi passar inte ihop". Han har jobbat hos Hussein sedan han kom till 
Sverige i olika butiker. Till Linköpingsbutiken skickade Hussein honom för att han skulle 
lära sig svenska. I Linköpingsbutiken fanns det ingen som talade arabiska. Han har även 
jobbat i butiken i Kista, butiken på Sveavägen samt butiken på Olof Palmes gata.

Han tillfrågas om någon kvinna, utanför släkten, har jobbat i företaget så nämner han Tessan. 
Hon jobbade i butiken på Klarabergsvägen. Han vet inte hennes efternamn. Hon är svensk 
och var försäljare. Nu bör hon vara i 40-årsåldern. Hon hade en syster som heter Therese och 
bror som heter Rickard.

På fråga, vad Hussein kallas, om han har något smeknamn så känner han inte till annat än 
Husse. Har aldrig hört något annat namn. Hussein kör en Cherokee. Innan han köpte 
Cherokeen så har han haft en Merceders, en Mazda. På fråga om han haft eller kört Volvo så 
kan han inte minnas något sådant. 2004 så köpte Hicham själv en Volvo som han har kvar. 
Det är en svart  Volvo V70. Det är en tidigare företagsbil från företaget i Karlstad.

På fråga vad han själv kallas så vet han inte detta. När förhörsledaren frågar om han inte 
kallas något på R så säger han "Rocky. Den enda som säger det är polisen Roger".

På fråga, hur Hussein startat upp alla dataföretag så säger han att "det är en bra fråga".
"Om jag visse hur han gjorde så skulle jag göra likadant." (Skratt) "Han jobbar hårt och har 
bra kontakter och sånt. Med banken till exempel. Ordnar sig grejor. Ordnar sig pengar och 
såna grejor. Alltså kontakter och kontakter. Jag vet inte alltså. När jag kom till Sverige så vet 
jag inte vad han gör för jag kan inte svenska. Så jag vet inte vad han gör. Jag kan inte svara 
på frågan kanske. Eller?" När de pratade Libanesiska med varandra så pratade de aldrig om 
jobbet.

När det gäller företagets ekonomi så vet han inte hur Hussein ordnade pengar när det gick 
dåligt. "Han löser sig". "Han sa nu fixar vi det här, nu fixar vi det här". "Till exempel om jag 
beställde, jag jobbade med service, jag beställde grejor så fick jag inga grejor. Så jag har 
ingen aning när det kom in. han bara sa att nu har jag fixat grejor till dig". Det är det enda han 
vet. När det gäller ekonomin så vet han ingenting om detta.

Hicham har byggt datorer. Komponenterna kom från två olika leverantörer, Qualitec och 
Deltaco. Allt kommer i lösdelar. Sedan bygger han datorerna efter kundens behov. Inte alla 
kunder har blivit nöjda men det har aldrig förekommit några hot mot företaget eller några 
familjemedlemmar.
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Han vare sig vet eller misstänker om Hussein tagit några lån på den privata marknaden för att 
lösa ekonomiska problem. Han vet inte eftersom han inte är insatt i Husseins ekonomi.

Den enda gång som det förekommit hot eller våld i någon av butikerna är när någon slog 
Hassan, den dödade pojkens pappa, i Linköpingsbutiken.

På fråga om han själv blivit lurad på pengar av någon så medger han detta. Han berättar att 
han blivit lurad av en som heter P-G Fransson, Peter Göran Fransson som då hade adress 
någonstans bakom Globen i Stockholm. 

Hicham vet inte vad den hette som slog Hassan. När han informeras om att denne också heter 
Peter Fransson så säger han att det inte är samma person som lurade honom. 

Hicham berättar att Fransson jobbade med lägenheter inne i Stockholms City. Han skulle 
ordna en lägenhet till Hicham inne i stan. Han ville ha handpenning. Så Hicham gav honom 
9.000 kronor ungefär. Hans bror Ali blev också lurad på 100.000 kronor. Hicham lånade sina 
pengar från butikens kassa med Husseins goda minne.  Hur Ali hade fått sina pengar ifrån vet 
inte Hicham.

Hicham vet inte heller hur Hussein gjorde när denne köpte tillbaka Karlstadsföretaget under 
2004. 

Hicham får frågan vad han tror ligger bakom mordet på Hassans pojke. "Det är en bra fråga. 
Jag vet inte faktiskt. Det kan vara en psykopat som har gjort det." Hicham och hans bröder 
har diskuterat många gånger om vem som kan ha utfört morden och kommit fram till att det 
måste vara en psykopat eller någon psykiska problem.  På fråga om det inte kan vara någon 
som vill hämnas på någon i familjen eller av ekonomiska frågor som inte blivit utredda. 
Hicham tror inte på detta. "Det som jag vet. Det tror jag inte".

På fråga, vad Hassan hade att säga till om i företaget så svarar Hicham att Hassan bestämde i 
Linköpingsbutiken men inte i frågor av ekonomisk natur. Då bestämde Hussein. Han tror inte 
heller att Hussein använt sig av Hassan eller dennes namn om han mot förmodan har lånat 
pengar på den privata eller kriminella marknaden. Om så har skett så hade Hassan berättat 
detta för polisen för att få reda på vem som mördade hans barn. Även Hussein hade, utan 
tvekan, berättat för polisen om en sådan sak.

I tidigare förhör har Hicham berättat att han bodde hemma hos Hassans familj i Linköping i 
en månad när denne var på besök i Mecka 2003. På fråga, om hans fru Jivan, kände till detta 
så berättar han att han och Jivan hade problem med varandra mellan 2003-2004 varför det 
inte är säkert att hon kände till detta. De kom sedan "överens med varandra" igen i augusti 
2004. Även Hassan fru var med i Mecka varför endast de fyra barnen var hemma. Det gick 
bra utan några bekymmer. Han tillfrågas hurdan Mohammad var som person och svarar: 
"Han var busig". Han var dock inte svår att ha eftersom han lyssnade och lydde sin 
storasyster, Alieh. Han vet inget om Mohammed brukade söka kontakt med främmande 
personer. Han känner inte heller till om Mohammad var i bråk med någon jämnårig i skolan 
eller liknande. Hicham träffade inte Mohammad eller de övriga barnen mer än några timma 
efter jobbet. Han åkte också hem till Stockholm över helgerna. Han förtydligar att även Ali 
Kaftarani bodde hos barnen.

Hicham har tidigare nämnt om en polis som heter Roger. Han berättar att Roger handlar hos 
dem. Det är genom detta som han fått kontakt med Roger. De har aldrig umgåtts på fritiden. 
Både Hussein och Akil är goda vänner med Roger genom jobbet. Hicham kände inte till att 
Roger skulle följa med ner till Linköping efter morden men såg honom där nere. Han 
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funderade aldrig över varför Roger var där. Han drog slutsatsen att han var där som vän till 
familjen och deltog i sorgen. Han tror att Roger var den enda svensk som var med. Han vill 
inte betrakta Roger som familjens "huspolis".

Hicham var inte med till Libanon när Mohammad begravdes. Han var den enda brodern som 
inte var med. Ali Kaftarani var inte heller med. Skälet var att dom två skulle sköta företaget 
under tiden övriga var i Libanon.

Kristoffer Filipoviez känner han. Denne har jobbat hos Hussein. Träffade honom i butiken för 
ca 2 månader sedan. Denne jobbar numera på ASOS, ett dataföretag i Kista.

Hicham tillfrågas om han känner följande personer:
Dieya Kadhum? Han säger att Dieya och Safa är kompisar med Jivans bröder, Delshad och 
Shirwan Al Dalawi. Känner inte bröderna Kadhum själv men har varit och ätit på restaurang 
La Cucaracha på söder där Dieya jobbar.

Hossein Abbas? Känner han inte. Salar Timouri? Känner han inte. Ahmet Suvakci känner han 
inte heller.

Avslutningsvis undrar Hicham om polisen har pratat med Hassans alla vänner i Linköping. 
Han tycker vi framförallt bör prata med Nagi som är kompis med Peter Fransson, den som 
slog Hassan. Nagi bor eller bodde i lägenheten över butiken på Drottninggatan. Nagi kan ev. 
heta Saliba eller liknande i efternamn. (Sannolikt Naji Khoury fhl kommentar).

Förhöret slut kl. 15.15

Fortlöpande avlyssnat och vidkänt

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis angående sin kännedom om Daniel Nyqvist.
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

Anders Bergmark
Förhörsdatum

2020-06-26
Förhör påbörjat

09:18
Förhör avslutat

09:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hassan tillfrågas om han på något sätt känner eller varit i kontakt med Daniel Nyqvist.

Hassan uppger att han tror att han såg en person som liknade den s.k fantombilden på 
Kulturhuset i Stockholm 2006. Den personen hade en skada på höger lillfinger och var som 
sagt väldigt lik fantombilden som fanns ute i media. Hassan vet dock inte om det var Daniel 
Nyqvist.
Hassan tillfrågas om han har någon personallista från Sekvensia 2004. Han uppger att han inte 
vet det. Han tillfrågas om Daniel Nyqvist kan ha arbetat för honom på Sekvensia. Hassan 
säger att Daniel inte har arbetat på Sekvensia, men att en person som liknar honom kan ha 
arbetat på en firma som låg intill Sekvensia. Han är heller inte säker på att detta skulle vara 
Daniel Nyqvist.  

Förhöret uppläst och godkänt.

I ärendet finns ett PM skrivet 2006-03-06 av krinsp Nils Ahlberg där Hassan ringt in om 
personen han såg på Kulturhuset. Det har ej gått att vidimera att det var Daniel Nyqvist som 
befann sig där.
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bror till Hassan Aammouri
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan tänkas ha betydelse för utredningen
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

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:30
Förhör avslutat

17:20
Förhörsplats

Barnhemsgatan 8C Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Hussein bor i Stockholm. Han är gift och har 5 barn. 
Hussein kom till Sverige för 24 år sedan och känner sig i stort sett som svensk.
Då han lämnat födelselandet Libanon bodde han först ett år i Tyskland men flyttade sedan till 
Sverige. Han kom som 17 åring ensam utan föräldrar till Sverige och de första åren var tuffa.

Efter att ha utbildat sig till tv-tekniker startade han ett dataföretag. 
Han driver nu en affärskedja, PC-Superstore, vilken har 10 butiker i Finland och 6 butiker i 
Sverige. Totalt är 150 personer anställda i företaget som omsätter 500.000.000:-.  
Under februari 2004 gick en del i hans bolag, Sekvencia, i konkurs. 
Hans bolag har idag en god ekonomi. Inga ekonomiska bekymmer finns nu i familjen / 
släkten. 

Broder Hassan är chef för butiken i Linköping och inte heller han eller dennes familj har 
några för Hussein kända problem. Om någon skulle få det svårt på något sätt hjälps man åt 
inom brödraskaran. "Vi har inte: Det här är mitt, det där är ditt. Vi har allt ihop".

Hussein tillfrågas om hur han och hans bröder reagerar om någon skulle vara oförskämd eller 
på annat sätt bete sig illa mot någon av dem.
-Det har hänt vid ett tillfälle att en person slog till Hassan inne i butiken. Hussein ringde då 
upp killen och pratade lugnt med honom. Han blev ombedd att besöka Hassan och be denne 
om ursäkt annars skall jag göra likadant med dig som du gjort med min bror.
Killen gjorde som han blev tillsagd och de blev kompisar, Hassan och killen.

"Vi söker inte problem, vi jobbar med regelverket". Hussein menar med detta att familjen 
följer de lagar och förordningar som finns och vill inte komma i konflikt med någon.
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Hussein tillfrågas om han vet eller tror att det finns någon anledning till att Mohammad blivit 
mördad. Om det kan vara en hämd för något.
-Det tror jag absolut inte. Om jag vetat något sådan skulle jag berätta det för polisen. Jag / vi 
ger polisen all hjälp vi kan och är mycket tacksamma mot dem.

Hussein är helt övertygad om att hans bror Hassan skulle ha berättat för honom om det fanns 
några liknande problem. De berättar allt för varandra och har daglig telefonkontakt.

Hussein tillfrågas om vilken hans egen subjektiva teori är.  Hur och varför Mohammad och 
familjen blivit utsatt för det svåra brottet.   
-Jag tror att det är en psykiskt sjuk person som var på väg till psyket, som mötte och utan 
anledning gav sig på Mohammad. Jag tror på denna teori till 90 %. 
Till 10 % att det kan vara rasistiska motiv.

Hussein berättar om att den person som omnämns som kroppsbyggare innevarande dags 
kvällspress, Nils Thoor, Knektgatan 22, Lkpg, -68, tidigare varit anställd i 
Linköpingsbutiken. 
Av någon anledning ville Thoor sluta sin anställning och ville då att Hussein skulle skriva 
intyg att han avskedat Thoor. Anledning till detta var att Thoor då skulle få stämpla.
Hussein vägrade "avskeda" honom utan sade att det var Thoors eget problem.

Avslutningsvis uppger Hussein att han inte tror att hans bror Hassans familj har några fiender 
eller ovänner. Det som har inträffat är oförklarligt.

Fortlöpande uppläst och godkänt.
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hussein ringer upp förhörsledaren.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

07:55
Förhör avslutat

08:00
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hussein vill först veta om polisen vet något mera efter gårdagens inslag i programmet 
efterlyst. Han upplyses om att polisen ska ha genomgång och få nya informationer, samt att 
han får vända sig till presstalesmannen för att få information.

Sedan berättar Hussein om att tisdagen den 19 oktober har han fått två konstiga telefonsamtal. 
Han stod i duschen på morgonen. När han kom ut därifrån var det två missade samtal, det 
sista klockan 07.57. När det första inkommit stod inte. Samtalen kom från okänt nummer. Det 
är flera år sedan Hussein fick telefonsamtal så dags på morgonen. Om han inte svarar i sin 
telefon, så går en svarare in och säger att numret inte är tillgängligt. Det går inte att lämna 
något medelande. Hussein funderar på om det kan ha varit mördaren som ringde. Det fannns 
ingen i hans familj som så dags visste om mordet. Det är heller ingen som senare har sagt att 
det var han/hon som ringde. Han undrar om polisen kan spåra samtalen. Han vill också säga 
att innevarande dags morgon, fick han ett samtal klockan 06.25 som han inte besvarade. Det 
kanske kan ha varit en journallist. 

Hussein har tel nr 070-7927161, operatör Comviq.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontroll av inkommen uppgift ang hot mot

Hussein Ammouri.
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

2004-10-22
Förhör påbörjat

14:40
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats

Polishuset  i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Inledningsvis tillfrågas Hussein om hans egen och hans bolags ekonomiska ställning är så 
god som han tidigare uppgivet. Om inte uppgiften stämmer att hans bolag som försatts i 
konkurs under innevarande år hade tillgångar på 6 miljoner och skulder på 29, således ett 
minus på 23 miljoner.
Hussein uppger att detta kan stämma, men att skulderna ligger framförallt inom den egna 
koncernen.

Hussein tillfrågas om det föreligger några löneskulder till anställda eller f.d. anställda. Detta 
förnekas. Om så skulle vara fallet skulle Hussein berätta detta. 
Hussein uppger att han idag har samma leverantörer som före konkurserna. Han har i princip 
endast stora välkända leverantörer och märken.

Hussein upplyses om att det inkommet tips om att det för ca 2 veckor sedan kommit in två 
s.k. gorillor på hans Stockholmskontor. Männen skall ha krävt honom på 600.000:-
Hussein förnekar att detta  har skett. Om så varit fallet skulle han berätta. I den situation som 
nu föreligger skulle han absolut inte förtiga något. Han skulle aldrig utsätta sig eller sin släkts 
säkerhet  för något.

I hans bolag finns nu två pågående ekonomiska tvistemål från gamla tiden i Sekvencia resp.
PC-Superstore. Den ena tvisten gäller en personlig garanti för hyresrätt om 200.000:- . 
Motpart är AP fastigheter (i Uppsala?)
Den andra pågående tvisten är med Svea Fyrverkeri, Invivo Trade, om 600.000:-. Sveriges 
största leverantör av fyrverkerier.
Båda dessa tvister är pågående i Stockholms Tingsrätt. Om dom utfaller till Hussein nackdel 
kommer bolaget att betala. 
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Hussein uppger att bolaget i princip alltid är involverat i någon ekonomisk tvist. "Det är/blir 
så när man  har så mycket och stora affärer". 

Hussein tillfrågas om bakomliggande orsak till den i föregående förhör nämnda uppgiften att 
(Nils) Jens Thoor sagt upp sig själv och sedan ville ha intyg om att han blivit uppsagd.
Anledning till detta var, enligt Hussein att Jens ville ha högre lön, vilket han förvägrades. 
Jens uteblev efter ett tag från arbetet. Han infann sig inte. 
Då han senare bad om ett intyg om att han sagts upp, fick han inte detta. Han önskade intyget 
för att få stämpla.  
Jens hade även tidigare, före det att han upphörde komma till arbetet, bett om att bli uppsagd. 
Hans önskemål uppfylldes inte.

Jens är kroppsbyggartyp och brukar sannolikt, enligt Hussein, tabletter.
Hussein bedömer i övrigt Jens som en snäll, trevlig men blyg person. Han var "jättekompis" 
med Mohammad. 

Jens kom till Linköpingsbutiken torsdagen 21/10 med en blombukett för att visa sitt 
deltagande med familjen.

Fortlöpande nedtecknat och godkänt.  
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Telefonsamtal från Hussein.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Hussein ringer för att höra om det är något nytt i utredningen. Han ringde till fhl även 
föregående dag. Då sa fhl till honom att själv prata med sina bröder, samt brodern Hassan och 
hans familj om ifall det kan vara något som hänt, som man inte vill säga till polisen. Vid 
dagens samtal uppger Hussein att han pratat med familjen och att ingen haft något att berätta. 
På särskild fråga om den döde pojkens storebror Ali skulle ha exv  rört någon flicka, som haft 
en storebror, säger Hussein att han frågat Ali om det. Ali har sagt att han är kompis med flera 
tjejer, men inte har rört någon. 

Det påtalas för Hussein att om han i sin rörelse gjort affärer, som är "ljuskygga"  och där 
någon kan känna sig illa hanterad, bör han ändå tala om det. Hussein säger att han inga sådana 
affärer gjort. Han följer de regler som finns, även konsumentköpslagen. Hans motto är att en 
kund ska vara nöjd när han lämnar affären, även om han haft klagomål när han kom dit. Det 
påpekas  för Hussein att även små oförrätter kan bli stora hos vissa personern. Hussein säger 
att han förstår det, men kan inte komma på någon som kan känna sig kränkt av dem.

Hassan Ammouri (den döde pojkens far) och hans familj flyttade till Stockholm i helgen. 
Under måndagen ska släktingar åka ner till Linköping och hämta deras saker. Familjen ska bo 
på adress Bredängsvägen 230, Bredäng. Det är en lägenhet där Hussein bott tidigare.

Butiken ska skötas av anställda Hannes Westman m.fl. toalt fyra stycken. 

Han tillfrågas varför det i tidningen står att familjen känt sig förföljd den sista tiden. Hussein 
säger att det beror på händelsen med soppåsen som Zeinab Ammouri (mamma till pojken) 
berättade om i förhör 19 oktober. Han får frågan var familjen brukade handla. Han rådgör med 
någon,  troligen Hassan Ammouri. Sedan säger han att de handlade en del på Willys, men att 
de även gick till Ica på Djurgårdsgatan, så gott som varje dag. Barnen gick ofta dit och 
handlade, även Mohammad. Hussein frågar personen  han har bredvid sig, denne säger att man 
inte har sett någon "skum person" vid affären.

Det finns två bröder till Hassan och Hussein kvar att höra. Den ene är Josef med 
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telefonnummer 070-428 46 53. Den andre är halvbrodern Abdula Ammouri. Bröderna har 
samma far. Abudal är född 1984. Han kom till Sverige för 6 månader sedan. Har inte sökt asyl, 
så han vistas här olagligt. Han bor hos en kusin, Ali Kaftarani, 31 år, på Bredängsvägen 230, 
Bredäng. Abdula pratar bara arabiska. Har telefon
076-21 59 253. Abdula försörjes av familjen. Hussein vill inte att polisen ska prata med 
honom, för då kommer han ju att utvisas. Sedan säger Hussein att han ska säga till Abdula att 
gå till polisen idag och söka asyl. De hade annars tänkt ordna hans boende i Sverige genom att 
han skulle gifta sig med någon. 

Abdula och Ali Kaftarani bor alltså i den lägenhet dit Hassan Ammouri ska flytta med sin 
familj. Hussein ska försöka ordna en ny lägenhet till Abdula och Ali. Ali har sökt asyl i 
Sverige.

Abdula finns inte registrerad i Sverige, han har inga bidrag. 

Klockan 11.40 ringer Hussein igen.

Han undrar om en Magnus Bjellkvist från Stockholm har ringt. Bjellkvist jobbar i en av deras 
butiker. Han kan berätta om en man från Norrköping som trakasserat honom, eftersom det var 
problem med någon skrivare. Mannen beställde hem varor till Bjellkvist på postförskott från 
andra företag och han skickade även mail. 

Hussen nämner också att det var en person  ifrån Karlstad som trakasserade PC Superstore via 
sin hemsida. Även det kan Bjellkvist berätta om.

Förhör med Ammouri, HUSSEIN; 2004-10-25 10:15   diarienr: 0500-K39890-04

1143HEMLIG



1144

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sammanfattning av telefonsamtal 2004-10-29.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fhl har telefonkontakt med Hussein varje dag, ibland flera gånger per dag. Han ringer och 
undrar hur utredningen går och delger fhl sina funderingar över mordet. Fhl har flera gånger 
frågat honom om det är så att han vet något, men inte vill berätta det. Hussein svarar att han 
inte vet, att han bara spekulerar.

Under samtalen den 29 oktober pratade Hussein om en del personer som kan vara arga på 
företaget PC Superstore och dess ägare. Det kan bero på att Hussein har sparkat personal i 
främst Finland, men även i Sverige. Vid två tillfällen har personer lämnat in datorer för 
service och man har hittat barnporr på dem, vilket anmälts till polisen. Det har också varit en 
del tjafs med personer, som inte varit nöjda med köp. Hussein kommer att tillfrågas närmare 
om dessa uppgifter vid det förhör som är planerat till den 1 november.

Hussein funderar över den väg som mördaren antas ha tagit, ner till Djurgårdsgatan och ut på 
Drottninggatan. Han säger att han tror att mördaren bor i Linköping. Närmare tillfrågad om 
han vet att det är så, säger han att han inte vet, han bara funderar över det. Han är också 
väldigt intresserad över mördarens ålder, om han är kring 20 år. Det omtalas för honom att 
polisen tror att mördaren är en yngre person, men att man inte får låsa sig vid det, att 
mördaren lika väl kan vara 30 år.

Sedan säger Hussein att hans bror Hassan (pojkens pappa) umgås mycket med religiösa gäng. 
De ber till Gud varje dag. De brukar träffas vid moskén i Abisko familjevis. Hussein säger att 
polisen borde ställa sig vid moskén denna dags kväll. Muslimerna kommer dit för fredagsbön 
efter jobbet, troligen mellan 17 – 20.  På fråga om han vet att mördaren kommer dit säger 
Hussein att han inte vet, det är bara en tanke han har. Hussein säger vidare att denna vecka 
också är det ramadan, då är det viktigt med fredagsbönen. Hussein, som själv inte är så 
religiös, vet inte om ramadan håller på även nästa vecka.
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med "farbror" Hussein
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

2004-11-01
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Närvarande vid förhöret är tolken Hevi Ahmad.
Biträdande förhörsledare krinsp. Berit Blick

Inledningsvis berättar Hussein om de incidenter som han kunnat påminna sig 
har inträffat antingen privat för familjen Ammouri eller inom deras 
affärsverksamheter:

1. Gossen Mohammad bråkade med en klasskamrat för cirka 1 – 2 veckor före 
mordet. Brodern Ali har berättat detta för Hussein och sagt att det var ett 
"väldigt bråk".

2. Sekvensia, har anmält en pedofil till Linköpingspolisen 1998. Den anmälda killen var då 
cirka 20 år gammal. Han hade lämnat in en dator för reparation. Då maskinen öppnades 
visade det sig att det fanns barnpornografiska bilder sparade. Företaget polisanmälde 
detta. Killens pappa, en företagare, blev jätteförbannad över att anmälan gjorts. Han 
ringde och hotade butikschefen Abbas Hasoun (070 – 491 96 98 ).

3. Cirka år 1998 kom en grabb i 20-års åldern in till Sekvensias butik i Linköping. han 
uppvisade en rekvisition från ett företag, Tattoo, där det framgick grabben fick hämta ut 
datautrustning för 10 000 kronor. Senare vägrade företaget Tattoo att betala och påstod 
sig ej ha skrivit ut rekvisitionen. En polisanmälan gjordes. Efter en tid kom en annan 
person in i butiken och bad Abbas att dra tillbaka anmälan. Detta eftersom grabben som 
lämnat rekvisitionen och hämtat ut utrustningen var psykiskt sjuk och hade växt upp 
någon institution. Detta ärende känner Abbas till.
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4. Från Sekvensia-butiken i Göteborg härrör ytterligare ett pedofilärende. Troligen från år 
2002. En "idiot" som hade sparat porrbilder på småbarn. Anmälan gjordes. Mannen hörde 
av sig till butikschefen i Göteborg, Hannes Westman ( 070 – 914 19 78 ). Hannes var då 
butikschef i Göteborg men är numera chef för butiken i Linköping. Den person som 
lämnat in datorn för reparation ställde endast några frågor till personalen och var aldrig 
hotfull eller liknande.

5. En kille i Örebro, i massmedia kallad 34-åringen, drev en saneringsfirma. Han skickade 
ut grabbar för att klottra under nattetid. Påföljande dag fick han i uppdrag av kommunen 
att sanera klottret. En av "klottrarna" fick inte betalt för sitt arbete. En kvinna ringde till 
Hussein och berättade att en av Sekvensias anställda i Örebro hade knivhotat hennes son. 
Sonen hade inte fått betalt för sitt "arbete" med klottret. Kvinnan/mamman berättade att 
34-åringen nu arbetade som tekniker i Örebro-butiken Sekvensia.                             
Hussein ringde då upp mannen, Fredrik Örnstein och frågade om det var han som gick 
under benämningen 34-åringen. Fredrik bekräftade att så var fallet. Hussein sade upp 
Fredrik från anställningen. Bolaget fick betala skadestånd efter ett långt fackligt bråk. 
Fredrik fick cirka 250 000 kronor i skadestånd.

6. Hussein uppger att det även varit en pedofil i hans Uppsalabutik. Han vet/minns ej något 
speciellt angående denna händelse. Han känner inte till om det förekommer något 
bråk/hot eller liknande. Butikschef är Kourosh Kashani ( 070 – 777 21 75 ).

7. Angående Sekvensia-butiken vi Trädgårdstorget i Linköping. En granne som driver 
databutik cirka tre meter från PC – Superstore. Detta grannföretag har pratat "jättemycket 
skit om oss". Han har satt upp skyltar på sin butiks fönster att "Vi har skickat mail till all 
studenter att han hade gjort konkurs". Detta stämmer inte. Fredrik Palmqvist ( 0730 – 755 
605 ), som arbetar i butiken kan ge upplysningar. 

8. Angående butiken i Skärholmen.
En släkting stal år 2001 varor för över 2 miljoner kronor. De fick tillbaka pengar och 
varor för cirka 1, 2 miljoner kronor. Mannen, en kusin Hassan Ammouri, cirka 32 år, 
flyttade efter händelsen och uppgörelsen till Berlin. Hassan hade under en tid av 6 år bott 
hemma hos Hussein. Han betalade frivilligt tillbaka och bidrog själv till att händelsen 
dem emellan klarades ut. Hassan berättade om till vilken butik han sålt en del gods. 
Hassan åkte till butiken där han  fick viss ekonomisk ersättning. Advokater kopplades in 
och Hussein fick rådet att lägga ner ytterligare krav/anspråk.
Hussein kan inte tänka sig att denne Hassan skulle göra någon illa för detta. Han blev 
kränkt över att händelsen uppdagades och flyttade därför till Berlin. 

9. En före detta butik i Bredäng, Stockholm, hade ett inbrott cirka år 1998. En hälare ville 
sälja godset till Sekvensia men visste inte att det härrörde från bolaget. Hussein stämde 
träff med hälaren efter en överenskommelse med polisen. Affären gjordes upp men innan 
leverans hörde hälaren av sig och avbokade affären/leveransen. Hussein tror att det 
berodde på så kallat läckage. Polisen visste vilka gärningsmännen var, men de åkte aldrig 
fast. Det var tungt kriminella utländska personer.Hussein uppger att hans bror Hassan inte 
fanns med vid denna händelse. Han hade då ännu ej flyttat till Sverige.

10 . En missnöjd postorderkund från Norrköping hade trakasserat försäljningschefen Sverige,   
 Magnus Bjellqvist.Denna händelse är tidigare rapporterad och Bjellqvist är hörd.
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Angående de händelser som Hussein nu berättat tror han "jättemycket" på bråket i skolan 
mellan lille Mohammad och någon skolkamrat. Övriga händelser tror han inte ligger till 
grund för mordet. Han berättar om dessa eftersom han har blivit ombedd att dra sig till 
minnes och förmedla alla incidenter och eventuella bråk.

"Om ni vill veta mer måste ni ge mej indikationen, så jag vet vad jag skall tänka. Jag har köpt 
företaget i Finland och finnarna är stolta. Dom gillar inte att utlänningar köper och blir 
stora".

Detta som ett exempel: 
Hussein har sparkat personal, cirka 190 personer i Finland och i Sverige cirka 60 personer.
Vi, företaget, har öppnat totalt 24 butiker i Sverige men det finns nu bara 6 stycken kvar. Det 

har aldrig någonsin varit något bråk med någon personal som blivit uppsagd. Det enda 
undantaget var Fredrik i Örebro.

Hussein uppger sig aldrig ha hört talas om att man "slaktar någons barn eller fru såsom 
hämnd. Sin egen fru möjligen men aldrig någon annan persons". Hussein menar med 
detta att  han har hört talas om att någon dödat sin fru såsom hämnd men aldrig någon 
annan persons fru eller barn.

Förhörsledaren Berit Blick uppger att polisen hört att det inte är helt ovanligt att så sker. 
Hussein förnekar med bestämdhet detta.

Hussein uppger sig inte känna till eller ha hört talas om att någon ut hans stora familj är eller 
har varit hotade.

Enda tillfället var 1996 –97 när Hussein köpte vita varor  från en jugoslav, Goran, vid 
förtaget Sweport i Täby. Hussein var inte nöjd med de levererade varorna varför han ville 
lämna tillbaka dem. Jugoslaven skickade då en torped för att förmå Hussein att betala. 
Torpeden uttalade hot om att göra Husseins barn illa om han inte betalade. Han ringde 
emellertid från en telefon med oskyddat nummer varvid Hussein lätt fick fram adressen. 
Torpeden, är känd i Stockholm under namnet Milan, var en "riktig kyckling" och det hela 
klarades upp utan handgemäng eller bråk. Hussein polisanmälde sedan händelsen.

Han kan inte tänka sig att denna händelse kan vara bakgrund till det nu inträffade i Linköping.

Hussein uppger att släkten hjälper varandra och att de umgås i mån av tid. Alla har arbete i 
egna företag  inom kafé eller databranschen. Äldste brodern Mohammad arbetar inte 
eftersom han har behandlats för en hjärtsjukdom. Mohammad lever, såsom Hussein vet, 
av sjukpenning eller något liknande. Hans fru arbetar på dagis och det är 5 – 6 personer i 
hans hushåll som uppbär lön.

Hussein tillfrågas om man hjälper varandra vid ekonomiska bekymmer. Han uppger att om 
någon kommer i nöd ger man dem pengar.

Om någon behöver pengar för att t ex starta en butik så lånar man huvudsakligen av 
släktingar.

Hussein förnekar med bestämdhet att det förekommer några intriger inom släkten. Vare sig i 
Libanon eller Sverige. 

Hussein upplyses om att ett tips inkommit till polisen om att det förekommer osämja mellan 
några bröder i familjen. 

– Det är en förolämpning. Det stämmer absolut inte. vi är som ett, allihop. (Hussein blir något 
upprörd över detta påstående).

Släkten träffas inte tillsammans speciellt ofta. Detta beroende på att Hussein alltid arbetar. 
Han har besökt Linköping max tre gånger före mordet. Han har istället telefonkontakt 
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med sina bröder i princip varje dag. Deras fruar pratar han inte med så mycket. "Så är det 
i arabländer. Det är normalt". 

Ingen fejd eller osämja finns mellan släkten Ammouri eller någon annan familj. Vare sig i 
Sverige, Libanon eller någon annanstans.

Hussein tillfrågas om vem som är släktens överhuvud. 
Det är Mohammad, av normala skäl, eftersom han är äldst och från början tagit hand om oss 

alla. Han bestämmer ingenting. Han löser bara de eventuella problem som uppstår inom 
släkten. Han är rak och säger alltid som han tycker. Om någon skall gifta sig frågar man 
alltid Mohammad. Han sköter det sociala. Vad gäller affärer frågar man honom inte. Då 
gör vad och en av oss som man vill.

Vem är Rana.
Rana är Husseins kusin Jamils dotter. Hon har gift sig med "någon" i Libanon. Hussein vet 

inte namnet, möjligen Ali. Ali befinner sig i Libanon och Rana bor i Stockholm. Denne 
Ali har sökt asyl i Sverige men blivit ombedd av Migrationsverket att resa tillbaka och 
söka asyl från hemlandet.

Rana skrev sig hos Hassans familj i Linköping. Detta eftersom behandlingen av asylansökan 
för Ali går mycket fortare i Linköping än i Stockholm. Avsikten är att de två skall gifta 
sig för andra gången, enligt islam, då Ali kommer till Sverige. Rana  bor, såsom hon alltid 
gjort, hos sin mamma, Vita Liljans väg i Bredäng.

Hussein tillfrågas om Alia har en före detta fästman som hennes far Hassan inte skall ha 
godkänt.

– Nej, inte. Hussein uppger sig inte känna till att Alia har eller har haft någon annan kille/man 
än den som hon är förlovad med  och som bor i Libanon. Om hon skulle vilja gifta sig 
med en svensk man vore detta ok. Vi har inte den traditionen i vår släkt. Vi säger aldrig 
nej till våra flickor.

Hussein tillfrågas om hur, varför han sagt att han ibland tror att "det är min egen bror"?
– Man blir sjuk i huvudet. Jag förstår inte hur man kan döda ett litet barn. Hur  någon kan 

göra detta. Det är så sjukt så man förstår inte något. Hussein tror således inte att någon av  
hans bröder gjort detta.

Hussein tillfrågas om släkten Ammouri haft några politiska aktiviteter i Libanon. 
– Nej, inga. Jag har respekt för alla som vill utföra bra saker för samhället. Oavsett vilken 

ideologi dom förespråkar. Hussein uppger att han är en så kallad kappvändare. Han håller 
med den som han talar med, detta gäller i politik och religion.

När Hussein var barn hemma i Libanon hejade han på PLO. Det var en pojkdröm, det var 
hobby. 

Han var 16 år då han lämnade Libanon. Han gillar inte krig, att man ger sig på barn och 
kvinnor. Hussein uppger att hans släkt aldrig verkat politiskt. 

Hussein tillfrågas om vem den person är som är 60 år och har två söner vilka kör taxibil i 
Stockholm. 

– Dom kör taxi allihop. Jag tror att dom /ni syftar på min moster och hennes familj i Örebro. 
Moster Rahama Kawtharani. Mannen heter Abu Riad Subhi Hasoun, tilltalsnamnet är 
Subhi. Han arbetade tidigare som vaktmästare på kommunen men är nu sjukskriven. 

Hussein uppger att mordet på hans brorson inte kan ha med libanesisk kultur eller tradition att 
göra. Nej absolut inte.
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Hussein känner inte  till om/att det finns någon mötesplats för libaneser på Internet. En så 
kallas chattplats.

Hussein tillfrågas om hur många telefoner han  använder och vilka telefonnummer dessa har. 
– Mest mobiltelefon 070 – 792 71 61. Jag har även ett finskt nummer, 00358 – 405 74 61 
38. Om någon ringer till det svenska mobilnumret och ej erhåller svar kopplas samtalet 
vidare till det finska numret. Vice versa om man och inget svar så kopplas det till det 
svenska numret. Vidare har Hussein kontorstelefoner. Sverige 08 – 527 07 527 och i 
Finland 00358 – 204 70 75 34. Han har inte mobilt dubbelkort. Det vill säga kort med 
samma nummer i bil respektive mobiltelefon, eller mobiltelefon med båda landskorten i 
samma telefon. Han förvarar korten i sin plånbok och skiftar kort i telefonen då han reser 
till Finland respektive Sverige. 

Hussein befann sig tidigare 2 – 3 dagar i veckan i Finland. Nu blir det mera tid där eftersom 
försäljningschefen slutade innevarande vecka.

Hussein tillfrågas om när och hur han  fick veta att hans brorson Mohammad hade mördats.  J 
– Jag köpte biljett på Arlanda. Klockan var cirka 09:30. Planet skulle lyfta klockan 10:30. 
Jag hörde om något mord på bilradion men brydde mej inte. Sådant händer numera varje 
dag. Någon tjej ringde till mej. Hassan hade bett henne ringa till mej. Jag tror att det ar en 
kompis till Hassans dotter Alia. Det tror jag men jag vet inte. (Det var tolken i Linköping).

Hussein flög till Finland. Han var tvungen att resa dit för att skriva under bokslutet. Han var 
där 2 – 3 timmar. Han sade till sin bror Hassan att han satt i flygplanet då han fick 
beskedet. Detta eftersom det verkade "så kallt" att resa iväg. 

Samma dags kväll reste familjen vid 23 – tiden till Linköping. Han åkte tillsammans med sin 
fru Marina och sina två stora döttrar. De tre mindre barnen var kvar hemma tillsammans 
med mormor. De åkte också till brottsplatsen. Det var vid 23 – tiden på natten och där 
fanns endast polis och journalister. Även bror Hisham var med till brottsplatsen. Och åter 
till Stockholm under morgontimmarna. 

Påföljande dags eftermiddag, onsdag eftermiddag, reste de åter ner till Linköping. De 
stannade kvar till fredagen då hela Hassans familj följde med till Stockholm. 

Hussein delges nu uppgift om att hans brorson Mohammad blivit knivhuggen i vardera 
skinkan. Han tillfrågas om denna uppgift säger honom något.

– Jag har aldrig hört talas om att detta skulle innebära något. Det innebär inte något besked 
eller budskap för mej.

 Angående religion. 
Hussein uppger att släkten i princip inte är troende. Den enda som är aktivt religiös är brodern 

Hassan. Han ber fem gånger om dagen, går i kyrkan och följer religionen.
Hussein uppger att muslimer, när de förlorar en anhörig, tror att det är Guds vilja. Dom tror 

på det och tackar Gud. Men det är en stor sorg för honom, Hassan. 

Hussein vet inte att/om Hassan umgås i religiösa gäng. Han menade, då han uttalade detta att 
polisen skulle undersöka om så var fallet. Hussein tror absolut att Hassan skulle ha 
berättat för polisen om så var fallet.  Han frågade Hassan detta senast innevarande 
morgon.

Hassan besöker moskén i Abisko, Linköping, mycket sällan. Anledningen till detta är att 
moskén mest besökt av irakier. Hassan trivs bättre med libaneser.
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Hussein tillfrågas om vem eller vad han tror vara orsak till att mordet utförts. 
– Mordet har inget med kultur eller religion att göra. Det är Hussein uppfattning att det är 

psykiskt sjuk person. Om han sedan är nazist, muslim eller något annat är en i 
sammanhanget ovidkommande sak.

Det har enligt Hussein aldrig förekommit hedersmord i släkten. Våra föräldrar är riktigt fina 
muslimer. Dom är inga fanatiker. Dom är som folk. 

Hussein tillfrågas om den uppgift som han själv lämnat, att två stycken obesvarade 
telefonsamtal inkommit tidigt morgon den 19 oktober. Sista samtalet var registrerat på 
hans telefon klockan 07:57. 

– Jag är 100 % säker på detta. Jag har avläst tid och privatnummer i displayen. Det är konstigt 
att ni inte har hittat detta. Händer det ofta?! Samtalet inkom på hans Comviqkort. Det är 
hans enda mobiltelefonkort i Sverige. Hussein är mycket förvånad.

Hussein tillfrågas om vem som har telefon 070 – 592 52 25. Han har ringt detta nummer efter 
midnatt natten mot den 19 oktober. 

Hussein kontrollerar sin mobiltelefon och uppger att numret går till Ina Olsson. Hon är 
min/vår webbmaster. Ina är en god vän som arbetat i företaget tidigare. nu sedan 
Sebastian slutat är hon tillbaka i företaget. Sebastian Kahlighi slutade hos oss, företaget, 
eftersom han fick bättre betalt på Nordea. 

Det sms som han skickat till nummer 070 – 22 00 125 går till hyresvärden Bois i Karlstad. 
Bois äger fastigheten som inrymmer Karlstad-butiken PC – Superstore.

Klockan 09:12 den 19 oktober ringde han konkursförvaltaren i Karlstad. Han heter Magnus, 
troligen med efternamn Johansson, och arbetar på Tingvalla Advokatbyrå.

Det samtal som inkom klockan 09:39 den 19 oktober var från kvinnan/flickan som meddelade 
Mohammads dödsfall.

Hannes Westman är numera butikschef i Linköpings-butiken.

Hussein tillfrågas om den stora mängd sms som har sänts från hans mobiltelefon. – Jag jobbar 
mycket med marknadsföring. Alla nummer som finns i Husseins mobiltelefon får vid 
olika högtider liknande sms.  Jag visar att jag tänker på dem. Detta tillfälle , nu var det 
Ramadan, jag skickade då sms till kanske 200 – 300 personer. Han skickar liknande sms 
vid jul, nyår och liknande högtider. 

Vem är innehavare av kontantkort med nummer 0762 – 34 35 08. 
– Det är pojken Mohammads morbror, Ali. 

Avslutningsvis uppger Hussein  att han ringt till flera släktingar i Libanon under kvällen den 
19 oktober. Han ringde och berättade om den tragiska händelsen. 

Förhöret efter hand uppläst och godkänt. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hussein ringer förhörsledaren.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

20:20
Förhör avslutat

20:35
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hussein ringer upp fhl för att höra hur utredningen går.

Han tillfrågas vem Rana är. Hussein kan först inte komma på vem hon är, sedan säger han att 
hon är dotter till en kusin. Han tror att hon är 15-16 år. Hussein talar med någon han har 
bredvid sig och sedan ber han att få ringa upp fhl om två minuter. Samtalet avslutas.

Hussein ringer igen efter ett par minuter. Han berättar då att Rana är dotter till hans kusin 
Jamil Ammouri. Jamil bor i Libanon, Rana bor i Bredäng med sin mamma, en syster och en 
bror. Rana med syskon och föräldrar kom till Sverige och flyttade tillbaka till Libanon för 10 
år sedan. För 2 år sedan flyttade familjen tillbaka till Sverige, men fadern stannade i Libanon. 

Efter lite småprat om att polisen jobbar med olika tips avslutas samtalet.

Hussein ringer igen den 27 oktober klockan 11.00.

Han berättar spontant mera om Rana, efter lite inledande prat om utredningen. Hussein säger 
att Rana har gift sig med en kille från Libanon. Hon finns i Libanon sedan en tid hos sin 
make. De ska komma till Sverige så fort det blir klart med hans uppehållstillstånd. Hussein 
säger vidare att Rana skrev sig hos Hassan Ammouris familj i Linköping, därför att makens 
ansökan om uppehållstillstånd behandlas snabbare i Linköping än på andra orter. Annars bor 
Rana på Vita Liljans väg i Bredäng, han är osäker på om adressen är nummer 78 eller 58. 

Hussein säger att de telefonsamtal han berättade om förra veckan, som kom på morgonen den 
19 oktober, kan komma från Danmark. PC Superstore skickar ut en tidning och den blev klar 
precis då, så det kan ha varit ett samtal gällande tidningen. 
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Vidare säger han att han fått telefonsamtal igen, där han inte känner igen numret. Han har inte 
hunnit svara på samtalen. Det ena kom måndagen den 25 oktober klockan 16.00. Det var från 
nummer 0961-580 543. Det andra kom innevarande dag klockan 10.50. Det var från nummer 
040-596 74 20. Han har kollat med nummerupplysningen, där säger man att numret inte har 
någon abonnent. Det ringer tre gånger på Husseins mobil, om han inte svarar kopplas 
samtalet över till hans företagstelefon i Finland, nummer 00358 405 746 138.

På frågan hur många personer som kan hans mobilnummer säger Hussein att det är hans 
leverantörer, max 10 – 15 stycken. Sedan är det släkt och vänner. Han brukar få 3 – 4 samtal 
per dag på sin mobil.

Hussein grubblar över morden. Ibland,  säger han, tror han att det är hans egen bror (Hassan) 
som har gjort det. På frågan varför han tror det, svarar Hussein att han känner sig paranoid 
ibland och misstänker alla. 

Förhör med Ammouri, HUSSEIN; 2004-10-26 20:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Förevisande av fotografi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förevisande av ett fotografi taget av fotograf på tidningen Östgöta Correspondenten i Linköping samt

kompletterande förhör.
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-09
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:06
Förhörsplats

Polishuset Flemingsberg, Huddinge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hussein informeras om att han kommer att få se ett fotografi av en mansperson och han 
ombeds titta i lugn och ro en stund innan han uttalar sig om ifall han vid något tillfälle har sett 
personen på bilden eller om han vet vem det är.

Efter det att Hussein har studerat fotografiet ett tag så säger han att han inte har sett personen 
på fotografiet tidigare, han känner inte igen honom på något sätt. Han säger att han tycker att 
personen ser svensk ut och detta baserar han på hur ögonen, hakan och kinderna ser ut.

Hussein tillfrågas om han har kommit på någonting mer sedan han var i polisförhör förra 
gången och han säger då att en viktig sak som ingen har nämnt för polisen för att man har 
glömt bort det är att Jens Thors syster har sin bostad i samma trappuppgång där Hassan 
Ammouri och hans familj bodde i Linköping, dvs. Barnhemsgatan 8 C och Hussein säger 
också att den människans barn gav Mohammad stryk vid något tillfälle. På fråga när i tiden 
det kan ha varit så svarar Hussein att han är inte riktigt säker men det kan vara för något år 
sedan.

Tillfrågad om Hussein känner till ifall Mohammad fick några skador då han blev slagen av 
den här pojken så säger han att Hassan har för honom berättat att Mohammad kom upp och 
grät och berättade att han har blivit slagen men om det blev några skador i samband med det 
här, det har inte Hussein någon kännedom om. Han tror inte att det blev några skador på 
Mohammad alls.

Förhöret med Hussein avslutas klockan 11.06.

Förhöret intalat på band, avlyssnat under intalandet av Hussein som godkänner inspelningen.
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Flemingsberg som ovan
Tommy Södling, krinsp.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i anledning av mord 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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-29
Förhör påbörjat

12:15
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats

Polishuset Flemingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Ahlgren, Leif

Berättelse

Hussein har varit med sin brors familj till Libanon och begravt Mohammad Ammouri. Han 
berättar lite om att begravningen var jobbig, det var många människor, alla var väldigt ledsna 
och skrek ut sin sorg.

Hussein ombeds att berätta om våldsamheter som har skett i hans familj när han bodde i 
Libanon. Han berättar då att när han var 16 år var han i bråk med en jämnårig pojke. Det här 
var ett stort bråk i byn Tofata. Det var två sidor som var osams med varandra och det var mer 
än 50 personer inblandade på varje sida. Bråket gällde ingenting politiskt utan det var 
egentligen mest tjafs och prestige det handlade om. Det var någon som hade sagt typ "vad 
glor du på" till någon annan och sen drog bråket igång. Alla hade vapen i Libanon vid den här 
tiden. Hussein själv blev soldat vid 12-årsåldern och deltog i träningsläger och lärde sig 
använda vapen. Vid det här tillfället hade han en pistol. Han säger att folk sköt i luften men 
en pojke blev skjuten. Den pojken heter Ali Kawtharani. Ali Kawtharanis mamma var kusin 
med Husseins pappa. Alis mamma hette Nazime Kawtharani. Vad pojkens pappa hette i 
förnamn minns han inte men efternamnet var Kawtharani. Det här bråket inträffade i maj 
1979, antingen den 7 eller den 11 maj. Hussein tror att det var den 7 maj. Ali Kawtharani var 
på motsatt sida av Hussein i bråket. 

När Ali blivit skjuten så sköt hans kusiner Hussein i armen. Hussein fördes till sjukhus. 
Hussein blev senare beskylld för att ha varit den som skjutit Ali Kawtharani men han säger att 
det var inte han, han hade hela tiden skjutit i luften. I samma bråk blev en kusin till Hussein, 
som heter Mohammad Jyzi, dödad. Mohammad Jyzis mamma heter Zeinab Ammouri och 
hon är Husseins moster. Vad pappan heter i förnamn vet inte Hussein men han heter Jyzi i 
efternamn. Den person som sköt Hussein i armen var den samme som dödade Mohammad 
Jyzi. Den personen heter Kamel Kawtharani. Han var vid tillfället ca 30 år. Hussein minns 
inte vad Kamel Kawtharanis mamma heter men hans pappa heter Amin Kawtharani. Kamel 
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och hans bröder tillhörde Baz-partiet i Tofata. Kamel blev sedan i sin tur skjuten av en 
okänd. Hussein säger att Kamels föräldrar ville att han skulle dö, eftersom han själv dödat. 
Allt det här hände inom 30 minuter. Det har inte blivit någon fejd mellan släkterna efteråt. 

Kamel var gift, hustruns namn vet inte Hussein. Han hade 1-3 barn. Barnen var under fem år. 
Han vet att Kamel hade åtminstone en son. (Någon timme efter att förhöret avslutats så ringer 
Hussein upp förhörsledaren. Han säger att han har gjort efterforskningar. Kamel hade en son 
när han dödades. Den sonen är idag 27 år. Han har svart hår och skägg.)

Kamels föräldrar har berättat för Husseins familj att det var Kamel som dödat Mohammad 
Jyzi och dödat Ali Kawtharani. Hussein säger att han är släkt med Kamel, deras fäder är 
kusiner. Kamels mormor som heter Zeinab Ammouri är syster till Husseins farfar som heter 
Hassan Ammouri.

Hussein berättar att han efter krigets utbrott många gånger försökt komma iväg från Libanon 
men inte lyckats. När den här händelsen med skjutningen inträffade så bestämde han sig dock 
för att nu måste han iväg. Han fick ligga på sjukhus i en vecka eller två för att vårda sin 
skottskadade arm och sedan komma därifrån. Hussein säger att han tyckte kriget var 
vansinnigt. När han kom ut från sjukhuset flyttade han till Tyskland och därifrån kom han 
sedan till Sverige. Hussein säger att när han flyttade så levde hans mor. Han tror att hon dog 
1980. Hon dog därför att hon var gravid och fick havandeskapsförgiftning. Sedan gifte fadern 
om sig och fick flera barn.

Hussein tillfrågas om hans familj blev förföljd och fick svårigheter i byn efter det inträffade. 
Hussein säger att det fick dom inte, det blev ingen fejd. Det har hänt ibland att små pojkar har 
gapat och skrikit åt familjen men det är inget allvarligt. På fråga vad han menar med små 
pojkar säger han att dom kan ha varit 15-16 år. Han säger också att idag är det inga 
människor i Libanon som har vapen. Istället är det populärt bland ungdomarna att köpa 
fyrverkeripjäser och kasta på varandra när dom vill bråka.

Hussein tillfrågas om det har inträffat flera mord där brodern Hassan varit inblandad. Hussein 
svarar "nej, det finns inget mera". Han tillfrågas vem som var kommunchef i Tofata när han 
flyttade därifrån. Hussein säger att det fanns ingen kommunchef.

Hussein berättar vidare att det gick till år 1982. Då greps Hassan, en kusin till dem som heter 
Hassan Ammouri samt en kompis som heter Moustafa. Det fanns ingen polis i Libanon vid 
den tiden, men man kan väl säga att det var falangisterna som grep dom. Det fanns inga bevis 
mot dom, men dom var anklagade för att ha att göra med pojkarna som blivit dödade tre år 
tidigare. Hussein säger vidare att han tror att det var Kamel Kawtharanis bror Mahmoud 
Kawtharani som hade betalat en massa pengar till falangisterna för att dom skulle anhålla 
brodern Hassan, kusinen Hassan Ammouri och kompisen. Det fanns vid gripandet ingen 
domstol som fungerade i Libanon. Familjen Ammouri hade kontakter och skulle kunnat fått 
Hassan, Hassan och Moustafa frigivna. Husseins far sa emellertid att dom skulle låta 
domstolen släppa dom så att alla visste att det gått rätt till. När det så småningom fanns en 
fungerande domstol efter ett år så släpptes Hassan, kusin Hassan och Moustafa. Det fanns 
inga bevis emot dom. Husseins far ville att de skulle släppas via domstolen så att det här 
skulle få ett slut.

Hussein säger vidare att det inte blev något uppror i byn efter händelsen. Det enda var att folk 
blev oroliga för att så många hade dött men annars var det ju krig i landet och man orkade 
inte bry sig så mycket. Det händer sådana här bråk varje dag men det här var väldigt stort och 
det hade inte förr att folk dog. Hussein säger vidare att 3-4 år efteråt så var det en person i 
byn som blev vansinnig och sköt ihjäl en massa människor där med sitt vapen. Eftersom 
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bråket 1979 varit så stort så skickade PLO styrkor till byn för att det inte skulle bli mer bråk 
och andra partier skickade också styrkor dit.

Hussein säger att familjen Ammouri är inte på något sätt osams med Mahmoud Kawtharani 
och dennes familj. Mahmoud är bästis med Zeinabs bröder, alltså Zeinab som är gift med 
Husseins bror Hassan Ammouri. Mahmouds far Amin Kawtharani är kusin med Zeinabs far 
Mohammad Kawtharani. Hussein säger att han och familjen har besökt Kamels familj under 
tiden som de var i Libanon för att begrava Mohammad. Han säger att det är otänkbart att 
någon från den familjen skulle ha utfört mordet på Mohammad för att hämnas. Han säger att 
Hassan bodde granne med den här familjen, 20 meter ifrån dom ända fram till slutet av 
1990-talet när han flyttade till Sverige. På fråga om han träffade Mahmoud Kawtharani när 
de var nere nu säger han att han inte såg till honom under begravningen men han såg till 
bröderna. Hussein säger vidare att det var så länge sedan han såg Mahmoud, han kan mycket 
väl ha träffat honom men inte känt igen honom.

Hussein tillfrågas var hans släkt kommer ifrån. Han säger då att hans föräldrar kommer 
ursprungligen från Tofata. De flyttade till Beirut men flyttade sen tillbaka till Tofata 1975. 
Släkten Kawtharani kommer från Tofata. Kawtharani-släkten är den största i Tofata. 
Nuvarande kommunchefen är en Kawtharani. Hussein tillfrågas om han skickat pengar till 
Kawtharanis i Libanon. Han säger då att han brukar hjälpa Ali Kawtharanis mor med pengar 
därför att hon är ensam. Han säger också att han och ett antal libaneser i Sverige brukar samla 
ihop pengar och hjälpa ett tjugotal familjer i Libanon. När någon ska ner till Libanon så tar 
man med sig de här pengarna och överlämnar dom till en släkting därnere, som fördelar 
pengarna till dom som bäst behöver dom.

Hussein tillfrågas om han känner till hur många barn brodern Hassan förlorat. Han säger då 
att förutom Mohammad så är det en ettårig dotter. Han säger att Hassan inte förlorat flera 
barn. 

Hussein tillfrågas om han känner till ett mordförsök mot Hassan i Libanon. Hussein svarar att 
vad han känner till så har inte något sådant förekommit. 

På fråga om han har några affärer med Ryssland/Ryssar så svarar han "nej". Han säger vidare 
att när han köpte PC Super Store så tog han över den finska sidan. Det fanns även en affär i 
Estland, men där var det så mycket oegentligheter med förskingring i företaget så den har han 
aldrig drivit. Han tog bara över namnet.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör
Uppgift från O 745

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

farbror till Mohammad.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang inkommen uppgift om inköp / försäljning av LG Plasmaskärmar hos 

PC Superstore.
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

2005-04-11
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

11:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hussein upplyses om inkomna uppgifter och tillfrågas om han blivit erbjuden 
att köpa LG plasmaskärmar i poster om 10 st för 25000:- av en "privatperson".

Hussein tillfrågas om det varit så att han köpt varor och sedan blåst säljaren vilken ville 
hämnas genom att döda Mohammad. 

Hussein svarar: Nej absolut inte. Som jag tidigare sagt har jag aldrig köpt varor av någon 
enskild person. Vi köper alltid från respektive bolags leverantörer. LG från LG osv.    Om 
någon enskild försöker sälja så är det stulet från någon av mina kollegor i branschen. Det har 
vi aldrig gjort. Jag har tidigare berättat om ett tillfälle i Stockholm där jag blev erbjuden att 
köpa datavaror till ett värde av 6 miljoner för två miljoner. Jag tog pappren, tipsade polisen. 
Det kunde ha varit en snabb vinst på fyra miljoner, men nej.

Kan det vara så att Hassan köpt in skärmar och sedan sålt dem i butiken?
-Nej Hassan kan inte köpa in eller göra affärer. Det är jag som svarar för allt sådant. Hassan 
kan bara stå i butiken och sälja lite över disk.

Avslutningsvis uppger Hussein att släkten nu börjar resignera, tappa tron på att brottet skall 
kunna lösas. Detta eftersom så lång tid nu förflutit. 

Förhöret fortlöpande nedtecknat.

/Ahlberg
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förnyat förhör i anledning av dubbelmorden i Linköping 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

Nils-Göran Ahlberg
Förhörsdatum

2005-05-30
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

11:45
Förhörsplats

Flemingsbergs polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hussein tillfrågas inledningsvis om han har ytterligare uppgifter vilka kan leda 
till att morden klaras upp. Han tillfrågas om det har förekommit konfrontationer 
mellan honom själv och kunder, leverantörer eller långivare på något sätt eller 
exempelvis mellan personal och kunder.

- Nej inte mer än på vilket företag som helst, lite tjafs kan det bli ibland och 
missförstånd kan alltid uppstå mellan kunder och personal men att det 
förekommit några misshälligheter som skulle kunna leda till mord, nej!

Företaget har cirka 500 000 inköpstillfällen per år och vid 2-3 tillfällen har 
ärenden varit nära att gå till domstol på grund av olika uppfattning mellan 
företaget och kunden angående tolkning av konsumentköplagen. Men vi, 
företaget har alltid gjort upp med kunden innan domstolsförhandling kommit till 
stånd. Detta oavsett om felet legat hos oss eller inte. En domstolsförhandling tar 
mer tid och kraft än vad det eventuellt kan ge. Dessa tolkningsfrågor har således 
aldrig lett till genomförd domstolsförhandling.

Hussein tillfrågas om det till exempel vid företagsköp, konkurser, inköp av 
partier och liknande finns personer som blivit blåsta på pengar och därför skulle 
kunna tänkas söka hämnd. 

- Det finns företag som förlorat pengar på oss. Till exempel vid konkursen av 
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Högdata i Karlstad. Hussein blev då själv förd bakom ljuset innan köpet av 
Högdata. Företaget visade sig inte alls ha den ekonomi och substans som 
utlovats.

Koncernen innehar enligt Hussein kreditförsäkringar som gjort att de allra flesta 
fodringsägare blivit i stort sett skadelösa. 

Det finns i koncernen två hyresskulder. Den ena i Malmö, ägare till denna 
fastighet är AP-fastigheter (Allmänna pensionsfonden). Den andra härrör den 
gamla Sekvencia lokalen vid Drottninggatan i Linköping. Förfallen hyresskuld 
vid konkursen i Linköping var cirka  150 000 kronor samt i princip den 
aviserade hyran för kommande 3 månaders period om cirka 150 000, men då 
var lokalen återlämnad. 
De personer/företag som förlorat pengar på företaget/koncernen och ej fått 
pengar från kreditförsäkringen har Hussein mycket god kontakt med och gör 
fortlöpande affärer med även i dag. 

Hussein tillfrågas om en till polisen inkommen uppgift om att han skulle ha 
mottagit ett meil där det skrevs: avsikten var att kidnappa, inte mörda. 

- Det är fel. Det läste jag om på webben. Det stod på en satanistsida på webben. 
Jag har vid något tillfälle tidigare berättat om detta för polisen.

Efter vidare samtal berättar Hussein om en person vilken han betraktar som en 
mycket god vän. Hans namn är Inge Pettersson. Denne jobbade tidigare på IFS i 
Linköping men fick av någon anledning sluta sin tjänst där. Han fick anställning 
i Sekvencias linköpingsbutik. Broder Hassan, som då var föreståndare för 
butiken trodde/fick för sig att Inge hade stulit 500 kronor från kassan. Hassan 
berättade detta för Hussein och bad Hussein att sparka/säga upp Inge. 
Inge förnekade att han stulit några pengar och hatade Hassan för: Han kallade 
mig för tjuv och påstod att jag tagit 500 kronor.

Hussein uppger att han känt Inge under 10 års tid och betraktar honom som en 
god vän. Under tiden som Inge arbetade på IFS sålde Sekvencia stora mängder 
varor till bolaget och Sekvencia tjänade cirka 4 miljoner om året på dessa 
affärer.

Hussein påminner sig om ytterligare två företag vilka förlorat pengar på 
Sekvencia i Linköping. 
Ett distributionsföretag, Ekab med vilket Hussein fortfarande gör affärer. Samt 
även distributionsföretaget Rotacom. Även detta företag gör fortfarande affärer 
med Pc Superstore. Detta trots att de har förlorat pengar på Sekvencia.

Hussein uppger efter ytterligare diskussioner och funderingar namnet Daniel 
Höglund, Karlstad. Daniel sålde företaget Högdata i Karlstad till Hussein. 
Daniel blev efter köpet Vd för detta företag. Då företaget inte gick bra, hade den 
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utlovade lönsamheten sparkade Hussein personal efter hand. Sist ut blev Daniel. 
Hussein frågade om Daniel kunde klara en viss arbetsuppgift, att klara ut de 
akuta ekonomiska problemen. Daniel svarade att det inte var möjligt för honom 
varvid Hussein svarade: Då får du också gå.

Påföljande dag skrev Daniel i lokalpressen att Pc Superstore inte brydde sig om 
sina företagskunder. Han startade härefter med hjälp av sin gamla personal ett 
nytt konkurerande företag, Pc Start.

Hussein: Jag berättar bara med vilka jag haft problem. Men vi är inte ovänner. 
Jag pratar fortfarande ofta med Daniel. Vi är inte ovänner på något sätt. Jag har 
inga ovänner men vill bara berätta om vad som varit. Sedan är det upp till 
polisen att avgöra om ni vill prata med dessa människor eller inte.

Hussein tillfrågas om bakomliggande orsak till morden kan ha varit osämja 
mellan butikschefen Hassan och någon kund.

- Personal i butiken har hackat på Hassan för att han talade dålig svenska och 
han var hård mot personalen. Om han misstänkte att någon stal fick dom sluta. 
Oavsett om det var personal eller praktikanter. Hassan själv sparkade aldrig 
någon. Han ringde Hussein som fick verkställa uppsägningen.

Husseins uppfattning är att Hassan skötte företaget på ett förhållandevis bra sätt. 
Han var bra mot kunder men det hände att personer kom in i butiken och 
klagade över varor som inte var köpta i butiken. Han kunde naturligtvis inte ta 
ansvar för detta och därför ej heller svara för reklamation. 

Hussein upplyses om att polisen mottagit ett anonymt brev där det står skrivet: 
Kolla pappans f.d. kompanjon, be. Han har mycket ouppklarade affärer. Har 
sagt att han skulle kidnappa pojken för att få ut sina pengar. (O 2077)

- Hassan har aldrig haft någon kompanjon. Det stämmer inte. Hussein själv har 
heller aldrig haft någon utomstående kompanjon. Ingen av mina bröder har 
någonsin haft kompanjoner, inga andra utomstående personers pengar heller, 
förutom bankens pengar.

Efter ytterligare samtal och diskussioner berättar Hussein om ett företag som 
ägs av ryssar. Företaget heter Asbis, och är hemmahörande i Stockholm. 
Telefonnummer 08-580 21 330. Det är ett företag som figurerar i Sverige och 
som på pappret ägs av americanare men ägs i bakgrunden av ryssar. 
Hussein har tidigare handlat även med detta företag. Vid en konkurs där Asbis 
var fordringsägare fick de i stort sett alla pengar från kreditförsäkringen. 
Hussein handlade med Asbis under Högdata tiden. De arbetade tillsammans 
kanske under en månads tid.

Hussein poängterar att det som han nu berättar om finns ingen anledning för 
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någon att döda ett barn. Definitivt inte. Han anser det dessutom fullständigt 
osannolikt att någon skulle döda Hassans barn eftersom han inte var  inblandad i 
företaget vid denna tidpunkt. 

Hussein tillfrågas om konkurerande företag i Linköping vilka kan ha fått 
problem efter Sekvencias/Pc Superstores etablering i staden. 

LJ Data samt LJ Trading gick i konkurs. Det var samma ägare till båda 
företagen. Hussein känner inte till ägarens namn. Företaget Errocad slog igen 
men gick inte i konkurs. Ett distributionsföretag, Komsak gick däremot i 
konkurs. Dess Vd fick sparken. Hans namn, Mats Karlberg. (född cirka –66) 
Hussein har sett Mats Karlberg efter konkursen. "Han såg jättekonstig ut när jag 
såg honom senast".

Hussein uppger att han själv inte ansvarar för inköp och distribution i 
koncernen. Han har numera personal som svarar för dessa uppgifter. Han har 
inga affärspartners eller f.d. affärspartners som han har varit eller är ovän med. 
Han kan definitivt inte tänka sig att någon av de personer som han gjort affärer 
med blivit kränkta eller lurade och att de på grund av detta skulle kunna kräva 
hämnd genom att döda hans brors son Muhammad.
Hussein har i tidigare förhör berättat om att han blivit erbjuden köpa oärliga 
partier, men avböjt och tipsat polisen. Det går inte att jobba i en bransch och 
handla med varor som någon annan blivit blåst på. Då blir man själv fryst, 
drabbad. 

Den i förhöret omnämnde Inge Pettersson är född cirka 1961. Han har tidigare 
bott i Linköping men flyttat till Växjö. Telefonnummer 0383-462171 
alternativt mobiltelefonnummer 070-1107241. Han lär numera vara sjukskriven 
på grund av utbrändhet.

Den i förhöret omnämnde Daniel Höglund är bosatt i Karlstad. Hussein uppger 
telefonnummer 070-2787077 samt mobiltelefonnummer 070-1868330.

Förhöret fortlöpande nedtecknat.

Förhöret avslutat klockan 11.45. 
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Förhör
Ev. hot.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Ahlberg
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev. hot mot familjen när han satt häktad som mistänkt  för ekonomisk brottslighet.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-09-16
Förhör påbörjat

11:35
Förhör avslutat

12:05
Förhörsplats

Hen hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är, krinsp Nils Ahlberg.

Hussein informeras om varför hans hustru har hörts ang. ev. hot. Han delges vad hustrun har 
sagt till skolpersonalen där hans sexårige son, Alexander går. 

Hussein häktades, som misstänkt för ekonomisk brottslighet, den 5 september 2005. Han har 
varit häktad i Karlstad tills igår, torsdagen den 15 september då han frigavs.

Hussein förnekar att det har förelegat något konkret hot mot familjen utan att det har varit en 
allmän oroskänsla hos honom när han varit häktad.

Hussein uppger, att anledningen till hans oro är egentligen hur man har skött 
skattebrottsärendet i Värmland. Han uppger att före häktningsförhandlingen så var det redan 
känt, alltså innan det blev offentligt, bl.a. i Finland om att han skulle häktas som misstänkt för 
skattebrott. Eftersom han har företag i Finland så ansåg han att han led mycket skada av detta. 
Det har även stått i Värmlands Folkblad och senare i Östgöta Correspondenten. 

Hussein rådde advokaten att kontakta hustrun om att hon borde vara mer försiktig eftersom 
han kunde misstänka att det fanns folk som skulle kunna misstolka vad som stod i media. 
Han uppger också att en tidigare anställd VD i företaget, Daniel Höglund,  också blev häktad 
samtidigt med honom men dennes namn har inte publicerats i några medier utan endast 
Husseins namn. Förhörsledaren förklarar för Hussein att det sannolikt beror på hans 
engagemang i mordet i Linköping på hans brorson hösten 2004. Han har där bl.a. gått ut med 
en belöning till den som ger avgörande tips så att gärningsmannen kan gripas.

Efter en del rundprat så sammanfattas vad han har menat. Efter konkurser i Linköping bland 
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annat så mördades pojken. Eftersom det nu blev en massa skriverier när han blev häktad som 
misstänkt för bokföringsbrott och då det även finns konkurser med där så menar Hussein att 
han då  insåg att det kunde föreligga en förhöjd risk för hot mot sin egen familj. Det var i 
huvudsak ankledningen till den oro han kände när han fanns häktad i Karlstad.

Förhörsledaren ställer en hypotetisk fråga till Hussein. Om händelsen i Linköping aldrig hade 
inträffat. Hade han då känt samma oro för sin familj när han satt häktad i Karlstad?

Hussein säger tveklöst nej på den hypotetiska fråga.

Förhöret avslutas kl. 12.05.

Förhöret fortlöpande avlyssnat och vidkänt.

Benniet Henricson Nils Ahlberg
Kriminalinspektör kriminalinspektör
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Förhör
Mord K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Morbror
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan, Linköping 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

Per Vadeby
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:38
Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PV574

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Den hörde är morbror till den mördade pojken. Den hörde heter Ali Mohammad Kawtharani. 
Ali bor på Duvbergsvägen 10 4 tr 143 44 Vårby. Tel 08-740 73 16.

Ali förstod mycket lite svenska varför inget vidare förhör hölls med honom. En farbror (Fadir 
Amouri) berättade att Ali kommit till Linköping idag från Stockholm. Ali kom till Linköping 
för ett par timmar sedan.
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Förhör
Kartläggning pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kawtharani, Ali Mohamad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter och skrivelse

från Invandrarverket.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Khalil Hankir
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord i Linköping 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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-03
Förhör påbörjat

10:32
Förhör avslutat

12:28
Förhörsplats

Polisstationen Flemmingsberg Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Södling, Tommy S

Berättelse

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas Ali. 

Ali berättar, att han kom till Sverige i augusti månad 2003, och han kom från Libanon, närmare 
bestämt ifrån Beirut. Orsaken till att Ali kom till Sverige, säger han berodde på, att Sverige är ett 
stabilt och lugnt land, och han sade sig behöva ett jobb. Han har dock ej ännu fått något arbete.

På fråga om Alis utbildning så svarar han, att han har magisterutbildning för byggnadsarkitektur, 
och att han har arbetat med detta i Libanon, i södra Libanon, i en liten by som heter Akbi. 

Ali säger vidare, att första tiden som han var i Sverige, så bodde han hos sin syster Zeinab och 
hennes familj i Linköping, och att han bodde där fram till februari månad 2004. I februari månad 
2004 så flyttade Ali ifrån Linköping till den adress han idag bor på, men han tillägger att han även 
har bott hos olika vänner. Sammanfattningsvis så säger Ali, att han bodde från augusti till februari 
hemma  hos Zeinab och Hassan i deras familj, och tillägger att han inte känner någon annan i 
Linköping, förutom dem. 

Under inläsningen säger Ali, att han vill tillägga, att han känner andra personer, och att han har 
andra kontakter i Linköping, han känner bl a Hassans vänner. På fråga var någonstans i Hassans 
och Zeinabs lägenhet som Ali bodde, så svarar han att han bodde i samma rum som familjens 
pojkar. Dagarna tillbringade Ali i Hassans affär, och kvällarna tillbringade han i deras lägenhet. 

Tillfrågad uppger Ali, att han  har andra släktingar i Sverige än sin syster zeinab, han tillägger, att 
eftersom Hassan och Zeinab är kusiner, så är ju Ali även släkt med Hassan och dennes bröder. 
Dessutom säger Ali, att han har sin moster boende i Örebro, och hon heter Rahme i förnamn, och i 
efternamn Kawtharani. 
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Ali berättar att han flyttade ifrån Linköping, och orsaken till detta är, att det är bättre att leva i 
Stockholm, och att han hade vänner i Stockholm. Tillfrågad uppger Ali, att det var ingen osämja 
som låg bakom att Ali flyttade till Stockholm, utan det var för vännerna, och för att lättare hitta ett 
arbete. Ali tillägger, att han fortsatte att hälsa på sin syster och dennes familj i Linköping, efter det 
att han hade flyttat till Stockholm. 

Tillfrågad uppger Ali, att han hade egen nyckel till familjen Ammouris lägenhet, och det var då för 
att han skulle kunna komma och gå när han själv ville. Vidare berättar Ali på fråga, att han inte 
tillhörde den aktuella föreningen, alltså den libanesiska föreningen. Han säger, att han dock deltog 
då de hade tillställningar. Ali beskriver att alla medlemmar i föreningen var goda och snälla, och 
han umgicks inte med någon speciell där, utan det var som en stor familj. På fråga uppger Ali, att 
den aktuella libanesiska föreningen i Linköping inte hade någon speciell religiös prägel, utom vid 
högtider. Alis uppfattning om föreningens verksamhet var, att det rörde sig mest om fotboll, och 
han nämner även att flickorna ibland besökte badhus. Tillfrågad uppger Ali, att samtliga i 
föreningen är muslimer, och på fråga svarar han att merparten av kvinnorna som ingår i föreningen, 
bar ej slöja. Ali får frågan om det förekom att medlemmar ifrån den aktuella föreningen besökte 
Hassan och dennes familj, och på det svarar Ali, att det var en fyra – fem familjer som mer eller 
mindre regelbundet besökte Hassan och hans familj, och han nämner att de då åt middag eller 
spelade kort. 

Ali själv är muslim, men på fråga så svarar han att han betraktar sig inte som en aktiv muslim, han 
tillägger att han varken ber eller fastar, men att han tror, och att han erkänner gud. 

På fråga uppger Ali, att han inte känner till någon hotbild mot Hassan eller dennes familj, Ali 
tillägger att han aldrig har hört talas om något sådant. Förhörsledaren poängterar att Ali tidigare i 
förhöret berättat att han tillbringat en hel del tid i Hassans affär, och tillfrågas då om han där har 
hört talas om, att någon kund skulle ha varit arg eller förbannad på Hassan. Ali säger, att han har 
hört talas om, innan han kom till Sverige, att det var något problem med någon kund, men att det 
problemet var löst. Under tiden som Ali bodde hos familjen Ammouri, så uppfattade han inget hot 
mot familjen, eller mot enskilda familjemedlemmar. På fråga uppger Ali, att han inte heller såg 
något bråk mellan Hassan och barnen, och inte heller inbördes mellan barnen. 

Förhörsledaren frågar om man kan säga, att familjen Ammouri i Linköping var en idyllisk familj, 
och på det svarar Ali ja, och tillägger att det var inga problem. Vidare svarar Ali på fråga, att 
familjen inte hade några ekonomiska problem, utan de levde helt normalt och perfekt. 

Ali tillfrågas om han eller någon annan i familjen Ammouri under tiden som han bodde där, 
pluggade svenska, och på det svarar Ali, att Zeinab studerade svenska på invandrarskolan, själv så 
hade han inte ansökt om asyl under tiden som han bodde i Linköping, och därför gick inte han i 
skolan. Ali säger, att han har ansökt, men att han inte har fått något besked om ev studier. 

Förhörsledaren delger Ali de skador som Mohammad hade på sina skinkor. När Ali får höra talas 
om dessa skador, så svarar han att han inte har hört det tidigare, han har ju sett Mohammad på 
lasarettet, och sett de skador som fanns på Mohammads hals och huvud. Ali säger, att i Libanon har 
vi upplevt 25 års krig, men vi har aldrig upplevt ett sådant brott som det här med Mohammad. Just 
de här skadorna som förhörsledaren uppger att Mohammad hade i skinkorna, säger inte Ali något, 
han kan inte knyta skadorna till något speciellt motiv, eller att det skulle kunna vara frågan om 
någon signal till Mohammads fader. Vidare säger Ali, att som  han har uppfattat det, så har Hassan 
inte de problem, som skulle kunna förklara mordet på Mohammad. Förhörsledaren informerar även 
Ali om, att enligt uppgifter från Libanon så förekommer det, att man skadar barn för att hämnas på 
föräldrarna, och förhörsledaren frågar om Ali kan se någon förklaring, efter att ha fått denna 
information, till mordet på Mohammad, och svaret på det från Ali blir, att han absolut inte kan se 
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någon förklaring till mordet.

Tillfrågad om Ali och Zeinab pratat om mordet på Mohammad, och om orsakerna, så svarar Ali att 
han inte kan prata med Zeinab om detta, utan hon börjar omedelbart att gråta när just det här 
kommer upp. Ali säger vidare, att det går lättare att prata med Hassan om mordet, men att Hassan, 
han har ingen förklaring till mordet. Ali säger, att familjen inte har skadat någon, och han har ingen 
teori om motivet till mordet. Ali tillfrågas om han själv har blivit hotad vid något tillfälle, och på 
det svarar han nej. Förhörsledaren poängterar igen om att skadorna på Mohammad skulle kunna 
vara symboliska, men Ali säger sig inte kunna se någon symbolik i Mohammads skador i 
skinkorna. 

Tillfrågad uppger Ali, att han inte känner till någon speciell libanesisk hemsida, och han tillägger 
att han inte har tillgång till någon dator. Tillfrågad om Ali e-mailar eller chattar med någon person 
i Libanon, så svarar han att han tidigare gjorde det, men att han inte gör det nu. I början av sin 
vistelse i Sverige så var han ute på Internet, men att det nu är ungefär tre månader sedan. 

Ali tillfrågas om den resa som Zeinab enligt uppgift gjorde i somras, och han berättar om den, att 
det var Zeinab, Alia, Iman och Mohammad som åkte till Libanon den 21 juni, och de kom hem i 
månadsskiftet juli – augusti. Det fanns ingen speciell anledning till resan, utan det var för att hälsa 
på släktingar, och på fråga om även Ali följde med till Libanon vid detta tillfälle, svarar han nej. Ali 
tillfrågas om han under tiden som Zeinab och barnen var i Libanon, om han då besökte Hassan och 
pojkarna, som fanns kvar hemma i Linköping, och Ali svarar nej.

Ali tillfrågas om han vet vem Rana är, och på det svarar Ali att det finns en person vid namn Rana 
Ammouri, och hon var skriven hemma hos Zeinab i Linköping. Ali tillfrågas om den aktuella Rana 
bodde hemma hos Zeinab i Linköping, och på det svarar han nej, hon hade bara sin adress där. På 
fråga om Ali vid något tillfälle träffat Rana i Zeinabs lägenhet i Linköping, svarar han nej.

Ali tillfrågas om han vid något tillfälle har träffat Rana, och på det svarar han, en gång, på Arlanda, 
och orsaken till det, det var att de båda var där i syfte att möta människor där. Ali tillfrågas om när 
denna händelse utspelade sig, och på det svarar han att det var i augusti i år, och tillägger att det är 
enda gången som han träffat Rana. På fråga uppger Ali, att betr Rana så bor hon med sin mor i 
Bredäng, han känner till att hon är förlovad med sin fasters son, och han heter Ali Ezzedin. Denne 
Ali befinner sig idag i Libanon, men har varit i Sverige och förlovat sig med Rana, och orsaken till 
att han idag befinner sig i Libanon, är för att han väntar på att få tillstånd att komma till Sverige. På 
fråga om Ali vet var Rana idag befinner sig, så svarar han, att hon är i Libanon, att hon åkte dit 
någon gång i oktober månad i år, men att han inte vet vilket datum som hon åkte till Libanon. Ali 
vet inte heller varför Rana har åkt till Libanon, utan han säger att han har bara hört att hon har åkt 
dit. 

På fråga om Ali har någon flickvän, så svarar han att han är gift, och att han sin fru i Vitryssland. 
Senaste gången han träffade sin hustru, var i augusti 2003, innan han kom till Sverige. 

Avslutningsvis tillfrågas Ali om Zeinabs dotter Alia hade någon pojkvän, och på det svarar Ali, att 
hon var förlovad med en kusin. 

Förhöret intalat på band i Alis närvaro, och han godkänner det intalade. 

Förhöret slut kl 12.28.

Stephan Lindberg
Krinsp     

Förhör med Kawtharani, Ali Mohamad; 2004-11-03 10:32   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kawtharani, Ali Mohamad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Kasim Gapour
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-04
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:26
Förhörsplats

Barnhemsgatan 8C Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ali berättar att när han gick ut på balkongen för att röka så brukade han se en 
man i en fastighet som är belägen mitt emot balkongen som han själv gick på. 
Balkongen är alltså en balkong som tillhör familjen Ammouris lägenheten och 
Ali säger att i ett fönster på övervåningen på den fastighet som är belägen mitt 
emot balkongen. Varje dag som Ali gick ut på balkongen för att röka så såg han 
mannen och vissa dagar såg han att det eventuellt var två personer i fönstret i 
mannens lägenhet och båda personerna var män. Ali får frågan om vilken på 
dygnet som han har gjort dessa observationer och Ali berättar att det var 
företrädesvis på kvällen.

Ali säger att han inte har uppfattat mannen som hotfull.

Tillfrågad om ett signalement på mannen så säger Ali att han uppfattade honom 
som lite kraftig. Det var en man i 30-års åldern, ungefär 170-175 cm lång. Ali 
säger att han inte kan uttala sig om mannens hårfärg så tydligt såg han honom 
inte.

På fråga svarar Ali att mannen brukade sitta med sidan alltså i profil mot 
fönstret och Ali uppfattade som att han eventuellt såg ut som han satt vid en 
dator. Ali noterade även att mannen ibland stod upp. Här säger Ali att ibland när 
han gick ut på balkongen så brukade mannen dra för persiennerna.
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Tillfrågad uppger Ali att han inte har sett mannen ute någon gång. Vid ett 
tillfälle hade mannen folk hemma hos sig och det verkade som han hade fest. 
Ali tillägger att han uppfattade som att mannen levde ett helt normalt liv.

Ali får frågan om det var någon i familjen Ammouri som upplevde på grund 
utav mannen och på det svarar Ali att Zeinab ibland brukade uppmanna Alieh 
att stänga persiennerna till sitt fönster när hon gick in i sitt rum.

Ali tillfrågas om varför han berättar om de här observationerna som han har 
gjort, att han berättar om dem i dag. På det svarar Ali att i går så satt han och 
pratade med familjen Ammouri och att han blev påmind om det här utav Alieh.

Avslutningsvis säger Ali att han har gjort dessa observationer under den tid som 
han bodde hemma hos familjen Ammouri alltså under perioden augusti 2003 – 
februari 2004.

Förhöret avslutat klockan 13.26. Förhöret repeterat i Alis närvaro, Ali säger att 
de intalade uppgifterna är riktiga.

Linköping som ovan.

Stephan Lindberg
krinsp

 

Förhör med Kawtharani, Ali Mohamad; 2004-11-04 13:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kawtharani, Ali Mohamad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Khalil Hankir
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Ali Kawtharani då han är bror till Zinab Ammouri
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-30
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

11:40
Förhörsplats

Polisstation Flemmingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp. Stephan Lindberg.

På fråga svarar Ali att han är uppvuxen i Beirut i Libanon. Han säger att halva sin uppväxt 
och då fram till 5 ålder var i Beirut sedan  flyttade hans familj till en stad i södra Libanon vid 
namn Adusia. På fråga svarar Ali att hans syster Zeinab är också uppväxt på samma sätt. Ali 
berättar också att hans familj flyttade till byn Tofata under 1986.

Ali berättar vidare att han var ungefär 15 år gammal när han kom till Tofata och han säger att 
familjen kände sig som främlingar när  man kom till byn. På fråga svarar Ali ifall det förekom 
bråk eller stridigheter i byn och han säger då att det var flera olika partier och stridigheter 
förekom men dom löstes med diskussion av ledarna för partierna. På fråga om det förekom 
våldsamheter i Tofata vid den här tidpunkten så svarar Ali att det hände enstaka gånger men 
det var inget vanligt.

Ali delges av förhörsledaren att 1979 så dödades en pojke i byn Tofata som hette Ali 
Kawtharani. Ali säger att han känner till det. Han säger att det var problem mellan olika 
partier och framför allt då två partier och det blev en sammandrabbning där sammanlagt tre 
personer dödades. Ali tillfrågas vilka personerna var och han säger då att det var Ali 
Kawtharani, Kemil Kawtharani och Mohammed Yesi. Tillfrågas angående ålder på 
personerna så svarar han att Ali och Mohammed var under 20 år medan Kemil var över 20 år. 
Tillfrågad om det var flera dagars stridigheter eller om dom dog under samma dag så svarar 
han att det var nog kanske bara under 2 timmars lopp som dom  här tre personerna dödades. 
Ali har fått berättat för sig att det var först två personer som bråkade men sedan utvidgades 
det här så att till slut var det många personer inblandade i bråket. Ali tillfrågas om två av dom 
personerna som dog med efternamnet Kawtharani var släkt till honom och han säger då att 
om dom är släkt så är det i så fall på väldigt långt håll. 
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På fråga angående familjen Kawtharani så berättar Ali följande. 
Kawtharani var ett folk, det var ett slags prästerskap som levde och hade sina rötter i byn 
Tofata i Libanon. Det här prästerskapsfolket hämtade andra människor som fick arbeta åt 
dem. Ali berättar vidare att de två dödade Kawtharanis, det vill säga Ali och Kemil, var i från 
börden inga riktiga Kawtharanis. Långt tillbaka i tiden så hämtades som till byn Tofata där 
man fick arbeta åt Kawtharanis och på så sätt så blev dom mer eller mindre adopterade in i 
Kawtharanifamiljen.

På fråga om någon av Ammourifamiljen var inblandade i dödandet av de tre personerna så 
svarar han att Mohammed Yesi är en kusin till Ammourifamijen. Han är son till Hassan 
Ammouris faster. På fråga vilka som dödade dom tre personerna så svarar han att riktigt 
säkert så vet han inte. Beträffande Ali Kawtharani så dödades han av misstag. Han säger att 
han bodde i närheten av torget där uppgörelsen var. Ali var förståndshandikappad och deltog 
inte i själva bråket. Det var en kula från något vapen som av misstag träffade Ali i huvudet så 
att han dog. Man vet inte vem som avlossade vapnet. Ali tillfrågas om någon har ställts till 
ansvar för detta dödandet av ungdomarna och han säger då att staten har anklagat Hussein 
Ammouri för den som mördade Ali Kawtharani. Ali berättar vidare att efter bråket så flyttade 
Hussein Ammouri till Tyskland och anledningen var att han ville ha hjälp med en skada han 
hade ådragit sig i samband med bråket. Ali tror att Hussein var anhållen som misstänkt för 
brottet då han flyttade ifrån Libanon. 

På fråga om någon Ammouri ställdes till ansvar i övrigt för dom dödade personerna så svarar 
han att Hassan Ammouri fängslades under cirka 3 års tid. Ali säger att detta gjorde nog trots 
att inte Hassan hade någonting med dödandet att göra. Ali tillfrågas om Hassan på något sätt 
var inblandad i det där bråket och då säger han att det var nog så att Hassan hörde att hans 
kusin Mohammed Yesi hade dödats i bråket.  Hassan tog då vapen och gick ner till bråket vid 
torget. Ali vet inte om Hassan deltog på något vis i det här bråket. Ali säger vidare att Hassan 
misstänktes för att ha dödat Kemil Kawtharani som i sin tur hade dödat Mohammed Yesi. Ali 
säger vidare att Mohammed Yesis mor som heter Zeinab Ammouri dödade sedan Kemil 
Kawtharani. Ali säger att det var nog så att Hassan Ammouri tog på sig Zeinabs Ammouris 
dödande och det var därför han fängslades. 

Ali tillfrågas om han lite mer lättfattligt kan reda ut vad som egentligen hände och han säger 
då att en del av personer han har hört det berättats ifrån säger att Ali Kawtharani dödades av 
ett vådaskott, Mohammed Yesi därefter dödades av Kemil Kawtharani och att sedan 
Mohammed Yesis mor Zeinab Ammouri dödade Kemil Kawtharani. Ali  säger också att han 
har även hört andra versioner av denna händelse och han säger att den skulle i så fall vara att 
Mohammed Yesi och Kemil Kawtharani dödades av varandra i stort sett samtidigt.

Ali tillfrågas hur man reagerade i byn på att tre människor dödats och han säger att det vet 
han inte egentligen. Han har däremot hört berättats att "det var över". Han säger vidare att 
myndigheterna jagade Hussein och Hassan Ammouri som var misstänkta för inblandning i 
dödandet. Ali tillfrågas att två stycken Kawtharani dödats och bara en Ammouri (Yesi) dödats 
och verkade vara ojämnt antal och han säger då att Ali dödades ju av misstag samt att Kemil 
Kawtharani var den som grundade bråket där personerna dödades. Det är därför Ali menar att 
bråket är att betraktas som över. 

Ali tillfrågas vidare om det förekommer någon som helst osämja idag mellan släkterna 
Kawtharani och Ammouri. Ali svarar att Kemil Kawtharanis familj har osämja med 
Ammouris och det yttrar sig på så sätt att man talar inte med varandra. Kemil Kawtharanis 
familj är förresten utfryst av övriga Kawtharanis plus hela byn. Anledningen till det var bland 
annat att Kemils bröder var agenter till Israel.

Förhör med Kawtharani, Ali Mohamad; 2004-11-30 10:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Ali berättar att när Mohammad Ammouri skulle begravas under november månad 2004 i 
Tofata Libanon så kom ändå familjen Ail Kawtharani och beklagade sorgen.

På fråga när Alis syster Zeinab gifte sig med Hassan Ammouri så säger han att det var för 
cirka 19 år sedan och det var efter det att Hassan hade kommit ut ur fängelset. Ali tillfrågas 
om någon eller några personer har försökt att döda Hassan på grund av det här bråket som var 
i byn men han säger att så är inte fallet.

Tillfrågad om Zeinab och Hassan Ammouri har blivit av med något mer barn än Mohammad 
som mördades i Linköping i oktober månad 2004 svarar han att det var en flicka som strax 
efter födsel avled. Ali säger att flickan var ej frisk då hon föddes och att det var därför hon 
sedan dog. 

På fråga svarar Ali att han lämnar själv Libanon under 1991 och beger sig till Vitryssland. 
Där i Minsk träffar han sin  blivande fru och paret får sedan en dotter. Ali säger att han bor 
sedan i Minsk tillsammans med sin familj under åren 1991 – 98 samt under åren 2001 – 2002. 
Ali tillfrågas vad han då gör under åren 1999 – 2000 och då svarar han att familjen flyttade 
tillbaka till Libanon och till byn Tofata. Det var inget problem i övrigt att bo där förutom att 
det var dåliga ekonomiska förhållanden och ont om arbete. Ali själv kommer till Sverige 
under augusti månad 2003 och anledningen till det är att han letar efter arbete. 

Ali tillfrågas om det finns andra Kawtharanis i Europa och han säger då att vad han kan 
minnas så finns det två stycken. En morbrors son som heter Ali Kawtharani född –73, han bor 
någonstans i Tyskland där det finns ett handelscenter för bilar. På fråga angående stad så 
säger Ali att han vet ej. Dessutom finns det också en Hassan Kawtharani som nu kan vara 
cirka 40 år gammal och bosatt i Italien på en plats som inte Ali vet. På fråga om han 
överhuvudtaget har någon släkt i Sverige så svarar han att han har en moster i Örebro som 
heter Rama Hasson. Det är dessa släktingar han har utanför Libanon som han vet om. 

Ali tillfrågas om de personerna som dödades i bråket i byn Tofata vid namn Kemil och Ali 
Kawtharani har han berättat att dom inte var äkta Kawtharani  varför han tillfrågas om han 
själv är en sådan varvid han svarar  att det är han. Han kommer i från prästsläktet.

Ali tillfrågas avslutningsvis angående måndagen den 18 oktober 2004 och då cirka klockan 
19:06 då han ringer ett samtal ifrån sin mobiltelefon till Hassan Ammouris telefon i 
Linköping. Han tillfrågas om han minns detta samtal och han säger att det gör han. Han talar 
med sin syster Zeinab samt med Zeinabs barn Iman och Mohammad. Han tillfrågas om 
anledningen till samtalet och han säger att han hade inget att göra och han brukar ringa och 
höra hur de mår och det var ett sådant samtal den här kvällen.  Tillfrågad om det under 
samtalets gång blev höga röster och ordväxlingar eftersom en person som passerat utanför 
fastigheten tyckte sig hört sådana så svarar Ali att det var ett helt normalt lugnt samtal. På 
fråga om Ali fick klart för sig under samtalets gång hur Zeinab och barnen mådde så svarar 
han att dom verkade må bra allihop.

Ali tillfrågas om han tror att någon ur Kawtharanisläktet på  något sätt kan vara inblandade i 
mordet på Mohammad Ammouri i Linköping under oktober månad 2004 och om det på något 
sätt kunde vara en hämnd från det som hände i byn Tofata under 1979 så svarar han nej på 
den frågan.

Tillfrågad angående blodshämnd så berättar Ali att det förekommer i Libanon. Men det är 
ibland människor som lever i det förflutna. Det är bara vuxna som dödar vuxna. Man ger sig 
inte på kvinnor eller barn.

Förhör med Kawtharani, Ali Mohamad; 2004-11-30 10:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Den dödades Kemil Kawtharanis bröder var enligt Ali agenter och han tillfrågas ifall de 
tillhörde Isbola varpå han svarar nej. Då Ali tidigare under förhöret sagt att dom ansågs som 
agenter så tillfrågas han vilken fraktion dom tillhörde då händelsen i byn utspelade sig under 
1979. Han säger att under 1979 så var dom inte agenter utan det var under 1982. Men han vet 
inte vilken fraktion de tillhörde. 

Förhöret med Ali avslutas klockan 11:40. 

Förhöret har talats in på band och avlyssnats under intalandet via tolken och Ali godkänner 
inspelningen.

Flemmingsberg som ovan
Tommy Södling krinsp.

Förhör med Kawtharani, Ali Mohamad; 2004-11-30 10:10   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Moslem Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av Åsgatan, Linköping 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

Marika Malmsten
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:37
Förhörsplats

Tjänstebil 5167, Åsgatan i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Moslem  Ammouri uppger att han är farbror till den den nu döde Mohammed, Ammouri bor i 
Stockholm.

Ammouri åkte från Stockholm  direkt när han fått besked om mordet, han tror att klockan var 
runt 10.30, 041019. Han åkte tillsammans med två bröder som heter, Mohammed Ammouri 
och Ali Ammouri, samt en morbror till den nu döde Mohammed som heter, Ali Kawtarni.

Ammouri uppger vidare att bröderna med respektive familjer umgås regelbundet med 
varandra. Senast Ammouri träffade sin bror i Linköping var när hans bror med familj kom 
hem från Libanon , de stannade då hos Ammouri i Stockholm.

Ammouri kan inte tänka sig att hans bror eller någon annan i familjen har någon fiende, han 
kan inte förstå att detta har kunnat hända. Enligt Ammouri så flyttade hans brors familj till 
Linköping pga att det var lugnare att bo i Linköping än i Stockholm.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Kartläggning - pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

El-haj Ibrahim, Fouad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vän till den avlidnes familj
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev uppgifter som kan vara till hjälp i utredningen ang mordet på Mohammed.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

19:31
Förhör avslutat

20:00
Förhörsplats

Lvåld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Fouad beskriver sig själv som en vän till familjen och besökte också i dag familjen med 
anledning av det tragiska som hänt. Kontakten har inte varit tät under de senaste två åren  då 
Fouad varit upptagen med eget arbete.

Fouad vill inte på något sätt tycka att polisen kanske slösar med tiden men han tror inte att 
någon i familjekretsen har något att ge som kan få en lösning på mordet. Alla som sitter här 
nu, säger han, är från Stockholm utom han själv, och vet inte så mycket om familjen. Man 
kan tycka att de borde det eftersom det är bröder men man lägger sig inte i varandras 
göranden och låtanden även om man bryr sig väldigt mycket då något händer.

De har själva under dagen suttit och spånat över ev gärningsman och vågar nästan säga att till 
100%  finns det inte inom familje- eller vänkretsen.

Om familjen skulle vara utsatt för något, att exempelvis pappan i familjen var hotad skulle 
detta aldrig gå ut över ett barn. Barnen är "våra ögon", säger Fouad. Den kulturen finns inte 
att bestraffningar går ut över barn. Om det är en av deras landsmän som är gärningsman 
måste denne vara sjuk likaväl som om det vore en svensk gärningsman. Denne måste även 
han vara sjuk om man kan döda ett litet barn och en kanske för honom okänd kvinna.

Fouad återkommer till att med all respekt för polisens arbete önskar han innerligt att tiden 
inte förslösas på familjen.  Om bara EN person skulle ha vetat om något i det här fallet skulle 
alla ha stöttat denne och sett till att gärningsmannen blev gripen. Det är sant det finns inget i 
luften det finns ingenting.

Fouad har själv bott i Stockholm men bor nu i Linköping sedan 1998. Fouad känner andra 
bröder bättre än han känner Hassan p g a restaurangvärlden eftersom Hassan ägnar sig mer åt 
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teknik.

Ni poliser måste veta att hade det bara funnits något litet som kunnat ge något i utredningen 
"ni hade fått veta det", säger Fouad.

Det är en svag handling som skett, ingen går på ett barn och en äldre kvinna. Det finns ingen 
lag för det.

Fouad har läst igenom förhöret och godkänt detta.

Förhör med El-haj Ibrahim, Fouad; 2004-10-19 19:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Mord K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Loe
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Fadi
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Åsgatan, 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

Per Vadeby
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:38
Förhörsplats

Åsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PV574

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Amouri berättade att han kom till Linköping för en timma sedan. Han hade kört ner från 
Stockholm. Amouri är kusin med den mördade pojken. (Han åkte ner till Linköping med 
anledning av det som hänt idag).  
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PM
K39890-04, mord

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LSpan
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Tegin, Jarl-Olov
Datum

2004-10-19
Tid

18:58
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jarl-Olov Tegin

Uppgiften avser

Samtal med Libaneser bosatta i Linköping
Uppgift

Vid samtal med Libaneser bosatta i Linköping har följande uppgifter framkommit;
Det visar sig att den mördade pojkens far inte är helt okänd av Libaneser bosatta i Linköping, 
det första intrycket är att personen inte är så välkänd till namnet men då det företag som han 
representerat kommer på tal visar det sig att de personer som jag har samtalat med vet vem det 
är. Man är medveten om att företaget har gått i konkurs samt att Ammouri har startat ett nytt 
dataföretag vid Trädgårdstorget i Linköping.
Vidare har det framkommit att personen ifråga skulle vare inblandad i flyktingsmuggling, 
dessa uppgifter kommer från oberoende källor. Det har också framkommit att det sätt mordet 
skett på samt att att en ung son varit offret kan tyda på någon form av uppgörelse, t.ex. att 
någon affär gått "snett" och att stora penningsummor eller narkotika skulle ligga i potten. Den 
allmänna meningen är att gärningen är en påminnelse om att slutföra de åtaganden som 
överenskommits. Det har också nämnts att det kan vara gamla oförätter som är orsak till 
händelsen, något som hänt innan familjen kom till Sverige.    
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Förhör
kartläggning-pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Amouri, Yasser
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Farbror till Mohammad
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter som kan vara av betydelse kring hans brorsons död.
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

Mats Adolfsson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

19:19
Förhör avslutat

20:15
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Yasser är bror till Hassan som är pappa till den dödade Mohammad.
Han bor i Stockholm men har kontakt med Hassan i stort sett varje vecka och då per telefon. 
Det är då Hassan som han talar med. Han brukar också besöka Hassan och hans familj i 
Linköping. Det är då i samband med större högtider. Det händer att även Hassan och hans 
familj har besökt Yasser. Den sista gången som Yasser var på besök hos Hassan var för cirka 
en månad sedan då Hassan var sjuk.
Yasser själv är VD för ett bageri och konditori i Stockholm. Det går enligt Yasser bra.
Beträffande Hassan så vet Yasser att han sysslar med datorer. Han hade en firma som hette 
Sekvencia.  Hassan var i alla fall med i styrelsen. En annan bror som heter Hussein var ägare 
av denna firma. Firman gick dock i konkurs för en tid sedan. Hassan har nu en firma som 
heter Pc super store. Det är dock samma ägare som hos Sekvencia. Vilken roll Hassan har i 
denna firma vet inte Yasser. Han vet inte om Hassan jobbar kvar eftersom Hassan blev 
"jättesjuk" för en tid sedan.

Yasser har tyckt att Hassan ska sluta att arbeta på firman eftersom han blev så dålig i hjärtat.

På fråga vad Yasser tror om det som hände Mohammad idag så säger han att det kan vara 
någon psykisk sjuk person som blivit för tidigt utsläppt. Han har inte hört att Hassan nämnt 
något om att någon skulle ha hotat honom eller familjen varken nu eller tidigare.
Han vet dock om att en person för några år sedan "gick in och slog till Hassan" när han 
jobbade i affären.

Yasser uppger att han har 8 bröder i Sverige och 3 bröder och 2 systrar som bor i Libanon. 
Alla bröderna har en mycket bra kontakt med varandra. De pratar mycket öppet. Hassan har 
nämnt att han har varit orolig för hur det ska gå för hans flickor i skolan då de bär sjal. Det 
har dock fungerat bra. Han har ej heller hört att det varit något problem med någon av 
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pojkarna. De spelar fotboll och det går bra.
Han tror att om Hassan hade problem med sig själv eller med någon av familjemedlemmarna 
så skulle han tala om det. Han tror också att om någon av de andra bröderna skulle ha fått 
reda på något så skulle de sinsemellan ha pratat om detta.

Hassan har aldrig sagt att det skulle ha varit något med Mohammad eller att han skulle ha 
varit inblandad i något vare sig i skolan eller på fritiden. Han kan inte förstå hur någon kan 
göra något mot ett litet barn.

När det gäller umgänget i Linköping så säger Yasser att så vitt han vet så har Hassan och 
hans fru en mycket liten bekantskapskrets i form av några libaneser. Han tror inte de umgås 
med några svenskar.

Om pojkarna Ali och Hussein har några flickvänner vet inte Yasser. Han har i alla fall inte 
hört att så skulle vara fallet vare sig från grabbarna eller Hassan.
På särskild fråga om han vet hur det skulle bli om någon av pojkarna träffade någon flicka så 
säger Yasser att visserligen är Hassan och hans familj religiösa men han tror inte att det skulle 
uppstå något problem om någon av pojkarna träffar någon svensk flicka "det är värre för 
flickorna".

Idag blev han uppringd av en bror som heter Youssef och denne berättade att Mohammad var 
död. Han tänkte först stanna kvar i Stockholm men orkade inte vara kvar utan åkte till 
Linköping.
De bröder som nu är i Linköping är Akil, Moslem, Mohammed, Ali, Youssef, Hisham. Den 
andre brodern Hussein är i Finland.

Det är även kusiner och andra vänner från Stockholm som är på besök. Yasser tror att det är 
upp mot 50-60 personer som har varit på besök från och till.

Han tror att Hassan och hans familj bara umgås med libaneser och att de just nu fastar i 
Ramadan. Han tror att det är några familjer som då går ihop och äter.

Genomläst och godkänt

Förhör med Amouri, Yasser; 2004-10-19 19:19   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning Pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hassoun, Riad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående anmälan om mord och mordförsök.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

19:20
Förhör avslutat

19:45
Förhörsplats

Tjänsterummet Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Riad uppger att han är kusin med den mördades pappa Hassan Ammouri.

Riad fick höra om händelsen när han befann sig i Stockholm på sin arbetsplats.
Det var en kusin till honom  Ali Ammouri som ringde och berättade att ett kusinbarn hade 
blivit knivhugget i Linköping. Kusinen Ali berättade även att pojken var död.

Den första tanke som Riad fick när han hörde det var att det måste vara en " psykiskt störd " 
person som gör så, tanken kom upp eftersom det inte är någon annan som kan göra så mot en 
liten pojke. Pojken kan inte gjort något illa som någon skulle göra så för.

Riad berättar vidare att när han fått reda på händelsen  så åkte han hem och klädde om, sedan 
träffade han sin pappa Sabih Hassoun och kusinerna Ali Ammouri ,Mohammad Ammouri 
samt ytterliggare en Ali Ammouri. De åkte sedan tillsammans i Riads bil till Linköping.

De kom fram till Linköping vid 16-17-tiden och åkte då direkt hem till Hassans lägenhet.
I lägenheten träffade de släkten.

Riad känner inte till att någon i familjen har några ovänner, han har heller inte hört dem prata 
om något sådant.

Riad säger att de inte träffas så ofta så han kan inte säga så mycket om hur familjen har det.
De brukar träffas då Hassan är i Stockholm.

Riad har varit i Linköping en gång tidigare, det var för över två år sedan. Han var då på besök 
hos Hassan.
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Riad berättar också om att det är bra relationer mellan alla som kommer från Libanon.
Riad tror inte Hassan har några fiender för han har inte så stort kontaktnät.

Riad spekulerar och tror att den som utfört det här kan ha varit ute efter kvinnan. Mohammad 
har fått se detta och mannen har då blivit rädd att han ska säga något. 
Riad tror inte någon varit ute efter Mohammad, han var ju bara ett barn.

Uppläst och godkänt 

Förhör med Hassoun, Riad; 2004-10-19 19:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Baalbaki, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

bekant till familjen
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan tänkas ha betydelse i utredning ang mord.
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

2004-10-19
Förhör påbörjat

19:15
Förhör avslutat

19:55
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Hassan Baalbaki bor i Stockholm och är ensamstående.
Hassan har lärt känna den skadedrabbade familjen Aammori, genom att han är god vän med 
en kusin till familjen. Kusinen heter Mohammed Aammori. Han bor i Stockholm och är 
ca 41 år. Mohammed och Hassan har i stort sett daglig kontakt.

Familjen Aammori i Linköping träffar Hassan endast då de är på besök i Stockholm. Hassan 
har aldrig besökt familjen hemma i Linköping tidigare och har inte någon kontakt med dem i 
övrigt.

Hassan uppger sig aldrig ha hört att familjen låg i fejd med någon eller att det förekom någon 
osämja med någon person. Inget har heller framkommet om att någon i familjen var mobbad i 
skolan eller liknande.
Hassan har aldrig hört att / om någon i familjen varit utsatt för misshandel eller blivit illa 
behandlad på något sätt.

"Familjen är världens snällaste". De är religiösa, muslimer.

Pappan i familjen arbetar på en data-firma , Sekvencia, i Linköping. Firman ägs, så som 
Hassan vet, av bröderna Aammori tillsammans. Han har aldrig hört att det skulle vara några 
ekonomiska problem i vare sig företaget eller familjen.

Hassan uppger att han fick kännedom om mordet på pojken Hassan genom dennes släkt i 
Stockholm. Han läste då också om händelsen på text-tv.
Hassan och hans kamrat Ali Dea lämnade Stockholm i Alis personbil ca kl 12.45. De reste till 
Linköping för att trösta familjen. Ali reste ca kl 16.30 ensam vidare till Göteborg. 
Ali har tfn 0736-131559.
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Hassan uppger att ingen av de i släkten Aammori som han känner har någon som helst 
förklaring till eller misstanke om varför pojken mördats. Alla står helt frågande.

Hassan vet att pappan i familjen har 8 bröder. Hur många syskon mamman har vet inte 
Hassan . Han vet inte hennes namn. Han tittar aldrig på henne och talar heller inte med henne. 
Detta av respekt för henne.

Förhöret fortlöpande nedtecknat och godkänt.

Förhör med Baalbaki, Hassan; 2004-10-19 19:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning-Pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Amouri, Ali Javad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis ang. mord i Linköping 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

19:20
Förhör avslutat

20:17
Förhörsplats

Lvåld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Ali är bror till den dödade pojken Mohammads far, Hassan. Ali uppger att han har ett mycket 
gott förhållande till familjen. Eftersom han och Hassan har ett dataföretag tillsammans med 
ytterligare en bror eller rättare sagt att dom egentligen är anställda hos broder så har de 
kontakt med varandra varje dag via telefon. Även via jobbet eller i bostaden. De träffas någon 
gång i snitt varannan månad.

Ali uppger att de är 9 st. syskon varav samtliga är bröder i familjen. Det finns dessutom en 
halvbror. Samtliga bor i Sverige. Ingen av dem är dock född i Sverige. De har kommit till 
Sverige vid olika tillfällen. Pappan bor kvar i Libanon medan mamman är död. Ali räknar upp 
förnamn och födelseår på samtliga sina bröder samt var de är mantalskrivna. Han kan inte 
deras födelsetid mer än födelseår. Han räknar upp dem i åldersordning.

1 Mohammed, född 1958. Skriven i Botkyrka.
2 Hassan, född 1960. Far till den dödade Mohammad.
3 Housien, född 1962. Skriven i Mälarhöjden. Äger samtliga dataaffärer.
4 Ali, född 1964. Den hörde.
5 Moslem, född 1966. Skriven i Vårby.
6 Akil, född 1969. Skriven i Skärholmen.
7 Josef, född 1971. Skriven i Vårby.
8 Yaser, född 1973. Skriven i Vårby.
9 Hisham, född 1976. Skriven i Mälarhöjden.
10 Abdula, född 1984? Ali inte helt säker på födelseår. Skriven i Mälarhöjden. Är halvbror.

Samtliga bröder har Amouri i efternamn.

Samtliga bröder, förutom Housein, är för närvarande i Linköping. Housein driver också 
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företag i Finland och befinner sig där idag.

Ali får frågor om den konkurs som drabbade firman i Linköping när den låg på 
Drottninggatan, i gamla systembolagets butik. Enligt dataslagningar så inleddes 
konkursen den 25 februari 2004. Detta bekräftar också Ali. Ali uppger att de sedan öppnat 
en butik vid Trädgårdstorget 4, där det tidigare varit en skoaffär. Konkursen berodde på 
lågkonjunkturen och att affärerna av den anledningen gick dåligt. Det är alltså Housein 
som står som ägare till samtliga butiker. Ali och Hassan jobbar i var sin butik som 
anställda. 

Vad Ali känner till så har Ali aldrig haft några bekymmer i butiken. På fråga om han känner 
till att Hassan skulle blivit misshandlad av någon kund vid något tillfälle så uppger han att 
han känner till detta. Av vad han hört av Hassan så hade det uppstått en diskussion om en 
s.k. returgrej när kunden hade slagit till Hassan när denne stod bakom kassan. Han uppger 
att detta var flera månader sedan och att det skedde i butiken på Drottninggatan.

Housein har sammanlagt 18 st. butiker, varav 6 st. finns i Sverige och 12 st. i Finland. Ali 
uppger att butikerna i Sverige är belägna i Linköping, Karlstad, Uppsala samt 3 st. i 
Stockholm.

I Stockholm finns butikerna på Klarabergsgatan, Kistagallerian samt vid Kungens kurva där 
också huvudkontoret är beläget. 

I butiken i Karlstad jobbar en svensk som inte på något sätt är släkt med bröderna Amouri.
I Uppsala jobber det en Iranier samt en svensk. Ingen av dessa är heller släkt med någon av 

bröderna. Däremot är butikerna i Stockholm och Linköping bemannade av bröderna 
Amouri.

Ali tillfrågas om hur brodern är och han uppger att denne är en mycket lugn, muslimskt 
religiös person. Så vitt han vet så har han inga fiender. Han uppger vidare att Hassan är en 
god religiös person dock utan att vara med i någon speciell religiös förening. "Han sköter 
det ändå med likasinnade vänner". Broder firar för närvarande Ramadan vilket Ali själv 
inte gör.

Eftersom Hassan jobbar som anställd i broderns butik så är det inte han som ansvarar för ev. 
förluster eller skulder. Av den anledningen så skulle inte detta kunna vara något motiv till 
det som har hänt under dagen. 

Ali uppger att han vet att Hassan vare sig spelar eller använder någon form av droger som 
skulle kunna göra att han dragit på sig någon form av skulder.

Ali tillfrågas vad han känner till om Hassans son, Mohammad som knivskars till döds under 
dagen. Han uppger att han uppfattat Mohammad som en glad pojke som hade ett intellekt 
varande som han vore äldre än de 8 år han nyss fyllt. Han känner också till att 
Mohammad spelade fotboll i något lag som han dock inte känner namnet på. Han vet 
också att Mohammad var mycket omtyckt i den skola som han gick i samt i nämnda 
fotbollslag. Han känner inte till om Mohammad under sin fritid hade några svenska 
kompisar förutom i skolan och i fotbollslaget.

Hassan uppger att han fick dödsbudet kl. 10.10, under förmiddagen, när han var på väg till 
sitt jobb. Hans första tanke var " det här är en mardröm". Det var brodern Hassan som 
ringde. Hassan sa: "Jag har förlorat min son". Hassan trodde i det läget att det var 
klasskamrat till Mohammad som hade dödat sonen. Hassan berättade att det var någon 

Förhör med Amouri, Ali Javad; 2004-10-19 19:20   diarienr: 0500-K39890-04
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som hade ringt vid klockan 8, en kvart efter att sonen hade lämnat hemmet på väg till 
skolan. Ali uppfattade att det hade varit polisen eller möjligtvis någon från sjukhuset som 
ringde. Han visste inte.

När Hassan ringde till Ali så hade han uppfattat att dådet hade skett i skolan. Det var väl av 
den anledningen han drog slutsatsen att det var en klasskamrat som utfört dådet. Ali 
uppfattade att Hassan befann sig på sjukhuset när denne ringde till honom vid kl. 10.10.

På fråga om Ali själv har några teorier eller funderingar om det som har hänt så uppger han 
att han tror "att pojken var på fel plats vid fel tid". Han tror också att gärningsmannen gett 
sig på den kvinna, som också blev knivhuggen, först och att Mohammad blev vittne till 
detta varför han tystades genom knivhuggen.

Ali uppger sig inte ha några belägg för detta men tror att "det aldrig skulle ha skett tvärtom".
Han uppger att han även har hört den omvända versionen om att det var pojken som blivit 

anfallen först men anser att det aldrig kunnat gå till på det sättet.

Förhörsledaren tillfrågar Ali om han har något att tillägga som han inte har fått frågor om som 
skulle kunna göra så att dådet skulle kunna lösas. Eller om han har förslag på personer 
som borde höras i ärendet för att polisen skulle kunna lösa brott. Ali uppger sig inte ha 
några upplysningar om detta eftersom vare sig Hassan eller pojken, Mohammad hade 
några ovänner som han känner till.

Ali har hört förhöret talas in på band och godkänner detsamma.

Förhöret slut kl. 20.17

Benniet Henricson
kriminalinspektör

     

Förhör med Amouri, Ali Javad; 2004-10-19 19:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Östberg, Anders
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Åsgatan i Linköping tisd 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

Nils Löfgren
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

07:42
Förhör avslutat

08:01
Förhörsplats

Tränggatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anders cyklade den aktuella tisdagen kl 07.50 ca från hemmet. Han cyklade längs Kaserngatan, 
och ner på Tränggatan. I korsningen med Djurgårdsgatan stannade han för rött ljus. Anders tror, att 
klockan då var ca 07.55. Anders mötte vid detta stopp en polisbil, som kom i riktning från 
Lasarettsbacken. Anders fortsatte sedan cykla i riktning mot US. Han hörde flera polisbilar. 

På sin färd längs Tränggatan, hade Anders två – tre cyklar framför sig i samma riktning. Det kanske 
stod fem – sex cyklar vid korsningen Djurgårdsgatan. Det var en högst normal cykeltur till jobbet 
för Anders. Han lade inte märke till något särskilt. Han mötte även cyklister, men lade inte märke 
till några gående. 

Anders har en son, som heter Erik Östberg, som gick i samma klass på Tunvallaskolan som den 
dödade Mohammed. Anders har en dotter, som heter Linnéa, som gick i samma klass som 
Mohammeds syster på Fridtunaskolan. Anders tränade Mohammed i fotboll. Mohammed heter i 
Agip eller liknande. Sonen Eriks umgänge med Mohammed inskränkte sig till gemenskapen i 
samband med fotbollsträningar och matcher. Anders tränar fotbollsungdomar, pojkar födda –96 i 
Derby, och var tränare till Mohammed. Det var fotbollsavslutning för Derby Wolframs 
ungdomssektion i Folkungaskolan föregående lördag i aulan. Mohammed var med på denna 
avslutning. Där vistades både flickor och pojkar, sammanlagt bedömer Anders att det var 200 – 300 
personer närvarande. Även föräldrar fanns på platsen. Anders har inte så mycket kontakt med 
Mohammeds föräldrar. Anders tror inte, att någon av föräldrarna var med på fotbollsavslutningen. 

Det har varit lite svårt för Anders som fotbollstränare, att kommunicera med bl a Mohammeds 
föräldrar, då dessa inte varit så aktiva och deltagit vid fotbollsträningarna. Meddelanden om 
matcher och träningar m m brukar förmedlas denna väg. Vad gäller Mohammed och de andra 
pojkarna med invandrarbakgrund, har dessa meddelanden förmedlats genom att grabbarna fått 
papper som de tagit med sig hem. 
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Anders känner igen Mohammeds pappa. De har inte pratats vid, då familjen inte deltagit så mycket 
i fotbollsaktiviteterna. I oktober arrangerades en föräldramatch. Vad Anders minns, deltog 
Mohammeds pappa i denna match. Anders kommer inte ihåg pappans namn. I fotbollslaget finns 
två Mohammed, och Anders blandar lätt ihop deras båda pappor. Olika meddelanden och kontakt 
med föräldrar, har skötts via lappar som delats ut till barnen, då vissa hushåll saknar 
mailmöjligheter. Han är inte helt säker på, vem som är Mohammeds pappa. 

Mohammed har varit underbar att ha att göra med på fotbollsträningarna. Han var en glad, positiv 
kille, som älskar fotboll. Han var duktig. Grabbarna spelar på olika platser i laget, och Mohammed 
har fungerat väl i laget. 

Föregående natt sov alla barnen i familjen hos föräldrarna. Föregående dag åkte Anders från jobbet 
för att hämta barnen vid skolan. Mohammed och Erik brukade gå tillsammans till maten. Erik har 
uttryckt spontana frågor under gårdagen. Anders dotter Linnéa år tolv år gammal. Hon går i 
Mohammeds storasysters klass i Fridtunaskolan, och hon har tagit illa vid sig. Linnéa umgås inte 
närmare med Mohammeds syster. Anders vet inte namnet på systern. Linnéa har inte varit hemma 
hos Mohammeds syster, och systern har inte varit hemma hos Linnéa. Erik har inte varit hemma 
hos Mohammed, och Mohammed har inte varit hemma hos Erik. Anders känner inte till något om 
Mohammeds mamma. 

Mohammed var inte så flitig på träningarna. Det fanns vissa kommunikationsproblem p g a att 
föräldrarna inte var närvarande så mycket. Mohammed visste ibland inte vilken samlingsplats som 
gällde vid t ex bortamatcher. Den aktuella samlingsplatsen var Skogsfrids vårdcentral. Det hände 
att Mohammed inte dök upp aktuell tid, trots att vägen förklarats. Anders har varit tränare i ungefär 
ett år, så länge som laget funnits. Innan laget bildades, gick pojkarna i fotbollsskolan. Mohammed 
har varit med under hela tiden. Det har varit vinterträning förra säsongen, och efterföljande 
utomhussäsong. 

Förhöret genomlyssnat och godkänt. 

Tillägg, förhörsledarens anmärkning: 

Anders Östberg är ca 180 cm lång, och bär glasögon. Den aktuella dagen när Anders cyklade till 
jobbet, var han iklädd en svart skinnjacka, svarta byxor, och svarta skor. Han cyklade på en grå 
Crescent herrcykel. Klädseln och cykeln var samma som vid förhörstillfället.        

Förhör med Östberg, Anders; 2004-10-20 07:42   diarienr: 0500-K39890-04
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Spaningsuppslag
K39890-04

Signerad av

Camilla Larsson
Signerad datum

2004-10-20 04:55
Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Larsson, Camilla
Datum

2004-10-20
Tid

04:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress Inträffat mellan

2004-10-19
och

Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum

2004-10-19
Tid

23:25
Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Camilla Larsson

Uppgiften avser

Mord 041019. Åsgatan Linköping.
Uppgift

Under nattpasset (23-07) den 19-20 oktober 2004 tjänstgjorde jag, pa Camilla Larsson, i 
polisens nattreception i Linköping.

Jag fick i uppgift av VB M Kinnå att ringa upp en kvinna som hört av sig angående 
K39890-04.

Kvinnan visade sig vara en Caroline Vistby.

Caroline ville lätta sitt hjärta och pratade om att hon har en dotter som går på Fritunaskolan i 
Linköping och att dottern känner den mördade pojkens storasyster.

Caroline berättade också att hennes före detta pojkvän; Jens, har arbetat för pojkens pappa på 
Sekvencia i Linköping. Caroline hade funderingar om någon kanske ville hämnas på pappan 
då hon och hennes fd tycker att pappan beter sig mycket underligt som arbetsgivare. Caroline 
säger att han "avskedar folk till höger och vänster, han avskedar dem under konstiga 
omständigheter".

Caroline pratade också om att pappan ska ha en bror i Stockholm som står som huvudägare 
av Sekvencia. Caroline har hört att Jens är rädd för denne broder.

Under samtalet sa jag att jag skulle vidarebefordra Carolines uppgifter till de som nu arbetar 
med ärendet på Krim och att någon därifrån kanske kommer att höra av sig till henne under 
utredningen. Caroline var positivt inställd till detta och menade att hon nog ville att kontakt 
skulle tas även med hennes fd Jens.

Caroline Vistby 640516-2048
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Tel. hem 013-27 40 58,
tel. arb. 013.22 45 04.

K39890-04, Spaningsuppslag, 2004-10-20 04:39   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
0500-K39890-04

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Nilsson, Hillevi
Datum

2004-10-19
Tid

15:23
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hillevi Nilsson

Uppgiften avser

Dataslagning
Uppgift

Dataslagning utförd enligt nedan:

 BASUNP – FÖRETAGSREGISTER
600727-8093, Ammouri, Hassan Jawad (fadern)

Delägare i firma 556518-1053, Secvencia AB, konkurs inledd 040225.
Ytterligare delägare: 641110-2871, Amouri, Ali Javad, Duvbergsvägen 10, 143 45 Vårby.

Nuvarande arbetsställe: 556226-8077, PC Superstore Sweden AB, Tangentvä 7, 141 75
Kungens Kurva.
Arbetsställe: Drottningatan 23, 582 25 Linköping.
Ledamot: 621009-2653, Ammouri, Hussein Jawad, Pettersbergsv 78A, 129 40 
Hägersten.

 NPN
600727-8093, Ammouri, Hassan Jawad (fadern)
Saknar fastigheter, inkomst –03 96 000:-

 MFP
600727-8093, Ammouri, Hassan Jawad (fadern) – förekommer ej
661004-9626, Ammouri, Zeinab (modern) – förekommer ej
860801-8688, Ammouri, Alieh (barn) – förekommer ej
871027-8456, Ammouri, Ali (barn) – förekommer ej
890329-4752, Ammouri, Hussein (barn) – förekommer ej
910909-7007, Ammouri, Iman (barn) – förekommer ej
641110-8271, Amouri, Ali Javad (släkting?) – förekommer BR – penningböter
621009-2653, Amouri, Hussein Jawad (släkting?) – förekommer ISP Ammouri, Heicham
                       Aljawad daktad –80 av 0103, brk 0402, BR – penningböter

ASP
Slagning efternamnet Ammouri – ej träff.

Slagning på män, LB (Libanon) bostad 0511.
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Träff på 14 personer.
361261-          Zagmout, Ali Moustapha, hh. Boxholm
681104-1356, Hanna, Majed, bostad –02, Lambohov, senast i asp 040404 Borås, 167 cm
630915-0677, Hawilo, Adel, bostad – 02 Lambohov, nesast i asp 040622 Lund, 177 cm
860612-8679, Kacho, Toni, bostad – 01 Ryd, senast i asp 030817 misshandel, 175 cm
670322-4151, Mantache, Wissham, bostad –01 Gripg 11A, senast i asp 010828 sexuellt
                        ofredande innerstan Linköping, ej isp eller pass.
731008-1495, Sinno, Fouad Toufic, bostad –04 Väpnareg 14, senast i asp 040826, narktips
                        177 cm.
680210-0336, Khamis, Elie, bostad –02 St Larsg 25c, senast i asp 020412, narktips 174 cm
780126-1038, Khatoune, Mohammed Kheir, bostad –02 Sundsvall, senast i asp 030418
                        Sundsvall, 179 cm
620302-2295, Akiki, Said Yossef, bostad –01 Rydsv 268, senast i asp 040717, narktips, 
                        180 cm
790110-1191, Habbouche, Ahmad Salem, bostad – 04 Råbergag 2, senast i asp 040917
                        Norrköping mt stöldgods, 171 cm
790515-1192 Rached, Piere Paul, bostad –04 Valla Folkhögskola, senast i asp 040223, 182 cm
771006-0695, Saao, Charbel, bostad –04 Rydsv 124B, senast i asp 040624 prostitution, 178 cm
730824-1210, Baaklini, Raimond Fouad, bostad-00 Nacka, senast 040722, 169 cm
791119-0671, Sayegh, Pascal Chucri, bostad –04 Bandhagen, senast i asp 031223 VAPEN,
                        174 cm

 RAR
Mä: 600727-8093, Ammouri, Hassan Jawad (fadern)
K32955-02, Ofredande, telefonpåringningar, ej mt
K32955-02, Misshandel, mt 651007-1951, Fransson, Peter, bostad – 04 Mönsterås,
                     Senast i asp 040316 stöld Mönsterås, 168 cm. 

Övriga familjemedlemmar endast anmälan  cykel.

0500-K39890-04, PM, 2004-10-19 15:23   diarienr: 0500-K39890-04

1196HEMLIG



1197

Förhör
Kartläggning-pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Amouri, Mohamad Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen kring mord på två personer 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

Mats Adolfsson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

15:50
Förhör avslutat

16:45
Förhörsplats

Barnhemsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mohamad är bror till Hassan Ammouri.
På tisdagsmorgonen vid 9-10 tiden så ringde Mohamads ena bror Muslem och sa att de 
måste åka till Linköping. Mohamad var då hemma hos sig. Muslem sa att Mohamad har 
problem och är på sjukhuset. Tillsammans med brodern Akil och kusinen Ali som är bror 
med Hassans fru Zeinab åkte de till Linköping. Ingen sa något om vad som hänt. Det var först 
när de kom fram till sjukhuset som de talade om att Mohamad var död.

Mohamad var hos Hassan tills igår när de åkte hem till Stockholm. Han kom tillbaka idag 
torsdag till Linköping.

På fråga om han har någon teori om vem och varför Mohamad och kvinnan blev mördade så 
säger Mohamad att Hassan är mycket religiös och ber mycket. Han har inga problem. Han 
tror att den som dödade Mohamad känner Mohamad. Han tror att den som gjorde det bor i 
närheten och först stannade och pratade med kvinnan. Han kanske slog kvinnan och sedan 
gått mot Mohamad och dödat honom.

På fråga så svarar Mohamad att han läst vad som stått i aftonbladet om morden.

På fråga vilken kontakt han har med Hassan och hans familj så säger Mohamad att han har en 
mycket bra kontakt. Mycket ofta både per telefon och via besök. Han säger att Hassan skulle 
berätta för honom om han eller någon i familjen hade något problem eller om det hänt något.

Hassan arbetar på Pc-store i Linköping och äger den tillsammans med en bror som heter 
Hussein. Det går mycket bra enligt Mohamad. Han vet dock att den andra butiken som 
Hassan arbetade i Sekvencia gick i konkurs.
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Hassan umgås bara med ett tiotal libaneser, inga svenskar men det beror säkert på att Hassan 
inte pratar så bra svenska.

Om Hassan eller någon i hans familj skulle ha blivit hotade eller på annat sätt råkat illa ut så 
skulle Hassan tala om det för Mohamad.
Hassan har berättat att han för något år sedan blev slagen i sin affär. Men att denne skulle 
känna Hassans barn det tror han aldrig.

På fråga om han tror att någon kan ha hämnats på Hassan genom att göra Mohamad illa så 
säger Mohamad att det inte finns en chans till detta.

Han säger att det finns ca 200 stycken libaneser i Sverige som tillhör hans Ammourisläkten. 
Det finns ca 4000 libaneser i Sverige.

Mohamad ser sig själv som en pappa till alla i släkten Ammouri då han är äldst av bröderna i 
Sverige. Skulle det vara något problem inom släkten så ser Mohamad till att den personen ber 
om förlåtelse och sköter sig. Annars så får denna person åka hem.

Han har själv varit polis i Libanon innan han kom till Sverige.

På fråga om han vet om något om de övriga barnen i Hassans familj så säger han att han 
aldrig hört om några problem. Han tror inte att någon av pojkarna har någon flickvän.

Nedtecknat och godkänt

Förhör med Amouri, Mohamad Jawad; 2004-10-21 15:50   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Amouri, Mohamad Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Jalil Hankir
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres upplysningsvis såsom bror till Hassan Amouri vars son blev dödad i 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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

17:25
Förhörsplats

Polisstationen i Flemminsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

yp

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Lindberg, Stephan

Berättelse

På  fråga svarar Mohamad Amouri, som fortsättningsvis under förhöret kommer 
att kallas Mohamad, att han kom till Sverige under 1989. Han har bott i 
Stockholm hela tiden. Han har fru och sex stycken barn. Han säger att han 
sedan ca sex års tid har varit sjukskriven.

På fråga svarar Mohamad att de är sammanlagt nio stycken bröder i Sverige och att åtta 
bröder har bott i Stockholm hela tiden men att Hassan har bott, under ett antal år i Linköping. 
Han säger att nu har även Hassan  och hans familj flyttat upp till Stockholm efter det som 
hänt Mohamads Mohamed. Anledningen, till det är, säger Mohamad, att familjen har blivit 
rädd och på fråga varför svarar han att de är rädda att någon mer kan bli dödad, att något kan 
hända deras barn och han säger att barnen i sig är också mycket rädda för att stanna kvar i 
Linköping.

Mohamad tillfrågas om han känner till något hot emot Hassan och dennes familj och han 
säger att det gör han inte. Han berättar att Hassan har en butik i Linköping och förutom att 
sköta den då så vill han mest be. Han säger att Hassans familj i övrigt är mest glada och 
berättar att för ca ett år sedan så var det något problem med någon kund angående en 
datamaskin och kunden blir arg och slår till Hassan vilket medför att Hassan då går till 
polisen och anmäler vad som har hänt och  eventuellt tio månader senare så får Hassan, 
kanske 10.000 kronor från polisen i ersättning.

Mohamad tillfrågas vidare hur ofta släkten träffas, och då framför allt bröderna med 
respektive familj, och han säger att senaste tillfället var för ca en och en halv månad sedan. 
Om bröderna ordnar fest eller liknande så brukar inte Hassan vilja komma. Han tycker han 
har det bättre i Linköping. Även Hassans barn tycker inte om att komma upp till Stockholm 
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för att de trivs bättre hemma i Linköping.

Mohamad tillfrågas om det på något sätt funnits osämja i släkten och han drar sig då till 
minnes att för ca fyra – fem år sedan så bodde en person, som Mohamad säger vi kan kalla 
kusin till honom. Det var en person som sedan flyttade till Tyskland. Han är svensk 
medborgare. På fråga vad personen heter så svarar Hassan Amouri och han är ca 26 – 27 år 
gammal och att Mohamad kallar honom "för bluffare" På fråga vad han menar med det så tar 
Mohamad som ett exempel att om man lånade ut pengar till denne Hassan, och det var 
överenskommet att pengarna skulle återbetalas i tid, så drog det över väldigt lång tid innan 
man kunde få tillbaka pengarna.  Han försökte även lura folk på annat sätt och han bodde i 
Stockholm och då i område Norsborg/Skärholmen när han vistades i Stockholm.

På fråga om det blev bråk med den här personen inom släkten, svarar Mohamad att det blev 
det inte men det blev nog så att man tog mer eller mindre avstånd från personen ifråga och att 
idag har man ingen telefonkontakt med honom. På fråga om Hassan Amouri i Linköping 
träffade den yngre Hassan Amouri vid något tillfälle så berättar Mohamad att någon eller 
några gånger träffades de säkert och då i Stockholm innan Hassan Amouri flyttade ner till 
Linköping.

Mohamad tillfrågas om det finns något överhuvud i släkten och han säger att det gör det inte. 
Man respekterar varandra, man diskuterar de problem som kan uppstå och Mohamad säger att 
han är visserligen den äldsta brodern och han respekteras mycket men därför så bestämmer 
han inte allena. På fråga om han diskuterat vad som  har hänt Mohamed i Linköping i 
samband med att han blev dödad så berättar Mohamad att man har pratat om det här och vad 
man vet är att Mohamed gick till skolan och att han sedan blev dödad. På fråga om han har 
någon teori varför han blev dödad så berättar Mohamad att man tror att det är en extremist, 
det är alltså ingen galning som har utfört det här dådet.

Mohamad tillfrågas varför han inte tror att det är en galning som har gjort brottet i Linköping 
och han säger då att inte på detta stället. Han dog på ett brutalt sätt och det var ett snabbt 
dödande enligt vad polisen har sagt åt massmedia och det tycker Mohamad tyder på att det är 
ett proffs som har dödat Mohamad. Han säger också att han hade några dagar innan det här 
mordet, fått reda på att det hade gått en pjäs/teater i Linköping och att det i något stycke i den 
här pjäsen, skulle ha stått några skyltar där det stod "barn ska inte få leva eller något 
liknande". 

Mohamad tillfrågas hur han uppfattade att det är ett proffs som har gjort det här och han säger 
att det måste vara ett rasistdåd. Han trodde inte att det fanns sådana problem i Sverige. Han 
vet heller inte om det är kvinnan som dödades först. Han trodde det först men enligt 
"Efterlyst", så var det tvärt om  att det var pojken som dödades före kvinnan men han vet inte 
vad man ska tro.

Han tillfrågas också ifall släkten på något sätt kan ha legat till grund för att det här brottet ska 
ha utförts och han säger, om så vore fallet, varför skulle någon åka till Hassan i Linköping när 
han och hans bröder har barn i Stockholm. Hassan har inte gjort någonting vad han vet och 
har inga fiender utan han ville bara leva.

På fråga om det nu var ett rasistdåd, varför dödade man då kvinnan, och Mohamad säger att 
han vet ju inte men kanske det var för att hon kunde vara bevis mot den person som dödade 
Mohamed.

Mohamad tillfrågas också om det kan finnas någon ekonomisk grund eller någon bolagsaffär 
som kan ha utlöst det här dådet i Linköping och att han säger att visserligen har flera av hans 

Förhör med Amouri, Mohamad Jawad; 2004-11-01 15:40   diarienr: 0500-K39890-04
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bröder företag men om någon har retat upp sig på det, varför då vända sig till Hassan och 
dennes familj i Linköping då hade det varit bättre att ge sig på de bröderna som hade dessa 
bolag.

Mohamad berättar också att det här som har inträffat i Linköping det har gått ut i TV-kanaler, 
arabiska nyhetskanaler, i stort sett över hela världen och Mohamad själv har fått samtal ifrån 
bl.a. England och Arabien och flera personer som har beklagat vad som har hänt.

Mohamad tillfrågas om han känner någon Rana och han säger då att Rana har nu åkt tillbaks 
till Libanon för troligen en till en och en halv månad sedan någon gång. Hon bodde i Bredäng 
i Stockholm och på fråga varför hon hade en adress som om hon var skriven hos Hassan 
Amouri  i Linköpingså förklarar Mohamad att Rana är gift, mannen finns kvar i Libanon, 
tanken var att mannen skulle få ett tillstånd att komma till Sverige och vistas där och själva 
handläggningen av det här tillståndet skulle gå snabbare om Rana bodde i Linköping.

Mohamad tillfrågas vidare och då med den bakgrunden att de är nio bröder, ifall någon av 
dessa varit politiskt aktiva i hemlandet Libanon. Mohamad svarar då att sju utav hans bröder 
är relativt unga redan då de kom till Sverige så de har inte hunnit med att syssla något 
politiskt men beträffande han själv och Hassan så har de varit med i ett parti som arbetade för 
att få en återförening av Syrien och Libanon, partiet hette HSB.

Mohamad tillfrågas om han känner igen någon  55 – 60 år gammal släkting, vars barn kanske 
kan  tänkas köra taxi i Stockholm och han säger att det finns en, det är en man som nog är i 
knappt 60 årsåldern som heter Soffi Hasson som har en son som heter Riad Hasson. Han ska 
bo någonstans i Sätra och vara ungefär 32 år gammal och han ska köra taxi i Stockholm. 
Mohamad kommer också på att det finns en annan person som är i 55 – 60 årsåldern som kör 
taxi själv och han heter Mohod Fadel och han bor någonstans i Stockholmsområdet, 
Mohamad vet inte riktigt var.

Tillfrågad angående internet och  då om det där finns någon plats där libaneser exempelvis 
kan träffas och byta tankar och att han säger det känner han inte till någon sådan plats och 
själv är han inte dataintresserad. Han tror sig ej kunna sätta i gång en datamskin över 
huvudtaget.

Mohamad tillfrågas också om han har någon tanke på att detta dåd i Linköping kan ha något 
att göra med kultur/tradition, och i så fall libanesisk tradition, och att han säger det tror han 
inte utan han tror att det här är ett rasistiskt dåd och då ett dåd som kan vara fällt mot vilken 
invandrare som helst. Det måste vara någon hatisk person som har gjort det här, tror 
Mohamad.

På fråga när Mohamad får ta emot beskedet att Mohamed har dödats i Linköping så svarar 
han att det är samma dag. Han säger att vid, ca 10.00-tiden, så kommer hans bröder Muslim 
och Ali på besök till honom och de talar då om att Mohamed har skadats i Linköping och han 
säger de berättar inte att han har dödats och det kanske de gör eftersom de vet att Mohamad 
har ett svagt hjärta. Han säger att senare så åker de tre bröderna ner till Linköping och då de 
är på lasarettet så får de då reda på att Mohamed har avlidit.

På fråga ifall de besöker mordplatsen samma dag, så svarar han att det gör dom. Det sker 
under eftermiddagen. Han säger det är väldigt mycket folk och de besöker den här platsen 
under tre dagar.      

Han säger det är alla bröder och kusiner som finns i Sverige som besöker mordplatsen 
tillsammans. Han säger att Hussein kommer dit under eftermiddagen eftersom han inte 
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befann sig i Sverige då händelsen inträffade. Han säger att det är väldigt mycket folk där och 
bl.a. är det två stycken ifrån regeringen och det är skolbarn och det är över huvudtaget folk 
ifrån hela Sverige.

På fråga svarar Mohamad att han och hans bröder bodde hemma hos Hassan i två dygn och 
han säger de sov inte på natten utan de satt vakna och talade med varandra. På fråga om det 
var någon polis där ifrån Stockholmsområdet så säger han att det var det. Polisen hetter Roger 
och det var troligen så att polisen hade ringt till Hussein eftersom han hade lyssnat på nyheter 
och fått reda på att det inträffat något i Linköping och att det var av den anledningen som 
Roger följde med ner till Hassan. Mohamad har träffat Roger tidigare då han har kommit och 
hälsat.

Mohamad tillfrågas angående sin religion om han är religös och han säger att det är han inte 
men han fastar i Ramadan. Han säger han ber inte eller på något annat sätt utövar någon 
religion. Han säger vidare att det är bara Hassan i Amouri-familjen som är djupt troende och 
de övriga i Hassans familj. Mohamad säger spontant att själv så dricker han alkoholhaltiga 
drycker ibland.

På fråga om Riad tillsammans med någon i sin familj var nere för att delta i sorgen efter 
Mohameds död så svarar Mohamad att både Riad och hans far och mor var nere men att det 
var bara modern som stannade kvar över natten.
Han svarar på fråga också att han umgås inte särskilt ofta med Riad, dennes släkt, de har en 
enkel relation som Mohamad uttrycker det.

Tillfrågad om han känner till från sin egen kultur om det har förekommit att barn dödas för att 
på så sätt straffa vuxna och han säger det är ingenting han känner till utan då går man i så fall 
och dödar den person som har gjort sig skyldig till någonting.

Mohamad delges nu av förhörsledaren att Mohamed hade flera knivstick i sina skinkor och 
om det på något sätt kan säga Mohamad någonting och han säger först då att det är inget som 
säger honom någonting. Han har inte hört talas om att något liknande tidigare har inträffat. 
Mohamad ombeds tänka efter en stund innan han svarar på om detta stick eller stick som 
finns i båda skinkorna kan tyda på någonting och han säger då efter en stund att den som gjort 
dessa stick vill troligen skada Hassan ytterligare. Mohamad tillfrågas vad han menar med det 
och han förklarar då att den som gör dessa stick han gör det på ett fult, förödmjukande och 
nedlåtande sätt och det vill han visa för fadern. Mohamad säger att han kan tänkas mena 
något med sticken så som att man vill bränna Hassans hjärta och att han vill visa andra 
människor och omvärlden detta.
Detta markeras på detta sättet, tror Mohamad.

Mohamad säger vidare att det här är inte bra om man hemma i Libanon vill titta på den döde 
Mohamed och då skulle se dessa stick för att de skulle sannolikt tyda dessa på samma sätt 
som Mohamad gör  d.v.s. nedlåtande.

Mohamad tillfrågas också i och med att han har delgivits dessa skador, ändrar inställning på 
vad han tror kan vara motivet till att döda den lille Mohamed och att han säger att han har 
ändrat uppfattning. Han tror inte att det längre rör sig om någon rasist. På fråga om han tror 
att dådet kan ha en koppling till Hassan så säger han att det har sannolikt kanske koppling till 
pojkens fader men om den som utförde dådet visste att Hassan var pojkens fader eller inte, 
det vet man ju inte svarar Mohamad.

Mohamad tillfrågas avslutningsvis om han vet om det förekommit hedersmord i hans släkt 
och han svarar "nej aldrig", det är han säker på. Han tillfrågas om han vet vad hedersmord 
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innebär och han säger att det vet han. Han delges då att en uppgift har förekommit i 
utredningen som säger att i Mohamads släkt har det förekommit hedersmord och Mohamad 
säger då att den som  har sagt det, han talar inte sanning. De är väldigt fredliga i släkten och 
på fråga varför någon då skulle säga på detta sätt så säger han att det har inte hänt och kanske 
vill någon förstöra vår släkts rykte. 

Mohamad delges då att samtliga hörda personer i utredningen ombeds i fall de så vill hjälpa 
till med att rulla ett avstyckat tops i munhålan, för DNA-analys, och han säger att han också 
är villig att göra det.

Avlyssnat under av Mohamad som godkänner inspelningen.

Flemmingsberg som ovan

Tommy Söderling, krinsp    
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1204

Förhör
Kartläggning Pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hanning Svensson, Susanne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som lärare till Mohammad angående mordutredningen.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:10
Förhör avslutat

17:01
Förhörsplats

Tjänsterummet Polishuset Linköping.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Susanne har varit lärare för Mohammad sedan han var sex år. Mohammad kom då till 
Duvslagets skola. Hon följde sedan med över till den nya skolan Tunvalla då han började där 
till höstterminen 2004.  Susanne har inte varit i samma grupp som Mohammad nu under 
höstterminen, hon har haft honom vissa delar som idrott.

Mohammad var en pojke som var glad framåt och kontaktsökande. Han tog kontakt med både 
barn och vuxna. Mohammad var inte elak och slogs inte, om det blev något bråk i början så 
var det på grund av att han inte förstod språket. Han hade svårt med svenskan i början. 
Mohammad blev ledsen då och ofta var det han som fick ta stryk av de andra barnen.

Det var inte ofta det blev bråk. Mohammad hade blivit tillsagd av lärarna att om det var något 
skulle han ta kontakt med dem och det gjorde han.

Mohammad var läraktig och lärde sig svenskan fort. Susanne tycker han var en duktig elev, 
han var särskilt duktig i matte. Han tyckte det var roligt i skolan och ville lära sig.

Susanne har inte märkt att Mohammad skulle varit mobbad eller själv mobbat någon.
Hon har inte heller fått någon indikation på att han haft problem hemma.

Susanne undrade tidigare över att hon endast fick kontakt med mamman och hans syskon . 
Hon fick då förklarat för sig att pappan arbetade mycket och att det var så i deras kultur att 
mamman skötte barnen.  
Det var syskonen som följde Mohammad till skolan, Första året var det Hussein och sedan 
systern Inam. Skolan hade dock kommit överens med mamman att hon skulle hämta honom 
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på torsdagar så att de hade kontakt med henne.
Vid dessa kontakter med mamman behövdes ingen tolk, Susanne har fått uppfattningen att 
mamman förstår svenska bättre än hon pratar. Ofta var något syskon med som kunde tolka 
om det behövdes. De behövde endast gå in om mamman skulle svara personalen.

Vid utvecklingssamtal hade skolan tolk med som skötte kontakten.

Susanne har fått uppfattningen att familjen har det bra och att kontakten inom familjen är bra.
Mohammad var en öppen person så hon tror han skulle berättat om något var fel.

Mohammad har inte berättat att han hade några fiender eller att han var osams med någon.

Mohammad hade svårt att passa tider, han kom ofta för sent till skolan.  Oftast var 
förklaringen att de hade försovit sig. Han brukade aldrig vara senare än ca 10 minuter.

Susanne kan inte komma på att något hänt kring Mohammad sedan skolan startade 
höstterminen. Hon har inte träffat honom så mycket under denna tid men hon har inte hört att 
det skulle vara något.

Måndagen den 18 oktober kommer Susanne ihåg att Mohammad lade sig i en fotbollsmatch 
på rasten vid 09.45. Han blev då knuffad i en vattenpöl av några andra pojkar. Efter detta 
kom det fram några andra som ville försvara Mohammad. Det blev bråk mellan dem.

En av dem som spelade fotboll var Mattias Yousef och det var även han som knuffade 
Mohammad. De som kom fram för att försvara Mohammad var Alexander Lennartsson och 
Oskar Blomqvist.

Efter bråket samlades alla som var inblandade och Susanne var med vid denna samling.
Anledningen till att Mohammad lagt sig i fotbollsspelet var att han ville vara med. Han 
älskade att spela fotboll. Han spelade i Derby.
Samtalet blev långt och det pratades igenom det som hänt. Susanne fick uppfattningen att allt 
retts ut innan de lämnade varandra.

 
Tisdagen 20 oktober straxt före klockan ett besökte Susanne , Birgitta Ståhl Öckinger, 
Johanna Molin samt Katharina Hågfelt Kåhlin familjen Ammouri i deras bostad.
I bostaden fanns även Imanen den Libanesiske prästen. 

Imanen hade sagt att Mohammad hade blivit misshandlad under dådet och av den 
anledningen trodde Imanen inte att det var ett vansinnesdåd  detta utan att Mohammed var 
utsedd.
Imanen trodde det var något annat som låg bakom.

Imanen hade även sagt att familjen sagt att de ville tillbaka till Libanon men han skulle 
försöka prata med dem om detta.  
 

Uppläst och godkänt
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Moslem Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Farbror till Mohammad Ammouri
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis i anledning av mord.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

15:50
Förhör avslutat

16:30
Förhörsplats

Barnhemsgatan 8
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Ahlberg, Nils-Göran

Berättelse

Moslem berättar att han och hans nio bröder bor i Sverige. De är alla gifta och har barn. Deras 
far finns kvar i Libanon, medan modern är död. Familjerna umgås mycket med varandra och 
det är ingen osämja. Själv är han och hans familj inte något för uteliv. De gör bara sådant som 
tar barnen till McDonald´s ibland. Han har inga fiender. Moslem arbetar på café Kafferepet i 
Stockholm. Ofta står han i kassan. Om et blir något bråk, vilket det sällan är, så tillkallar han 
Securitasvakter. 

Beträffande mordet säger Moslem att det måste vara en sjuk person som gjort det. När teorin 
framförs till honom att det skulle kunna vara en fiende till familjen som begått brottet, säger 
Moslem att i deras kultur går man sig inte på barn. Vore det någon som vore arg på familjen, 
skulle man gå på Hassan. Hassan är inte så stor till växten. Han säger vidare att om man ville 
hämnas genom barnen, skulle man ge sig på den stora pojken. Moslem säger vidare att man 
är inte man i deras kultur om man går på barn.

Moslem säger också att om Hassan gjort en annan människa ledsen eller besviken, skulle han 
inte kunna sova. Hassan, liksom Moslem och alla de andra bröderna vill ta hand om sina 
familjer, arbeta och leva i ro. Han tror inte att någon av dem varit i bråk eller slagits någon 
gång. 

Moslem kom till Sverige som 17-åring. Familjen hade stora problem med kriget när de 
bodde i Libanon. För dem är hälsa och gemenskap med familjen viktigast av allt. Han säger 
vidare att man in familjen inte gärna talar om pengar. Man hjälper varann med pengar om det 
behövs. Om någon har stora skulder finns ju banker eller konkursförvaltare. Han säger också 
att om någon i familjen fick stora skulder, skulle släkten hjälpa till att betala. 

Moslem tillfrågas hur man i familjen skulle ta om någon blev förolämpad. Han svarar att om 
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någon skulle gå på någon i familjen, skulle man anmäla det till polisen. Om han själv skulle  
bli attackerad av någon, skulle han veta att det inte vore personligt utan någon galning eller 
missbrukare, som skulle gått på vem som helst. På frågan hur han skulle reagera över att 
tilltalas kränkande, svarar han att då skulle han svara på samma sätt tillbaka. Moslem kan inte 
tänka sig att Hassan skulle kunna säga något till en person, som sedan skulle vilja hämnas. 

Familjen Ammouri är omtyckte av sina landsmän. Moslem berättar att telefonen ringer hela 
tiden och folk beklagar vad som hänt. 

På frågan om dataföretaget PC Superstore säger Moslem att han inte vet exakt hur det är, han 
har inte frågat. Han tror att det är så att brodern Hossein står för företaget eftersom någon 
måste göra det, men att egentligen alla i familjen äger det. Alla kan få del av vinsten om de 
behöver det. Beträffande företaget Sekvencia tror han att brodern Ali stod för det. Han känner 
inte till varför Sekvencia gick i konkurs.

Han tillfrågas hur man ser på hämnd, om det är äldste brodern som ska utöva sådan. Moslem 
svarar att de har inte sådan kultur att de hämnas, är det någonting så vill de att polisen utreder 
det. Moslem säger också att om han hade en aning om att det som hänt berodde på något i 
familjen, så skulle han berätta om det. Familjen vill kunna känna sig trygg.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Moslem Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör i anledning av mord 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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-29
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

11:58
Förhörsplats

Polishuset Flemingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Ahlgren, Leif

Berättelse

Moslem ombeds berätta hur hans liv var i Libanon innan han kom till Sverige 1984. Han 
berättar att hans mamma dog 1979. Pappan finns kvar i byn Tofata. Moslems mamma hade 
fött nio söner. När hon dog gifte fadern om sig med Nezia Ayoub som kommer från en by 
som heter Zefta. Med Nezia fick fadern fem barn. Först föddes sönerna Abdullah, Imad och 
Bilal, sedan döttrarna Ula och Farita. Omkring 1980 tror Moslem att Hassan, hans bror, 
arbetade som elektriker. Det var krig i landet och man fick ta de arbeten som fanns. Ibland 
jobbade Hassan som apelsinplockare, ibland som elektriker. Moslem minns när han själv gick 
till skolan att Hassan skulle gå till jobbet. I byn Tofata kunde inga ungdomar vara som var 
över 16 år. Israelerna kom ofta dit och skulle ha tag i ungdomar av olika anledningar. Det 
kunde räcka att någon var arg på någon och tjallade till israelerna så kom dom, ofta nattetid 
och hämtade personen ifråga. Moslem själv begav sig till Beirut och därifrån till Syrien och 
från Syrien till Sverige. De av hans bröder som fanns kvar i byn när han själv stack iväg var 
de som var under 16 år, för de var inte intressanta för israelerna.

Moslem tillfrågas om våldsamheter som hänt i hans familj innan han begav sig till Sverige. 
Moslem säger att han inte känner till att det varit några våldsamheter i hans familj i Libanon. 
Han säger också att om det har varit det så, varför frågar svensk polis om det nu. Han 
upprepar att han inte känner till att det skulle varit några våldsamheter i familjen. Det omtalas 
för honom att det skulle gälla hans bror Hassan. Moslem säger att Hassan inte har varit 
inblandad i några våldsamheter vad han vet. Han säger också att Hassans familj var i Sverige 
en månad före mordet, alltså i september –04. Hassan var hemma i Sverige och arbetade men 
Zeinab och barnen var i Libanon.

Moslem säger vidare att han och de övriga i familjen vill hjälpa polisen i utredningsarbetet. 
Moslem och hans familj mår dåligt av det här, de kan inte sova om nätterna. Hans fru vågar 
inte släppa barnen till dagis mer än någon dag då och då. De låser alltid om sig.
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Det påtalas åter för honom att polisen är intresserad av våldsamma händelser där hans familj 
varit inblandad under tiden man bodde i Libanon. Moslem säger att han minns sin bardom 
dåligt. Vad han kommer ihåg är att det var krig och rädslan. Kriget började 1974. Sen dess 
var det bara krig och familjen fick flytta från det ena stället till det andra. Han tillfrågas om 
han  minns när han kom till Sverige. "Ja, det minns jag, det var 1984", men han minns det här 
ganska svagt. När han kom till Sverige så bodde han hos brodern Hussein. Han sökte politisk 
asyl direkt när han kom till Sverige och angav militära skäl för att få stanna. Moslem gjorde 
inte militärtjänst i Libanon för han var inte 18 år fyllda som man ska vara för att göra 
militärtjänst där. När han sedan blev 18 år så var det krig i landet och då fungerade det inte 
med militärtjänst. 

Moslem säger att när han kom till Sverige så berättade han för polisen precis hur det var 
hemma i Libanon. Han tillfrågas vad han berättade för svensk polis om brodern Hassan när 
han kom till Sverige. Moslem säger att det minns han inte. Han tillfrågas om Hassan satt i 
fängelse när Moslem lämnade Libanon. Moslem säger att det har förväxlats det här, det var 
brodern Ali som var i fängelse hos israelerna, inte Hassan. Det påtalas för honom att han har 
uppgivit när han kom till Sverige att Hassan var i fängelse. Moslem har ingen kommentar till 
detta. Han tillfrågas vad det värsta brottet en människa kan göra är och han svarar "döda 
kanske". Han tillfrågas om han har dödat och svarar nej, det skulle han aldrig kunna göra. 
Han  tillfrågas om han var politiskt aktiv i Libanon. Moslem säger att det var han inte men 
när han kom till Sverige fick han överdriva lite för att han ville stanna.

Moslem är född i Beirut och sen flyttade familjen till Tofata och sen därifrån till Beirut igen, 
när det inte gick och stanna i Tofata för krigets skull. I dag tror Moslem att det bor 10 000-
12 000 personer i Tofata. Byn hör till staden Zaida. Det finns inte polis i Tofata men i byn 
Zefta som ligger mittemot Tofata, på andra sidan bergen. Det finns domstol i staden Zaida. På 
fråga om Moslem har varit i domstolen som åhörare svarar han nej. Han säger att han inte har 
varit i en libanesisk domstol överhuvudtaget. På fråga om religionstillhörighet säger Moslem 
att han är muslim men att han inte följer det.

På fråga om hur många barn Hassan har så svarar han att det är fem stycken vad han vet. Han 
tillfrågas om något av Hassans barn dött i Libanon. Moslem säger först att han inte vet men 
när det påtalas för honom att han borde känna till en sådan sak som om hans bror förlorat ett 
barn, så säger att han vet att en liten dotter dog. Han känner inte till att Hassan sedan skulle 
mist ytterligare något barn utöver Mohammad. 

Det påtalas för Moslem vid ett flertal tillfällen vad han har berättat för både polisen när han 
sökte asyl samt vad som står i det brev som är undertecknat av hans juridiska ombud, 
jur.kand. Mats Berkert. Moslem hävdar att han inte känner till det som står där, nämligen att 
han skulle ha sagt att brodern Hassan var i fängelse därför att han skulle ha dödat någon. Han 
säger också att han inte minns vad han sa och menar på att han kan ha överdrivit saker för att 
få stanna i Sverige. Han säger att polisen frågar honom saker som han inte känner till. 

Förhöret kretsar ca 30 minuter kring det som Moslem enligt Migrationsverkets anteckningar 
har anfört när han kom till Sverige. Moslem fortsätter att vidhålla att han inte vet något om 
det här, att han inte minns och att han kan ha överdrivit.

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Ammouri, Moslem Jawad; 2004-11-29 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning-pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Amouri, Akil Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen kring mord på två personer 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

Mats Adolfsson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

17:15
Förhörsplats

Barnhemsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Ma

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Akil är bror till Hassan Ammouri.

Han uppger att han på tisdagen först gick till sitt jobb på Pc-Store i Kista. Han läste då 
tidningen  på Internet och såg att det var en liten pojke och en kvinna som knivskurits i 
Linköping. Efter 10 minuter så ringde hans bror Ali och grät. Ali sa att Hassan hade ringt och 
att han grät.
Akil trodde först att kvinnan som knivskurits var Mohamads mamma Zeinab. Akil åkte nu 
direkt till Linköping med sin fru.

Akil uppger att han arbetar u en datafirma som heter Pc-store och som ägs av hans bror 
Hussein. Akil pratar med Hassan i stort sett varje dag. Detta  på grund av att Hassan beställer 
varor till sin butik från butiken i Stockholm. De ringer även privat till varandra och besöker 
varandra. Sista månaden har Hassan varit sjuk men de har ringt varandra nästan varje dag.

Akil har läst i tidningarna om morden varje dag.

På fråga om han har någon teori om vad som hänt Mohamad så säger Akil att han tror att 
någon först attackerade kvinnan och sedan Mohamad. Han tror det rör sig om någon psykisk 
sjuk människa.

Akil och Hassan har så pass bra kontakt att om Hassan eller någon i hans familj hade något 
problem så skulle Hassan ha berättat detta. Hassan har dock aldrig berättat om något problem 
vare sig hemma eller på jobbet. Om Hassan skulle ha några ekonomiska problem så skulle 
han vända sig till övriga bröder. Alla hjälper alla säger Akil.

HEMLIG



Han vet inte om vilka Hassan och hans familj umgåtts med i Linköping. Han har dock sett att 
det är båda svenskar och Libaneser som besökt familjen för att beklaga sorgen. Han vet inte 
om Hassans familj är med i någon förening. Han säger att Hassan är troende och ber varje 
dag. Hassan hälsar på alla och är kompis med alla oavsett nationalitet.

Nedtecknat och godkänt

Förhör med Amouri, Akil Jawad; 2004-10-21 16:50   diarienr: 0500-K39890-04

1211HEMLIG



1212

Förhör
Kartläggning-pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen kring mord på två personer 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

Mats Adolfsson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

17:15
Förhör avslutat

17:40
Förhörsplats

Barnhemsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Ma

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Hicham är bror till Hassan Ammouri.
Klockan 10.15 i tisdags så ringde hans kusin Ali och sa att Mohamad blivit knivskuren i 
Linköping. Hicham låg då och sov. Hicham åkte direkt till Linköping med sin frus bror 
Dalchad. På vägen till Linköping så hade han kontakt med sina andra bröder. Ingen visste 
dock vad som hänt. När han så fick kontakt med sin bror Ali som befann sig i Linköping 
hörde han koranen. Hicham förstod då att Mohamad var död. Detta bekräftade också Ali.

Hicham har följt mordet på Internet.

På fråga om han har någon teori om vem som kan ha utfört morden så säger Hicham att han 
tror att det är "någon galning" som gjort detta.
Han har ingen teori om vad som kan ha hänt. Han tycker inte det är någon idé att spekulera.

Han säger sig ha mycket kontakt med Hassan och hans familj. Både per telefon och besök.
Om Hassan eller någon i hans familj skulle ha problem så skulle Hassan ha berättat detta. 
Hassan har dock aldrig berättat om något problem. Förra året då Hassan var i Mecka 1 månad 
så bodde Hicham hos familjen i linköping så han känner dem väl.

På fråga om han känner till vad Hassan gör så säger han att denne jobbar på Pc-Store i 
Linköping och detta gör också Hicham fast i Kista, Stockholm. Hicham säger att affären i 
Linköping går bra.

Nedtecknat och godkänt

HEMLIG



1213

Förhör
Kartläggning Pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hanning Svensson, Susanne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompleterande förhör med Mohammads lärare.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

15:55
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Susanne hördes angående en uppgift från den libanesiske prästen Ali om att det skulle varit 
något bråk mellan Mohammad och någon annan pojke i skolan. Ali hade hört detta av 
föräldrarna till Mohammad. Skolan skulle ha haft kontakt med föräldrarna angående 
problemet.

Susanne uppger att det inte varit något större bråk. Hon kommer ihåg en händelse för ca 1 år 
sedan då skolan varit i kontakt med Mohammads föräldrar och andra elevers föräldrar.
Det hade då varit ett mindre bråk där Mohammad var inblandad tillsammans med Alexander 
Lennertsson. Mohammad hade då fått något rivsår på halsen. Det var inte bara Mohammad 
som blev utsatt.
Detta bråk togs upp med de berörda föräldrarna.

Susanne berättar att Alexander ger sig på andra om det går honom emot, han gav sig på 
Mohammad vid just detta tillfälle men han ger sig på andra också om de är i vägen.
Alexander har personlig assistent i skolan.

Uppläst godkänt. 

 

HEMLIG



1214

Förhör
Kartläggning - pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Frånlund, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Med anledning av "lapp i lådan".
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

16:00
Förhör avslutat

16:19
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Då förhöret hölls med dottern Ebba var Eva Frånlund inte hemma utan hörs nu istället.

Dottern Ebba låg i föräldrarnas sovrum under den aktuella natten och således närmast 
brottsplatsen. Själv sov Eva längst bort från denna. Hon hade ställt klockan på ringning vid 
07-tiden. Hon låg dock kvar i sängen en god stund till och hon hörde då utryckningsfordon. 
Hon reagerade på detta men kom sedan ihåg att hon hört utryckningsfordon från brandkåren 
under gårdagen och "visst undrade jag vad som hände men inte mer, men konstigt nog satte 
jag på P 4 för att  höra om det var något, jag förstår nästan inte varför men de talade bara om 
en björn och en björnjägare". Hon  gick sedan ut strax över åtta för att  hämta tidningen och 
hon såg då att soptunnan var utdragen och förstod att  sopbilen passerat. Det var poliser 
utanför och hon frågade en kvinnlig polis som satt i en bil vad det var och fick till svar att det 
hänt en olycka och att de höll på med ett förhör. "Jag trodde att det kanske rörde sig om en 
arbetsplatsolycka".

Då hon kom in igen tänkte hon på att polisen kanske var intresserad av vad personalen i 
sopbilen sett och gick därför ut igen och berättade sina tankar. En polis följde då med in för 
att höra om Ebba hört något. Eva väckte henne och Ebba sade att hon hört skrik som inte var 
vanliga skrik "sedan måste jag ha tuppat av", sade Ebba. Ebba hade aldrig gått upp och tittat 
ut men de förstår att pojken då måste ha varit alldeles utanför deras sovrum.

Eva lämnade sedan inte bostaden förrän vid 12-tiden.

HEMLIG



1215

Förhör
Kartläggning pojken.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Molin, Johanna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som lärare till den mördade pojken.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:35
Förhör avslutat

16:33
Förhörsplats

Tjänsterummet Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Johanna uppger att hon är lärare på Tunvallaskolan och den klass där Mohammad gick.

Johanna har haft Mohammad i sin klass sedan höstterminens start i augusti. Till höstterminen 
så slogs flera olika skolor samman. Mohammad kom tillsammans med tre andra elever från 
Duvslagets skola. Det var Mohammad samt en pojke till vid namn Rasmus Grönberg och 
sedan var det två flickor som heter Lillian Bui och Jenni som hon inte kommer ihåg 
efternamnet på. Det var dessa fyra som kom till Johannas klass 1-2 b blå grupp. Övriga från 
Duvslagets skola hamnade i andra grupper på Tunvallaskolan.

Att det var Mohammad och Rasmus som kom tillsammans hade pedagoger på deras tidigare 
skola delat in. Mohammad och Rasmus fungerade bra tillsammans  samtidigt som andra inte 
gick så bra ihop , det var det som avgjorde indelningen. Det var helhetsintrycket som 
anpassade detta så att det skulle bli så bra som möjligt.

Johanna hade kontakt med tidigare personal och lärare angående de nya eleverna. Hon fick 
inte några uppgifter om att det skulle vara eller hade varit några problem tidigare.

Under den korta tid hon haft Mohammad i sin klass har det inte varit några problem. 
Mohammad var en glad och livlig pojke. Han var aldrig elak mot någon som hon vet.
Många i klassen kände honom sedan tidigare då de spelade fotboll tillsammans.
Mohammad var vän med de flesta och han hade lätt att ta kontakt med både vuxna och barn. 
Han var en väldigt social pojke.

Johanna har endast varit i kontakt med familjen vid ett tillfälle. Det var ett utvecklingssamtal 
som hon hade med Mohammads mamma. Hon hade då en tolk med vid samtalet.
Det var inga problem i skolarbetet Mohammad var medelgod.

HEMLIG



Johanna uppger att barnen nu efter händelsen sagt och även skrivet i sina teckningar att 
Mohammad var snäll. Det är samma uppfattning som Johanna haft tidigare då hon hört 
barnen.

Johanna har inte någon vetskap om att Mohammad varit i bråk med någon på skolan tidigare.
Om han varit det så har hon inte fått reda på det i alla fall.

Johanna har inte hört något om att Mohammad haft någon fiende i skolan eller på fritiden.

I måndags den 18 oktober hade Mohammad kommit en timma för sent till skolan. Hon hade 
då frågat honom varför han kom sent. Hon fick då svaret att " jag kanske sov för länge ".
De börjar skolan kl 08.10 och Mohammad kom inte förrän 09.10. Johanna hann inte ringa 
hem för att höra var han var, han kom till skolan innan han ringt. Hon skrev endast i 
kontaktboken att han var sen.

Tisdagen den 19 oktober kom inte Mohhammad heller till skolan i tid. Ca kl 08.35 ringde 
Johanna hem till honom. Hon fick då kontakt med en person, hon tror det var en av bröderna.
Hon fick då reda på att Mohammad gått hemifrån ca 07.50 och då borde han varit i skolan vid 
den tid då Johanna ringde.

Johanna bad en förskollärare i klassen att gå ut för att leta efter Mohammad på skolgården.
Efter en stund kom förskolläraren tillbaka och sa att hon inte hittat honom.
Johanna ringde åter hem till Mohammad. Det var mamman som svarade då. Johanna försökte 
prata med henne och säga att Mohammad inte kommit till skolan. Om hon förstod eller inte 
vet inte Johanna. Mamman bad Johanna ringa pappan på mobilen. 
Johanna ringde till pappans mobil men det var telefonsvarare på. Johanna talade in ett 
meddelande att Mohammad inte kommit till skolan och att han skulle ringa till skolan.
Johanna ringde åter till mamman och sade att hon ej fått tag i pappan och att mamman skulle 
försöka ringa.

Johanna och de övriga på skolan fick sedan höra att en 10-årig pojke blivit mördad. Johanna 
och de övriga pratade om detta eftersom Mohammad saknades. En ur personalen Susanne 
Hanning ringde då polisen och uppgav att de saknade Mohammad Ammouri. Efter att ha 
namngivet pojken fick hon till svar att det var bäst de kontaktade sin rektor på skolan.
De fick inte tag i någon rektor på telefon men efter ett tag kom rektorn ner till dem i 
personalrummet. De fick då bekräftat att det var Mohammad som hittats mördad.

Susanne Hanning är en av dem som haft mest kontakt med Mohammad. Hon var med från 
den skola han kom från.

Relaterat efter hand och godkänt. 

 

 

Förhör med Molin, Johanna; 2004-10-20 15:35   diarienr: 0500-K39890-04
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1217

Förhör
K 39890-04, Dörrknackning Tränggatan 3, Linköping

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Martini, Marcus
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser på morgonen 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

Lars Petersson
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

15:15
Förhör avslutat

15:30
Förhörsplats

Tränggatan 3, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Marcus arbetar på en elfirma som heter Elpartner och är hemmahörande i Mjölby. Aktuell 
dag så hade Marcus arbete att utföra i fastigheter belägna på Tränggatan 3 och i ett grannhus 
som ligger utmed Djurgårdsgatan. Fastighetsägaren i de aktuella fastigheterna är en Håkan 
Görgenssen. (Hörd)

Marcus färdades ensam i firmabilen UHU 385, en blå skåpbil av fabrikatet Citroen Jumpy 
med stor text "Elpartner" på bilens sidor. Marcus anlände till Tränggatan 3 vid 07.50 till 
07.55 tiden.
Han parkerade bilen på baksidan av Tränggatan 3, infart från Åsgatan. I samband med att 
Marcus anlände till adressen och innan han gick in i fastigheten reagerade han inte på att 
någon person betedde sig onormalt. Marcus kan nu inte komma ihåg om han såg någon 
person när han anlände.

Vidare säger Marcus att det även finns en VVS-kille som håller på med jobb i fastigheterna. 
Denne kille var ute på det relativt stora tomten vid den tidpunkt Marcus anlände. VVS-killen 
åker i en vit större skåpbil med reg.nr. UTG 829.

HEMLIG



1218

Förhör
Kartläggning - pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Martini, Marcus
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Befunnit sig på Åsgatan kring aktuell brottstid i sin profession som el.montör.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

11:12
Förhör avslutat

11:21
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Marcus Martini innehar en elfirma tillsammans med en kompis. Firman heter Elpartner 
Hjelmqvist -Martini

Marcus berättar att han tror att han kom till platsen ca 08.50 för att träffa Görgensson. Han 
kom Från Kaserngatan, Tränggatan och in på Åsgatan. Han skulle till fastigheterna 
Tränggatan 3 och 1 samt ytterligare ett hus på samma fastighet. 

Han stod en stund och väntade medan "rörkrökarn" backade med sin bil och körde sedan in 
och parkerade vid fastigheten Tränggatan 3. Han steg ur bilen och gick ner mot Tränggatan 1. 
Han ser då att utryckningsfordon är på väg från US-hållet. Han träffade på Görgensson och 
de gjorde sällskap ner till Tränggatan 1.

Han hörde inte något ljud utöver det vanliga under tiden han uppehöll sig utanför bilen. 
Troligen kom han strax efter händelsen till platsen. Han mötte inte någon sopbil och kan 
heller inte erinra sig att han mötte någon annan bil. Däremot var det flera personer som gick 
och flera cyklister på Tränggatan då han svängde ner.

HEMLIG



1219

Förhör
Kartläggning - pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Göran
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Göran Karlsson var på platsen vid tiden för morden för att utföra vvs arbete.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

16:30
Förhör avslutat

16:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Göran Karlsson uppger att han har svårt att bestämma den tid då han kom till Görgenssons 
fastihget som består av tre olika hus. Det ena är hyreshuset Tränggatan 3, nästa är villan 
Tränggatan 1 och sedan är det den s k skomakarvillan. Fastigheten nås mellan Åsgatan 2 och 
Tränggatan 3. Han hade bestämt med Görgensson att vara där kl 07.30 men då han tittade på 
klockan då han var inne i stan var klockan omkring  07.35 då han var vid Brandstationen och 
han förstod då att han skulle bli sen. Kanske var klockan  t o m 07.40 då han var på plats. 
(Person i tidigare förhör som just iakttagit Göran Karlsson säger att han är säker på att 
klockan var 07.47 eftersom han kom till kompisens bil 07.49, förhörsledarens anmärkning).

Karlsson berättar att han såg en person framför sig som han trodde var på väg till villan 
Tränggatan 1 (vetter mot Djurgårdsgatan) den person som i sitt förhör även uppger att han 
sett Karlsson som frågat honom efter "Augustsson". Karlsson säger att han frågade mannen 
som gick före honom om  han sett Görgensson. Han trodde nämligen mannen var på väg mot 
villan men så verkade det inte vara och mannen försvann ur hans åsyn. (Mannen var Markus 
Nyhlén som är hörd). Karlsson trodde nu att Görgensson blivit sur för att Karlsson var sen 
och att Görgensson "stuckit iväg".

Karlsson gick nu mot skomakarvillan, den med en snickarglädjeveranda på gaveln. Han hade 
varit där dagen innan och fixat med varmvattnet och skulle nu kontrollera att det var ok. 
Medan han var där kom Görgensson och sade att Karlsson måste flytta på sin bil som stod i 
vägen för de som skulle ut med sina bilar.

Karlsson hade ställt sin bil mot ett rött hus på Görgenssons tomt. Medan Karlsson flyttade 
bilen såg han att Görgensson började "dirigera däruppe". Han hjälpte således någon ut från 
tomten och ut på gatan. Under tiden kom också elkillen till platsen i en blå skåpbil.

HEMLIG



Karlsson kom körande Tränggatan och in på Åsgatan och han har inget minne av att någon 
sopbil fanns på platsen. Då han gick på tomten efter att ha parkerat bilen hörde han absolut 
inte något, inget skrik eller liknande. Som Karlsson antar var han inkommen i skomakarvillan 
då andra hört skriken och då han sedan kom ut därifrån hade dessa tystnat. Däremot måste 
nästan Görgensson befunnit sig på gården vid den tiden, tror Karlsson.

Karlsson har funderat över om han sett något under vägen till arbetsplatsen men tror att han 
var helt uppslukad av tanken att försöka komma fram i tid eller i varje fall så snart som 
möjligt.

Förhör med Karlsson, Göran; 2004-10-23 16:30   diarienr: 0500-K39890-04
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1221

Förhör
Kartläggning - pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Görgensson, Håkan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletteringsförhör
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Görgensson har tidigare hörts och redan då uppgivit, säger han,  att han är osäker på den 
exakta tiden.  Han vet att sopbilen först varit på Åsgatan 3 och sedan till Åsgatan 2. När den 
är vid Åsgatan 2 kommer Görgensson inte fram och det är därför han förstår att sopbilens 
tömningstid på Åsgatan 2 är hans egen ankomst tid. Han har försökt ringa för att ta reda på 
tiden som sopbilen var vid Åsgatan 2 men de lämnar inte ut den uppgiften till honom under 
förevändning att det är så många tidningar som ringer och kollar.

När han kom körande på Tränggatan uppifrån Kaserngatan stod sopbilen i med fronten "på 
fel sida" på Åsgatan. Den var alltså uppställd på höger sida så att Görgensson inte kunde 
svänga in på Åsgatan. Han fick då precis ett möte med en mindre bil. "En typiskt liten 
japansk bil blågråaktig i färgen. En sån bil som inte vi svenskar har. Jag har inget sagt så du 
kan inte säga jag sagt nåt dumt. Jag skulle nog bland 5 - 7 japanare kunna peka ut bilen. Jag 
såg inte något nummer eller tänkte inte på det för det fanns ju inte någon anledning för mig 
att ta det. I bilen satt en lång person. Nu säger jag lång men man ska veta att bilen var låg 
men att han var lång är min uppfattning. Bilen kom alltså Åsgatan och skulle svänga in på 
Tränggatan."

Görgensson körde sedan fram sin bil en BMW med reg nr NML 425 till sin fastighet Åsgatan 
2. Han körde in den på sin tomten och ställde den på grus/lerplanen utmed transformatorhuset.

Han lämnade sin bil och såg då att Göran Karlssons stora Mersedesbuss stod illa parkerad på 
gården mot det lilla röda huset som en gång varit ett slakteri. Han gick över till 
Barnhemsgatan 20 där han visste att Karlsson var för att be denne flytta bilen. När de kom 
tillbaka mötte de en kvinna som hyr av honom och som heter Marie Sandberg och som talade 
om att hon inte kom ut p g a mersedesbilen. Görgensson sade att den just skulle flyttas. 
Görgensson gick själv ut i gatan för att hjälpa henne att backa ut och se så att det är fritt för 
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henne.

Det underliga var, säger Göransson, att det hördes inte ett ljud. Inte en bil, inte en cyklist och 
ingen gående. " Så brukar det aldrig vara", säger han. Just då kom även elkillen från Mjölby. 
Denne heter Markus Martini. Elkillen kom körande Tränggatan ner och Görgensson tror att 
klockan var 07.55. Han ställde ifrån sig bilen och precis då kom polis och ambulans och de 
körde egendomligt nog Djurgårdsgatan upp till Kaserngatan och höger där "och jag undrade 
varför de inte tog cykelbanan". Efter en stund kom nästa ambulans. Görgensson går in i 
fastigheten tillsamman med Martini och när de sedan kommer ut igen ser han tre poliser med 
hundar i sin trädgård. Han tror att klockan då var strax efter 08.00 och Martini åkte.

Görgensson säger att trots att han varit där runt aktuell tid har han inte hört eller sett något 
annat än den blågrå bilen och den har han tänkt på flera gånger. Den hörde inte hemma där. 
Det bor inte den sortens folk här och en sån bil har inte svenskar som han tidigare sagt.

Görgensson har lämnat telefonnummer till Göran Karlsson och Markus Martini.

Förhör med Görgensson, Håkan; 2004-10-23 14:55   diarienr: 0500-K39890-04
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1223

Förhör
Telefontips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående mord 20041019
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

Åsa Lindell
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

15:43
Förhör avslutat

15:45
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Mannen ringer in och säger att den mördade pojkens fars bror, som ska heta Hussein, har 
länge varit i ekonomisk knipa. Hussein jobbar inom datahandeln och den okända 
tipslämnaren jobbar inom DCL och har b.l.a. Hussein som kund. Han säger vidare att det har 
varit en stor "härva" i Stockholm. Han vet inte om det kan ha någon koppling, men ville ändå 
tala om det.

Uppläst och godkänt
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PM
Tips från kollega

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2004-10-20
Tid

19:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Uppgift

Kollegan Mikael Person, stöldroteln Linköping meddelade att han under 2003 hade en 
utredning där den avlidan pojkens pappa var målsägande. Det var en misshandelsutredning där 
pappan Hassan Amuri blev misshandlad av en kroppsbyggare vid namn Peter Fransson.
Fransson lär ha misshandlat Amuri i Amuris databutik på Drottninggatan.

Staaf/
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PM
Kartläggning pojke

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Hajar, Ali
Datum

2004-10-23
Tid

13:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nils-Göran Ahlberg

Uppgiften avser

Uppgift

Ali Hajar är böneledare, religiös ledare i Islamic Center, den muslimska moskén vid 
Hamngatan i Linköping. Av somliga benämnd Imam, vilket Ali uppger är fel.  
Imam är en mycket hög religiös ledare.

Ali känner i stort sett alla Libaneser i Linköping. Han känner den drabbade familjen Hassan 
Ammouri, men även den mördade  Anna-Lena Svensson, vilken han haft som svensklärare 
då han anlände till Sverige.

Ali berättar att han, då han talat med Hassan fått uppgift om att Mohammad under 
innevarande år har det lugnt och bra i skolan. Under föregående skolår var det "jobbigt", med 
bråk mellan en annan pojke och Mohammad. Jens vet ej namnet på denna pojke men han 
hade hjälp av en personlig assistent.

Ali besökte familjen Ammouri tillsammans med en kvinna från Soc. Förvaltningen under 
onsdagen-torsdag, 21-22 oktober.
Hassan hade då berättat att Mohammad blivit misshandlad före det att han blev attackerad  
med kniv.  Alis uppfattning är i såfall att någon måste varit ute efter pojken. Inte "bara" 
någon galning som råkade träffa på honom.
Hassan sade sig vara helt främmande för tanken på dådet utförts som hämnd. 

Enligt Libanesisk sed och religion är kvinnor och barn "helig mark". Om någon skulle utöva 
hämnd   är det fullständigt otänkbart att detta skulle ske genom att attackera kvinnor eller 
barn. Man (hämnaren) måste få acceptans för sitt handlande. Att hämnas på familjen ger 
ingen acceptans,  då blir man ensam.

Ali menar att om Hassan Ammouri skulle vara utsatt för allvarligt hot skulle han berätta detta 
för polisen.

Ali känner inte närmare de 8 övriga bröderna. Han har endast träffat dem sporadiskt då de 
besökt Linköping.

Ali uppger sig på förfrågan inte känna till att knivskärning på något visst sätt är någon 
symbolhandling.
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Ali tillfrågas om det finns något libanesiskt ord som uttalas ungefär som Leif.
Det enda ord han kommer på som i någon mån liknar detta ord är   leisch.  Ordet betyder 
varför.

/Nils Ahlberg

Kartläggning pojke, PM, 2004-10-23 13:00   diarienr: 0500-K39890-04
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1227

Förhör
hot pcfirma

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Tomas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mord
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

Claes Selerud
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

09:00
Förhör avslutat

09:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Andersson ringde på polisens tipstelefon och meddelade att han kände till att det förekommit 
en del hot där den mördades fars bror, Husein, varit inblandad. Bland annat har PC 
Superstore hotat företaget Needit. Eventuellt kan det handla om hämnd. Andersson är själv i 
databranschen. 

Information om Husein ska gå att hitta hos IDG.se om man söker på artiklar med sökorden 
Sekventia eller Huseins namn. 
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1228

Förhör
Kartläggning - pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blackadder, Laura
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang morden på Åsgatan.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

17:00
Förhör avslutat

17:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Vid kontakt med förhörsledaren berättade Laura Blackadder att hon i sitt bostadsområde ( T1 
)  sammanträffat med ett par föräldrar som berättat att de varit hos den avlidne pojkens familj. 
Anledningen var att deras respektive barn spelade fotboll samma lag som Mohammad. En av 
föräldrarna berättade då att en av Mohammads söner sagt att "sprid nu att Mohammad var 
misshandlad innan han blev knivskuren". Varför detta uttalande kom känner hon inte till och 
även de båda föräldrarna (som hon inte kan namnen på) var även de undrande.
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1229

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blomqvist, Tommy
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter från Mohammad Aammouris fotbollstränare.  
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

2004-10-21
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tommy Blomqvist är tränare för fotbollslaget DERBY pojkar –96 grön. Han är en av 6 st 
ledare för laget. Mohammad ingår i detta lag.

Tommy känner Mohammad ganska väl eftersom hans son Oskar och Mohammad är kamrater 
sedan 2-3 år tillbaka. De har gått i samma klass och på fritids tillsammans. Däremot har de 
inte umgåtts på fritiden, beroende på att de inte bor i närheten av varandra.

Tommy uppger att Mohammad var en glad, pigg och social pojke. Han pratade gärna med 
Tommy då de träffades. "Han pratade nog gärna med vuxna överhuvudtaget". 
Inom fotbollen verkade han något mindre mogen än de övriga grabbarna. Han hoppade och 
skuttade runt mera och fick därför hållas mera till ordningen.
Tommy har aldrig träffat Mohammads föräldrar. Det var alltid något syskon som hämtade / 
lämnade honom vid träningen.

Mohammad var alltid sen till såväl skola, fritids som till fotbollsträningen. Tommy är / var 
själv alltid ute i sista minuten då han lämnade Oskar till fritids, men han mötte i stort sett 
alltid Mohammad då han var på väg därifrån.

Vid de tillfällen när fotbollslaget hade bortamatch infann sig Mohammad aldrig i tid för att 
följa med. Om detta berodde på misstag hemma eller om Mohammad aldrig visade upp de 
medskickade lapparna hem, vet inte Tommy.

För ca 2 veckor sedan bjöd Oskar in sina kamrater på födelsedagsfest på Laserdome. Även 
Mohammad var inbjuden. Då han inte kommit på utsatt tid ringde Tommy och frågade efter 
honom. Ett syskon svarade att han var på väg. 
Detta tillfälle var det sista som Tommy personligen träffade Mohammad. Han var då såsom 
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alltid glad och pigg.

Tommy har aldrig uppfattat eller märkt att Mohammad hade några bekymmer eller var rädd 
för något eller någon. 
Ej heller Oskar har aldrig nämnt något sådant.         

Förhör fortlöpande nedtecknat.

Förhör med Blomqvist, Tommy; 2004-10-21 13:10   diarienr: 0500-K39890-04
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1231

Förhör
Kartläggning pojken - dörrknackning Barnhemsg 8 C

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vistby, Johan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis i anledning av mord.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

17:00
Förhör avslutat

17:40
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Johan bor på adressen sedan snart 3 år.  Varannan vecka bor hans söner hos honom, varannana 
vecka bor de hos sin mamma. Pojkarna heter Daniel -87 och Alexander -91. Förra året, i 6:an, 
gick Alexander på Fridtunaskolan, i en parallellklass med Hussein Ammouri. Pojkarna brukar 
inte umgås. När Alexander var hos Johan tog han sig till skolan via trapporna bakom 
Barnhemsgatan 8, Åsgatan och vidare mot Fridtunaskolan. Johan, som har hund, brukade 
passa på att rasta hunden och följa Alexander till skolan. Ofta fick de sällskap med barnen 
Hussein, lilla flickan (Iman) och Mohammad Ammouri. Barnen Ammouri var lite roliga. De 
gick aldrig tillsammans utan hade lucka på ca 100 meter mellan varandra. 

När Alexander började 7:an hösten -04 tror Johan att han tar sig till Tornhagsskolan via 
Barnhemsgatan, Storgtan och vidare. Daniel går på Berzeliusskolan. Johan säger att han också 
åker Barnhemsgatan, Storgatan, förbi gamla brandstationen och vidare mot sin skola. 
Ammouris äldste son går också på Berzeliusskolan. Johan vet inte hur väl pojkarna känner 
varandra, de umgås i alla fall inte.

Den 19 oktober hade Alexander sovmorgon och Daniel hade sovit över hos en kompis. Strax 
föe 07.00 gick Johan ut med sin hund. Ibland går han trapporna upp mot Åsgatan med hunden. 
Den här morgonen gick han över Barnhemsgatan och ner mellan husen. Han gick genom 
valvet vid gamla posten och in i Trädgårdsföreningen. När han gått i Trädgårdsföreningen 
lämnade han den genom ingången mot Lasarettsgatan. Han gick rakt över gatan och bakom 
husen mot Föreningsgatan. Sedan vände han ut på Djurgårdsgatan och gick till Åkessons 
hembageri och handlade. Därefter gick han över Djurgårdsgatan vid trafikljusen och vidare in 
på Barnhemsgatan och hem. Han var hemma ca 07.30. Han duschade och sedan kom Daniel 
hem från sin kompis.

Senare på kvällen, när de fått veta vad som hänt, berättade Daniel att han mött Mohammad i 
trapphuset när han kom hem på morgonen. Johan tillfrågas om det kan ha varit 07.45 som 
Daniel kom hem. Johan säger att det kan ha varit då.

Daniel började skolan vid 10. Alexander började vid 09 och kom hem vid 10, totalt genomsur 
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efter gymnastiklektion. Han bytte kläder och stack iväg igen. 

Samma dag prick klockan 11.00 kom en tjej som heter Annika Lind hem till Johan. Hon är 
studiektor på universitetet, bor i Åtvidaberg. Annika kom nog gående nerifrån centrala 
Linköping. Klockan 12.30 lämnade de Johans lägenhet. Anders tog med hunden. De gick mot 
Birgitta-skolan. Sedan gick Anders till Trädgårdsföreningen, Lasarettsgatan och hem. Han var 
hemma ca 13.00. 

Klockan kan ha varit 12.45 - 13.00 när han gick över Djurgårdsgatan för att gå in på 
Barnhemsgatan och hem. Han hade hört om morden på radio och tittade på folk. Han såg en 
man han aldrig sett förut. Mannen verkade som om han inte visste riktigt vart han skulle. 
Johan titade nog ganska intensivt på honom. Vid ett tillfälle gick mannen emot telefonkiosken 
som står där och ställde sig att titta på den. Johan vet inte om han skulle ha tänkt på mannen 
om det inte varit för att han hört på radion att mördaren skulle ha en lång rock. Mannen Johan 
såg hade en knälång jacka, mörkare grå. Han kom uppifrån Åsgatanhållet. Han var barhuvud, 
hade mörkt hår som varken var kort eller långt. Han kan ha varit upp emot Johans längd. På 
ena rockslaget hade mannen två runda märken,  av en 5-kronas storlek eller större. Mannen 
verkade tämligen besvärad. 

Johan har tänkt över sin morgonpromenad många gånger. Han kan inte komma ihåg att han 
sett något märkligt. Han vet att han mött personer, men ingen han känt eller lagt märke till. 
Själv var han under promenaden iklädd en svart jacka som går ner ungefär till låren.  Jackan 
har ett vitt märke "Hultafors" på bröstet. Johan, som är 190 cm lång, bar blå jeans. Hunden är 
en brun- och vit Vachtel. (Långhårig jakthund, storlek knappt som en schäfer)

När Johan kom hem stannade en äldre bil precis utanför porten. En utländsk man släppte av en 
av Ammouris flickor, troligen den äldsta och två flickor till. Johan gick före dem in i 
trapphuset. När han gick uppför trapporna kom flickorna in. Han hörde dem gråta och såg att 
de satte sig i trappan. Han antog då att det var lilla pojken som var det 8-åriga mordoffret. 
Senare på dagen ringde de från Alexanders skola, alla föräldrar fick hämta sina barn den 
dagen. 

Johan känner inte familjen Ammouri, han bara hälsar på dem i trappan. På onsdagen var han 
och lämnade blommor till dem från grannarna. Han hör aldrig något från dem utom deras 
musik ibland, huset är lyhört. Det är aldrig bråk hos familjen. Johan är sällan i sin lägenhet på 
sommarhalvåret. Vintertid är han ofta borta när inte pojkarna bos hos honom. 

Han tillfrågas om han sett en "lustig" person som enligt annan uppgiftslämanre brukar hålla till 
i trappan ibland. Johan svarar att han aldrig sett några obehöriga i trappan. Däremot tror han 
att trapphuset vid enten används som värmestuga ibland. Det är skräpigt där ibland. För några 
veckor sedan hade något spytt där. Man förstår att det brukar vara folk där. 

Johan säger att han nog är påverkad av media. Han vill berätta om sin systers f.d. pojkvän, de 
var även sambo en kort tid. Johans syster heter Carolina Vistby och hennes f.d. pojkvän heter 
Jens Thor. Johan tycker att Thor är en märklig person, fast han kan inte riktigt beskriva hur, 
kanske barnslig på något sätt.Verkar vara instabil.  Han vet att Thor har jobbat i familjen 
Ammouris butik. Han tror också att Thor känner mordoffret Anna-Lena Svensson. Han har 
hört ryktesvis att Thor skulle gå någon kurs och Anna-Lena skulle vara något slags 
kursledare. Han tror vidare att Thor brukar ha på sig en mörk toppluva och en ljus rock.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Vistby, Johan; 2004-10-25 17:00   diarienr: 0500-K39890-04
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1233

Förhör
Rykte på stan (tipstelefon)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord
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

Claes Selerud
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

14:27
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Okänd person har uppfattat ett "rykte på stan" bland invandrare att mordet på pojken skulle 
vara ett beställningsjobb för att pappan skulle vara ett jävla svin. Det handlar om  spelskulder. 
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Förhör
Kartläggning pojken K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Berg, Jonas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord i Linköping den 19/10 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

Roger Larsson
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

13:55
Förhör avslutat

14:10
Förhörsplats

Strandvägen 35, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Sjöberg, Thomas

Berättelse

Jonas Berg har hjälpt konkursförvaltaren Mikael Kubu i Sekvencia AB:s konkurs 
(556518-1053). Några borgenärer är privatpersoner som Berg varit i kontakt med i huvudsak 
genom mail. Sekvencia AB har haft en butik i Linköping som Hassan Ammouri drivit. Berg 
har framför allt reagerat på Leif Boman sätt. Han har varit mer påstridig än övriga. Hänvisas i 
övrigt till Mail-trafiken.
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Förhör
Kartläggning pojken K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kubu, Mikael
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord i Linköping den 19/10 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

Roger Larsson
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats

Strandvägen 35, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Sjöberg, Thomas

Berättelse

I slutet av 2003 kontaktades Ackordscentralen /Mikael Kubu/ av Hussein Ammouri och 
dennes ekonomiska konsult Tomas Jonsson angående ekonomiska problem i ett antal företag. 
Avsikten med kontakten var huruvida det gick att rekonstruera företagen eller sätta dessa i 
konkurs. Det konstaterades snabbt att ett flertal företag i koncernen var på obestånd och 
behövde sättas i konkurs. Det första bolaget som sattes i konkurs var Qualitec Distribution 
AB (556548-0182). Problemen i koncernen var att det fanns korsvisa fordringar varför en 
konkurs lätt då leder till att fler företag dras med. Qualitec Distribution AB var leverantör 
eller distributör till övriga bolag i koncernen och hade därför stora fordringar på dessa bolag. 
Man träffade därför under 2003 en överenskommelse med ägarna att PC Superstore 
International AB:s koncern skulle förvärva Qualitec Distributon AB mot att de gamla ägarna 
skulle få en del aktier i PC Superstore International AB (556638-5158). 

Nästa bolag som försattes i konkurs var Sekvencia AB (556518-1053). I detta bolag har 
Hassan Ammouri suttit som styrelseledamot. Hassan Ammouri har svarat för 
Linköpingsbutiken som är en förhållandevis liten butik i Sekvencia AB. Anledningen till att 
han satt i styrelsen är att han är bror till Hussein Ammouri. Hassan Ammouri var tvungen att 
skriva på konkursansökan. Han har dock inte haft någon aktiv roll i styrelsearbetet. Kubu 
hade ingen kontakt med honom. Alla kontakter skedde genom Hussein Ammouri. Hussein 
Ammouri är den faktiska företrädaren för samtliga bolag även om han inte sitter i samtliga 
styrelser. Hussein Ammouri är ägare till samtliga bolag genom PC Superstore International 
AB. Sekvencia AB hade ett 40-tal anställda och hade ett antal butiker i Stockholm. Av 
namnen att döma var det mycket släktingar och närstående som arbetade i detta bolag. Vad 
gäller Sekvencias konkurs så inleddes snabbt förhandlingar om att försöka sälja rörelsen. 
Handelsbanken var närmaste borgenär och skulle finansiera ett utköp av rörelsen. Rörelsen 
kom att säljas till den svenska filialen i Sekvencia Oy för 6 miljoner kronor.
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Nästa händelse är att PC Superstar Sweden AB (556226-8077) som tidigare hette Högdata 
och som koncernen förvärvat under 2003 hamnat på obestånd. Försök att rädda bolaget 
inleddes med rekonstruktion efter samtycke av berörd borgenär som är Nordea i Karlstad. 
Många av de krediter som fanns i bolaget hade Hussein Ammouri till viss del själv gått i 
borgen för. Butiker fanns i Malmö och Karlstad med omnejd. Även PC Superstar Sweden AB 
med döttrar kom efter några månader att försättas i konkurs. 

Så småningom sattes även Sekvencia Adolf AB och Sekvencia City AB i konkurs. Det rör sig 
dock endast om små lagerbolag.

Från början fanns endast Sekvencia AB vilket var det bolag som Hussein Ammouri startat för 
ca 10 år sedan. Han hade byggt upp ett ganska framgångsrikt företag och hade blivit mycket 
omskriven i positiv bemärkelse. Han hade fått pris av Almi och utnämnts till årets 
invandrarföretag. Han driver även Sekvencia Oy som är ett företag som går bra i Finland med 
ett tiotal butiker. Han hade byggt upp en omfattande affärsverksamhet som, då den var som 
bäst, omsatte en halv miljard kronor. Dock kanske det blev för stort och samgående mellan 
olika affärssystem kanske inte blev så bra genom att man fick dålig kontroll. Varulager var 
upptagna till alldeles för höga belopp. Sekvencia AB hade gått dåligt länge medan man 
trodde mer på de andra bolagen. Mot slutet uteblev leveranserna till Sekvencia AB. 
Försäljningen skedde inte i Sekvencias namn mot slutet, dock var varulagret Sekvencias, 
hyreskontrakten stod på Sekvencia och personalen var anställd i Sekvencia. Kunden fick dock 
intrycket att man handlade av PC Superstore. Efter konkursen drivs Linköpingsbutiken 
genom Sekvencia Oy.

Kubu är konkursförvaltare i Sekvencia AB, Sekvencia Adolf AB, Qualitec Distribution AB 
samt Sekvencia City AB och vidare rekonstruktör i PC Superstore Sweden AB.

Hussein Ammouri har varit en stark och tydlig ledare. Det är säkert så att många släktingar 
har sett upp till honom och beretts möjligheter att komma till Sverige och få ett arbete. 
Hussein Ammouri är en mycket karismatisk person och en entreprenör. Kubu är övertygad 
om att Hussein Ammouri inom en snar framtid kommer att bygga upp något nytt. Kubu har 
haft sina kontakter med Hussein Ammouri. Övriga har han möjligen träffat vid besök på 
platserna utan att veta vem som är vem. Det här är inte en verksamhet som är 
familjefinansierad. Det rör sig om en verksamhet som, så vitt Kubu känner till, är bank- och 
leverantörsfinansierad. Det handlar inte om att låna pengar av släkt och vänner. I Sekvencia 
AB fanns som tidigare nämnts mycket personer med invandrarbakgrund. Detta beror säkert 
på att Hussein Ammouri själv byggt upp det bolaget. I de bolag han köpt in var 
personalsammansättningen inte av den karaktären. I bilaga 6 i konkursbouppteckningen 
framgår att all lönefordran inte är prioriterad. Detta innebär att anställda säkerligen inte får ut 
hela sin fordran. 

Kubu tillfrågas om lönerna för anställda. 
Han menar att han hört att lönerna hållits tillbaka av Hussein Ammouri. Hussein Ammouri 
har kanske haft en ledarstil som kan synas lite osvensk. Det har varit lättare att hålla tillbaka 
lönerna för släktingar eftersom de har mycket att tacka Hussein Ammouri för.  

Kubu tillfrågas om han hört några hot eller förtäckta hot av fordringsägare i konkursen.
Han säger att så är egentligen inte fallet. En del har naturligtvis varit upprörda. Det som 
skulle kunna betecknas som hot är i så fall rent affärsmässiga hot. En person vid namn Jonas 
Bergh har hjälpt Kubu med konkursen och Bergh har tagit emot samtal och mail från 
upprörda privatpersoner som är borgenärer i konkursen. Han nämner speciellt en person i 
Linköping vid namn Leif Boman som Bergh haft kontakt med. 

Förhör med Kubu, Mikael; 2004-10-25 13:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Sekvencia i Linköping AB (556566-7077) är endast ett holdingbolag. 

Ingen av konkurserna är ännu avslutade. I konkursen med Sekvencia AB kommer troligen 
åtalsanmälan att göras med misstanke om bokföringsbrott grundat på att varulagret varit för 
högt upptaget. En tänkt förklaring är att Hussein Ammouri hållit upp värdet för att slippa 
upprätta kontrollbalansräkning. Det behöver inte vara så att lagervaror försvunnit utan istället 
kanske blivit för gamla och förlorat värde. Ingenting tyder på att Hussein Ammouri berikad 
sig själv i dessa konkurser. 

Bokföringen i Sekvencia AB sköttes av Nouh Ammouri.

Advokat Lars Runeberg har avlitats av Sekvencia AB

Bengt Salomonsson, Nordea, Karlstad borde känna till Hussein Ammouris privata ekonomi.

Mikael Kubu har tagit del av det utskrivna förhöret den 26/10 2004 via telefon och godkänner 
det.

Vid telefonkontakt 2004-10-27 vill Kubu göra följande tillägg
Han har tänkt igenom saken och erinrar sig att han i egenskap av rekonstruktör i PC 
Superstore Sweden talat om att göra ett utköp av rörelsen. Vid detta utköp var tanken att det 
skulle finansieras av Hussein Ammouri och att det då talades om att släkten skulle ställa upp 
med medel. Det rör sig i storleksordningen om ca en miljon kronor. Kubu vet inte resultat 
men tror att endast delar av rörelsen köptes ut och att en person vi namn Muhamed som inte 
är släkt utan på annat sätt närstående till familjen stod för finansieringen. Kubu vill göra detta 
tillägg eftersom han i förhör sagt att släkten inte finansierat rörelsen och i så fall skulle detta 
kuna vara ett undantag. Den som borde känna till utfallet av detta är Bengt Salomonsson på 
Nordea, Karlstad.

Då det gäller den tvist som förelåg mot en skola i Uppsala så har fordringen sålts och en 
förlikning har skett. En person har dömts för bedrägeri i sammanhanget men det handlar mer 
om hans förhållande till skolan. Bedragaren torde inte ha någon anledning att rikta någon 
hämnd mot Hussein Ammouri. Då det gäller rättsliga tvister hänvisar Kubu till advokat Lars 
Runeberg. Det handlar då om att fordringsstocken sålts till Sekvencia Soumi Oy och det är 
därför den svenska filialen PC Superstore som driver eller drev dessa processer. Det framgår 
inte i Sekvencia AB:s konkursbouppteckning vilka fordringar som är tvistiga men de är 
hämtade från kundreskontra och finns säkert med.

Då det gäller eventuella hot måste Hussein Ammouri känna till dessa enligt Kubus 
bedömning. 

Roger Larsson/krinsp

Förhör med Kubu, Mikael; 2004-10-25 13:20   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
PM anknyter till P42.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LSpan
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Broman, Lena
Datum

2004-10-21
Tid

13:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2004-10-21
Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Lena Broman

Uppgiften avser

Kontroll med TR om Ammouri, Hassan eller Ammouri Zeinab varit inblandade i några civilrättsliga mål
Uppgift

Vid telefonkontakt med Gunilla Karlsson (013-251000) och Carina Karlsson (013-251005), 
tingsrätten Linköping uppgav dessa följande:
661004-9626 Amouri, Zeinab har ej varit inblandade i några mål.
600727-8093 Ammouri, Hassan har ej varit inblandad i något civilrättsligt mål, men i ett 
brottmål. Målet har dnr 0500-K32955-02 här hos oss och mt är Peter Fransson 651007-1951.
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Förhör
Jens Thor  P25,  R135

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vistby, Karolina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Karolina Vistby hörs kring de uppgifter hon ringde in till polisen på kvällen 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

Bo Österberg
Förhörsdatum

2004-10-23
Förhör påbörjat

11:20
Förhör avslutat

12:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Karolina berättar att hon någon under åren 1998 –99 träffade Jens Thor. De 
flyttade ihop i november 2002 och cirka 6 månader senare, den 1/7 2003 
flyttade de isär. Under sambotiden bodde Karolina och Jens under adress 
Djurgårdsgatan 75 i Linköping. 

Orsaken till att de separerade var att Karolina tyckte att Jens drack alkohol för 
mycket och för ofta. Det gick så pass långt att de inte hade pengar kvar att 
betala hyran med. Karolinas bestämda uppfattning är att Jens har de problem 
som en alkoholist har. Däremot inser inte Jens det själv.  Som Karolin känner 
till har Jens provat även andra droger. Under en månad vet Karolina att Jens 
styrketränade hårt och använde anabola steroider. Jens slutade med detta och 
som vanligt var det något annat som sedan gällde. Jens är periodare med allt i 
livet, säger Karolina. 

Jens är en mycket snäll och ödmjuk person. Han hade väldigt god hand om 
mina två barn säger Karolina. 

Efter att  Karolina hade separerat behöll de kontakt med varandra. Cirka en 
gång i månaden har vi pratat med varandra fram till sommaren – 04, säger 
Karolina. 

Karolina har en dotter som går på Fridtunaskolan. Efter att Karolina hade hört 
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på nyheterna om den hemska händelsen ringde hon skolan för att få reda på vem 
det var som hade blivit dödad. Skolan gav inget svar varför Karolina ringde 
vidare till sin bror. Denne bor på Barnhemsgatan 8. Han bekräftade att det var 
Hassans son och därefter ringde Karolina till Jens. Jens hade då ingen vetskap 
om vem som hade blivit dödad. När Karolina berättade att det var Hassans son 
lät Jens förvånad och ledsen. Karolina berättar vidare att Jens har börjat i ett 
projekt för arbetslösa som heter "Trappan". Det projektet leasar in lärare från 
annat håll. Den dödade läraren hade tydligen haft lektioner i detta projekt men 
tydligen hade inte Jens haft henne. Då de andra lärarna i projektet kände sig illa 
berörda hade de upplöst skoldagen och eleverna hade fått gå hem.

 Förhörsledaren ber Karolina berätta angående Jens anställning på 
företaget Sekvensia. Jens blev uppsagd i månadsskiftet november/december 
2002. Karolina stod bredvid Jens då han fick detta meddelande över telefonen. 
Natten innan hade Jens varit ute och festat och kom inte hem förrän tidigt på 
morgonen. På grund av berusning kunde Jens inte gå till sitt arbete utan bad 
Karolina att ringa för att göra en sjukanmälan. Karolina ringde men fick inget 
svar förrän på eftermiddagen. Då pratade Karolina med Hassan och sade att 
Jens var sjuk. Detta var inte första gången som Jens gjorde detta och hur ofta 
detta hade skett innan Carolina flyttade ihop med honom har hon ingen aning 
om. Karolina vet att Jens hade fått en varning från sin arbetsgivare. Straxt 
efteråt ringde Hassan och meddelade Jens att han inte längre var önskvärd på 
arbetet. 

Karolina berättar vidare att Jens inte har någon direkt utbildning utan är en 
självupplärd inom databranschen. Jens är duktig på att lära ut och har vikarierat 
som lärare vid olika tillfällen. 

Karolina minns att det var en fredag som Jens fick detta meddelandet och att det 
var någon av de sista dagarna i november 2002. Arbetsgivaren ville ej skriva 
några uppsägningspapper varför Jens blev utan a - kassa. Naturligtvis var detta 
kämpigt då Karolina fick dra runt hela familjen på hennes pengar. Jens fick 
också låna en del pengar från sina föräldrar.

Karolina tror att Jens hade dubbla känslor inför beslutet han fick. Naturligtvis 
tog han beskedet hårt men tyckte ändå att det skulle bli skönt att komma 
därifrån. Sekvensia är ett företag som inte har några avtal med sina anställda 
och många har blivit uppsagda på konstiga grunder. De anställda fick inte ha 
med sig några väskor till jobbet och de som ändå trotsade detta förbud fick visa 
upp innehållet innan de gick hem för dagen. Arbetet var dåligt organiserat och 
ibland fick de anställda jobba 6 –7 dagar i ett sträck. Om några varor skulle 
hämtas i Stockholm följde det alltid med en familjemedlem för att kontrollera 
att inget blev stulet. Hassans barn var ofta på företaget efter skoltidens slut och  
detta var både positivt och negativt. Ibland kunde barnen inte hålla fingrarna 
ifrån saker som de inte borde röra. 

Förhör med Vistby, Karolina; 2004-10-23 11:20   diarienr: 0500-K39890-04
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 Ryktesvägen har Karolina hört talas om att "någon mördat någon i en 
familjefejd i utlandet". Detta skulle alltså röra Hassans familj på något sätt. 
När detta hände och var har Karolina ingen som helst aning om. Hon vet inte 
heller var hon har hört uppgiften eller vilka som skulle vara inblandade.

Efter den tragiska händelsen någon gång under denna vecka 43 fick Karolina 
höra talas från en släkting till en patient som Karolina hade hand om under ett 
arbetspass på Universitetssjukhuset. Denne släkting sade att Hassan skulle ha 
vittnat i ett stort narkotikamål i utlandet innan han flyttade till Sverige. Trots 
förhörsledarens frågor har Karolina inte något mer att lämna angående detta. 

Karolina känner också till att Hassan för mer än två år sedan blev misshandlad i 
firman i Linköping. Det var kroppsbyggaren Fransson,  som kallas för Frasse, 
som slog Hassan. Orsaken var att Frasse hade lämnat in sin dator och Hassan 
hade raderat ut hela hårddisken utan att göra några säkerhetskopior. När Frasse 
fick höra detta gick han till firman. Han gick runt disken och slog ner Hassan. I 
detta läge vet Karolina att Jens stöttade Hassan. På fråga svarar Karolina att 
Jens och Frasse naturligtvis känner till varandra men att de inte umgås. Hussein 
i Stockholm hade i detta läge skickat ner några personer till Linköping. Det kan 
också var så att Hussein  själv var med men detta är Karolina osäker på. Om 
syftet var att läxa upp Frasse eller att bara beskydda Hassan vet inte Karolina. 
Däremot känner hon till att Hassan hade sagt ifrån och att Hassan är en person 
som absolut inte är för våld.

Våren 2003 stämde Jens Sekvensia då han menade att de inte hade skött sina 
åligganden vid uppsägningen av honom. Jens menade att han hade  ekonomiska 
krav mot Sekvensia. Ärendet kom upp i tingsrätten till våren 2004. Som 
Karolina känner till fick Jens ingen ersättning. Sekvensias advokat hade 
framfört att Sekvensia var i nära konkurs och att det inte fanns några pengar att 
hämta. Som Karolina har förstått blev det ingen förhandling utan att målet lades 
ner på advokatens redogörelse. På fråga från förhörsledaren svarar Karolina att 
hon inte minns vem som var Jens advokat.

Karolina var i kontakt med Jens efter detta besked och upplevde att Jens inte 
blev speciellt upprörd. Han accepterade beslutet, säger Karolina. 

Karolina framför att Jens var orolig och rädd för både sin säkerhet och för 
Karolina  och barnens säkerhet. På fråga från förhörsledaren varför denna rädsla 
fanns svarar Karolina att hon inte vet riktigt. De pratade aldrig speciellt djupt 
om detta och det kan mycket väl vara så att Jens med sin veka läggning hade 
överdrivit sin rädsla. Möjligtvis kan Husseins handlande vid Frasse-ärendet ha 
påverkat Jens. Kanske är det på så sätt att Jens fick för sig att Hussein var 
beredd att skicka folk från Stockholm även på honom, menar Karolina. Precis 
som Hussein gjorde vid Frasse-ärendet.

Förhör med Vistby, Karolina; 2004-10-23 11:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhörsledaren tillfrågar Karolina på nytt när hon senast pratade med Jens, och 
då menar inte förhörsledaren samtalet den 19 oktober. Cirka 1 ½ månad innan 
tror Karolina. Jens hade fått besked om att börja i projektet Trappan och detta 
såg han  fram emot. Jens hade inget arbete men vikarierade ibland som 
personlig assistent. Detta arbete var inget som Jens tyckte speciellt bra om. 
Karolina tror att han har fullt upp  med att ta hand om sina egna problem och att 
det på så sätt kan  bli för mycket om han även får ta hand om andras sociala 
problem. Karolinas uppfattning är att Jens mådde relativt bra just då.

Som Karolina tidigare i förhöret har berättat går hennes dotter på 
Fridtunaskolan men att det är ett års skillnad mellan dottern och den avlidna 
pojken. Karolina som har ett flertal gånger varit på Jens arbete och träffat 
Hassan och dennes familj menar att Hassan var väldigt barnkär. Han hade 
väldigt god hand om barnen och mina barn tyckte väldigt bra om Hassan, säger 
Karolina. Då det skilde ett år mellan den avlidne pojken och Karolina dotter 
lekte de inte med varandra på rasterna. De umgicks inte heller efter skolans slut. 

Förhörsledaren  tillfrågar Karolina om hon har något mer att berätta som 
förhörsledaren kan ha glömt eller som hon inte själv har kommit på tidigare. 
Karolina drar sig till minnes att Frasse, den som slog Hassan för ett par år 
sedan, även skulle ha telefonhotat Hassan. Något annat runt omkring hotet eller 
hoten har Karolina ingen kännedom om. 

Förhöret  är uppläst från förhörsanteckningar och godkänt. 

Förhör med Vistby, Karolina; 2004-10-23 11:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vistby, Karolina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev. iakttagelser under morddagens morgon 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

Nils-Göran Ahlberg
Förhörsdatum

2006-03-08
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

16:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Karolina bodde vid denna tid i Vasastaden under adress Götgatan. Hon färdades morddagens 
morgon i sin röda Vw Golf, från bostaden, genom Tornhagen till Tornhagsskolan, där hon 
lämnade av sin son. 
Härefter körde hon Västmansgatan genom T1-området. Vid Drabantgatans återvändsplan 
lämnade hon av sin dotter, vilken skulle börja sin skoldag på Fridtunaskolan.

Karolina körde ut från Drabantgatan, ut på Kaserngatan vid ca kl 08.00. Hon hade svårigheter 
att ta sig ut på Kaserngatan då det kom mycket bilar från båda håll.
Hon stannade för rött ljus vid Djurgårdsgatan och bestämde sig då för att köra vänster i stället 
för höger,  "den lagliga vägen" runt Soldathemmet till sin arbetsplats på 
Universitetssjukhuset. Detta eftersom bilköerna till höger stod still.

Karolina tillfrågas om hon kan minnas sig ha sett någon person eller någon speciell bil på 
Kaserngatan. Hon säger sig inte kunna  minnas detta.

Karolina körde Djurgårdsgatan österut ner till korsningen med Lasarettsgatan där hon tog av 
till höger, genom lasarettsområdet, för vidare färd till US stora parkering . 
Inte heller under denna väg säger sig Karolina minnas någon särskild person eller fordon.

Strax efter det att Karolina svängt in på Djurgårdsgatan hörde hon hur sirenen på ett 
utryckningsfordon aktiverades. Hon minns även att hon såg blåljus nere vid korsningen med 
Lasarettsgatan men kan nu inte "se" vilken typ av utryckningsfordon, om det var en ambulans 
eller polisbil.

Karolina säger sig ha "gått igenom denna resa 100-tals ggr" men kan inte påminna sig om att 
ha sett eller lagt märke till någon person som sprungit eller betett sig på ett icke normalt sätt.
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/ N Ahlberg

Förhör med Vistby, Karolina; 2006-03-08 15:45   diarienr: 0500-K39890-04
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1245

Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vistby, Alexander
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-07
Förhör påbörjat

17:10
Förhör avslutat

17:17
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Alexander och hans bror Daniel bor varannan vecka hos sin pappa på Barnhemsgatan 8 C. De 
bodde där veckan när mordet skedde. Alexander vet vem den döde pojken och hans syskon är, 
men det är inga som han umgås med. Han bara hälsar när de träffas. Brodern Hussein går i 
samma skola som Alexander, men de umgås inte och har inte sällskap till skolan. När 
Alexander ska till skolan från pappa, så cyklar han Barnhemsgatan mot Storgatan, sedan mot 
Folkungaskolan och vidare mot Tornhagen.

Alexander brukar gå upp 07.00 på morgnarna och antar att han gjorde det den 19 oktober 
också. Eftersom det var en tisdag hade de gymnastik första timmen. Han tror att han åkte iväg 
till skolan 08.20 - 08.30. Han la inte märke till något särskilt när han gick ut, tog  cykeln och 
gav sig iväg. Skolan börjar klockan 09.10. På gymnastiken var de ute och sprang, fast det 
regnade. Alexander blev genomsur och måste åka hem till pappa för att byta. Han var hemma 
igen ca 10.05. När han kommit hem ringde mamma och sa att det hänt ett mord. Alexander 
fick då inte cykla tillbaka till skolan, utan fick skjuts av sin pappa. 

Alexander har sett Mohammad ibland om morgnarna, men inte varje dag, eftersom de börjar 
olika tider. Han har inte lagt märke till några främmande eller konstiga personer i området.

Uppläst från anteckningar och godkänt.

HEMLIG



1246

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vistby, Alexander
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med närboende i mordärende Åsgatan.
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

2007-05-31
Förhör påbörjat

15:15
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Alexander, bodde aktuell vecka hos sin pappa på Barnhemsgatan 8c, våning 3. 
Det är samma adress / trappuppgång som familjen Ammouri då bodde.

Alexander informeras om att personer som vistats / bott i omedelbar närhet till 
den drabbade familjen kompletteringshörs för att utreda om några nya uppgifter 
eller synintryck kommit fram.
Alexander kan inte påminna sig om att ha sett någon person i anslutning till 
adressen som inte hört hemma där. Ingen som kan tänkas spana eller kartlägga 
någon. -Nej inte vad jag kan komma ihåg, fast det är ju nu länge sedan.

Alexander gick då i klass 6 i Fridtunaskolan och den mördade pojken 
Mohammed gick i Tunvallaskolan. Båda dessa skolor ligger på T1-området i 
nära varandra. Det hände ibland att de båda grabbarna stötte på varandra i 
trapphuset när de var på väg till skolan. De gick då i princip tillsammans, men 
pratade / umgicks inte. Det berodde på att Alexander på "den tiden var mycket 
äldre, när man var så ung. Åldersskillnaden kändes större när man var yngre." 

Mohammed gick oftast vägen uppför trapporna till Åsgatan då han skulle till 
skolan. –Men det händ också att han cyklade tillsammans med sin syster. De 
cyklade då Barnhemsgatan – Terränggatan och vidare över T1.

Den 19 oktober minns nu inte Alexander om han själv gick eller cyklade till 
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skolan. Han minns att han åt frukost tillsammans med sin pappa och storebror 
Daniel. Daniel hade sovit över hos en kamrat och kommit hem på morgonen 
innan frukost. Alexander drar sig nu till minnes att han faktiskt cyklade denna 
dag. Det var dåligt väder och det regnade troligen.
Vi hade "spåret på gympan. Det pissregnade". Alla i klassen fick efter gympan 
åka hem och byta kläder.
Om någon var hemma i lägenheten då han kom hem för att byta, det minns han 
inte nu. Klockan var uppskattningsvis runt 11 då han kom hem.

Senare ringde hans mamma och berättade att någon blivit mördad på T1. Han 
minns inte var han befann sig då mamman ringde.
Det blev mycket oroligt på skolan eftersom den ligger på T1. Ingen elev fick gå 
hem själv utan skulle hämtas  av föräldrar. Många grät.

Då Alexander kom hem till Barnhemsgatan satt flera av barnen/syskonen i 
trapphuset och grät. Alexander fick då veta att det var grannpojken Mohammed 
som mördats. 

Alexander upplevde hela situationen med sörjande människor, tända stearinljus 
och nallebjörnar i trapphuset och vid entrén som hemsk. Det var en förfärlig, 
ofattbar och konstig situation.
Alexander har i efterhand inte hört någon berätta om vem eller varför morden 
skett. 

Alexander tillfrågas och informeras om regelverket för frivillig DNA- 
toppsning. Detta görs i närvaro av hans storebror Daniel. Pappa Johan har enligt 
pojkarna inte erhållet någon kallelse. På förhörsledarens fråga om Johan kan 
kontaktas och tillfrågas om  frivillig toppsning svarar de unisont att detta kan 
ske ändå. De påkallar inte någon kontakt med pappan för detta. "Inga problem".

 Frivillig toppsning utförs.

Alexander är vid förhörstillfället ca 170 cm lång, rödaktigt hår samt iförd en 
keps.
Alexander har aldrig vare sig snusat eller rökt.

Förhöret nedtecknat och uppläst efter hand.

/ N Ahlberg

Förhör med Vistby, Alexander; 2007-05-31 15:15   diarienr: 0500-K39890-04
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1248

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vistby, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser på morgonen den 19 oktober.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-31
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:30
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Daniel och hans lillebror Alexander bor varannan vecka hos sin pappa Johan Vistby på 
Barnhemsgatan 8 C. Alexander flyttar alltid på måndagarna mellan föräldrarna, medan Daniel 
bor lite som han vill. Den 19 oktober hade Daniel bott hos pappa någon vecka. Det har inte 
varit några personer utanför eller i huset den veckan, som Daniel har tänkt speciellt på. 

Den 19 oktober hade Daniel sovmorgon. Natten till den 19 sov han över hos en kompis i 
Stolplyckan. Han cyklade därifrån och till Barnhemsgatan ca 07.40. Han åkte Djurgårdsgatan 
ner och vid trafikljuset och övergångsstället vid Lasarettsgatan åkte han över och kom in på 
Barnhemsgatan. På övergångsstället mötte han några andra cyklister, Daniel antar att de 
skulle till jobbet. Det var en ganska mörk och trist morgon, det duggade.

Daniel antar att han kan ha mött några andra också, men inga han tänkte på. Han var trött. 
När han kom fram till sitt hus, ställde han cykeln i ett ställ utanför porten. Han tittade inte 
uppför trappan mot Åsgatan. Den trappan har Daniel gått någon enstaka gång, när han ska till 
kompisar på T1. Det är länge sedan han tog trappan, för det mesta cyklar han. Han tror inte 
att det stod någon utanför huset.

Daniel bor på våning 3. Han gick uppför. När han var ungefär på våning 2 mötte han 
Mohammad i trappan. Mohammad skulle nog till skolan, för han hade ryggsäck på sig. 
Daniel vill minnas att han hade en rem från ryggsäcken om vardera axeln. Han vill också 
minnas att Mohammad hade mössa och att hans jacka var stängd. Han minns inte om 
Mohammad även hade en kapuschong uppfälld.

Daniel och Mohammad brukar hälsa på varandra. Den här morgonen var Daniel trött och 
tittade ner, så han noterade bara Mohammad utan att säga hej. Mohammad sa heller 
ingenting. Mohammad verkade gå i vanlig takt. Daniel mötte inte någon mera i trappan. Han 
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var sedan hemma till klocka 09.20, då han cyklade till skolan. Han åkte då vägen 
Barnhemsgatan till Storgatan, mot biblioteket och vidare till Berzeliusskolan. Vid lunchtid 
ringde hans mamma och berättade att det skett ett mord bakom Barnhemsgatan 8. Hon 
uppmanade Daniel att vara vaksam när han skulle hem. När Daniel kom hem vid 15 – 
16-tiden fick han av sin pappa höra att det var Mohammad som var mördad. Det kändes 
otäckt.

Mohammad storebror Ali går på samma skola som Daniel, men i en annan klass. Daniel har 
kompisar som går i samma klass som Ali. Han vet att Ali är tillsammans med svenska killar i 
skolan, men han vet inget om Alis umgänge privat. När de möts i trappan brukar Daniel och 
Ali säga hej, men de umgås sinte. Ali har alltid varit ensam eller haft någon av familjen med 
sig när Daniel träffat honom. Daniel brukar hälsa på resten av Alis familj också när han möter 
dem i trappan. Han har aldrig varit hemma hos familjen Ammouri.

Uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Vistby, Daniel; 2004-10-31 16:15   diarienr: 0500-K39890-04
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1250

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vistby, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterand förhör med närboende, i mordutredning Åsgatan.
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

2007-05-31
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

15:30
Förhörsplats

Polishuset Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Natten mot den 19 oktober övernattade Daniel hos en kamrat i Stolplyckan.

På morgonen cyklade han den korta vägen hem. Vädret var disigt och obehagligt. Han 
cyklade Stolplyckan - Barnhemsgatan och parkerade sin cykel i cykelställ utanför entrén.
På väg upp för trapporna mötte han Mohammed Ammouri på våningsplan två. De båda hade 
inte ögonkontakt. Mohammed hade nedböjt huvud. Sannolikt var han trött, precis som Daniel.

Daniel tillfrågas om han nu kommit på / kan minnas om han sett någon person i närområdet 
till bostaden. Han tror sig ha sett ett par personer på Barnhemsgatan. "Det kan ha varit en på 
cykel och en gående", men nu kan han inte minnas bättre. Det fanns ingen i trapphuset eller i 
trappen upp mot Åsgatan, det skulle jag ha sett och kommit ihåg. Daniel har heller inte sett 
någon övrig person i trapphuset mellan första och tredje våningen.

Inkommen i familjens lägenhet tror Daniel "att det bara var farsan kvar hemma". Han säger 
sig vara nästan säker på att hans bror hade lämnat bostaden för att gå till skolan.
Daniel åt frukost i köket, vilket har fönster som vetter ut mot Barnhemsgatan innan han gick 
och lade sig att vila "en snabbsväng" innan skolan. 
Daniel uppger att han efter hemkomsten endast vistats i den del av lägenheten som vetter ut 
mot Barnhemsgatan.

Daniel fick kännedom om vad som skett genom att hans mamma ringde honom i skolan. Han 
visste då inte var morden skett, att de skett alldeles i närheten av deras bostad och att det var 
grannpojken som mördats. "Jag var förmodligen den sista som såg pojken när jag mötte 
honom i trappan".

Daniel har inte hört några nya spekulationer eller rykten om vem eller varför de tragiska 
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morden skett.

/ Nils Ahlberg

Förhör med Vistby, Daniel; 2007-05-31 15:45   diarienr: 0500-K39890-04
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1252

Förhör
Sekvensia AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Thor, JENS
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Jens Thor hörs upplysningsvis angående sin anställning i företaget Sekvensia AB.
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 Österberg
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats

Tjänsterummet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

På fråga från förhörsledaren svarar Jens att han någon gång under sensommaren 
–02 fick anställning i företaget Sekvensia AB. Då Jens var arbetslös gick han 
och sökte arbete på Arbetsförmedlingen. En dam på Arbetsförmedlingen hjälpte 
Jens till en anställningsintervju med Hassan. Därefter fick Jens praktik under 
sex månader som sedermera gick över till en  fast anställning. 

Tanken från Hassan var att Jens skulle bli säljare i firman. Då detta inte upptog 
Jens full tid hjälpte han till även på teknikersidan. Från början var anställningen 
helt okej och Jens trivdes på arbetet. Efter hand såg Jens att arbetsplatsen hade  
många olika sorters konflikter.

På fråga från  förhörsledaren svarar Jens att företaget hade fem anställda 
inklusive Jens. Det var Hassan, Patrik Wallenberg som var butikschef samt två 
tekniker, Henrik Aurelius och Kim. Då Jens var mycket sugen på arbetet ville 
han från början  visa sig duktig och kunnig. De övriga arbetskamraterna pratade 
"skit" bakom ryggen på Hassan och detta vägrade Jens att delta i. På så sätt blev 
det att Jens hamnade någonstans mitt emellan Hassan och de övriga 
arbetskamraterna. Just då såg inte Jens de saker som Patrik, Henrik och Kim 
pratade om. Under årens gång så har även Jens sett dessa saker tydligare och 
tydligare. 

Företaget hade ganska stor omsättning av personal, berättar Jens. Butikschefen 
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Patrik ogillade Jens sätt att förkovra sig. Bland annat lånade Jens böcker på 
biblioteket för att på så sätt lära sig snabbare och mer om datorer. Detta gjorde 
Patrik till en  negativ grej och mobbade Jens på arbetsplatsen. Patrik blev 
emellertid uppsagd och på vilka grunder känner inte Jens till. 

 Jens vill lämna in en rättelse och säger att han blev uppsagd den 29 
november 2002 från förtaget och innan dess hade han varit anställd 1½ år. 6 
månader av den tiden var praktiktjänsttiden.

Mobbningen mot Jens var bara en del som gjorde att Jens kände mindre och 
mindre trevnad på sin arbetsplats. Hassan som är en mycket bra person allmänt 
sett är ej detta mot kunderna, säger Jens. Hassan är osmidig och inte bra som 
kundansvarig. Detta tog också Jens illa vid sig då han van från barndomen att 
sköta saker på annat sätt. Jens föräldrar hade en liten firma och på så sätt fick 
Jens lära sig att man skulle vara smidig och positiv mot kunder. Vi sade att 
Hassan bara var bra som nyckelbärare till kassaskåpet, säger Jens. 

En annan del som var jobbig och arbetssam på arbetsplatsen var att alla 
anställda var mycket påpassade från Hassan. De fick visa upp sina väskor, att de 
inte hade stulit något när arbetsdagen var slut och  detta kände Jens var jobbigt. 
Att behöva känna sig misstrodd hela tiden och behöva rentvå sig själv på detta 
sätt.

Det hände även att Hassan rotade igenom Jens väska då Jens skulle gå hem. 
Han var en av dem som vägrade att rätta sig efter väskförbudet som var infört i 
förtaget. 

Då datordelar med mera skulle hämtas i Stockholm användes en firmabil. Alltid 
var någon av Hassans söner med vid transport mellan Stockholm och 
Linköping. Jens berättar om en son som då var 11 – 12 år och en äldre son vid 
namn Ali som  var 14 – 15 år. Mellansonen var med vid ett tillfälle och 
berättade för Jens att det hade hänt något hemskt i pappans hemland.  Det rörde 
tydligen både Hassan och Hassans bror Hussein. De hade varit inblandade i ett 
bråk som hade slutat med dödlig utgång och en eller bägge hade fått sitta i 
fängelse. Jens vet att Hussein har ett ärr på ena armen. Om detta kan sättas i 
samband med detta bråk är ju helt okänt.

Samma son till Hassan berättade också om att det gick att ta kontakt med någon 
av farbröderna för att få ut pengar olagligt från sin bilförsäkring. Jens tror att det 
rör sig om  olika sorters försäkringsbedrägeri. Jens har också någonstans hört 
talas om ett rykte angående stöldgods som skulle förvaras i någon hamn. Jens 
drar sig minnes att det kan röra sig om Värtahamnen. Var han hörde detta  rykte 
vet han inte och något närmare om stöldgodset känner inte Jens till heller. 

Jens menar att personalen och kunderna runt Sekvensia blev mycket cyniskt 
behandlade. Det var ingen bra stämning överhuvudtaget. Hassan var bra men 
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det var inte han som han var chefen för företaget, säger Jens.

29 november 2002 fick Jens sluta sin anställning på Sekvensia. Han bodde då 
på Djurgårdsgatan 75 och tillsammans med flickvännen Karolina Vistby. Jens 
vantrivdes på sin arbetsplats och hade fört en diskussion med Hassan om denne 
inte kunde säga upp Jens på grund av arbetsbrist. Då Hassan inte kunde göra 
detta och Jens inte kunde sluta helt frivilligt, på grund av att a-kassa uteblev i 
sådana situationer,  förblev anställningen kvar hos Sekvensia. Diskussionen 
fördes inte enbart med Hassan chefen Hussein i Stockholm var också med. Vid 
den tiden hade också Jens och Karolina jobbigt i förhållandet. 

Kvällen innan den 29 november var Jens ute och festade och kom inte hem på 
så sätt att han kunde fullgöra sitt arbete dagen efter. Jens,som medger att han 
hade problem med alkohol och att detta också avspeglade sig på jobb och 
relation, sade att det inte var alkoholen enbara sak som gjorde att han inte gick 
till arbetet den 29 november. Han bad sin flickvän Karolina att ringa till Hassan 
för att sjukanmäla och hon gjorde detta. Senare på dagen ringde Hassan och 
meddelade Jens att Jens anställning hos Sekvensia var slut. Jens medger att han 
hade tidigare fått varning och att han hade en ganska hög sjukfrånvaro. 
Emellertid menar Jens att uppsägningen ändå inte var skäl nog på grund av att 
Jens tidigare hade ställt upp väldigt mycket på företaget.

Jens kände sig orättvist behandlad och förutom detta blev Jens också avstängd 
från a-kassan i 60 arbetsdagar. Den ekonomiska situationen blev alltså ganska 
ansträngd. 

Uppsägningen från Sekvensia gjorde att Jens alkoholintag blev mer och mer. 
Jens kände att han inte hade kontroll över detta varför han tog kontakt med S:t 
Larsmottagningen och under början på 2003 gick Jens på behandling där. 
Förhörsledaren läser upp valda delar ur förhör med Ann-Sofie Anlén för Jens 
och frågar om han känner igen situationen som han då befann sig i. Jens drar sig 
till minnes att han var hos Ann-Sofie under ett antal tillfällen från början av 
2003 fram till sommaren. Jens berättar vidare att han inte känner igen 
Ann-Sofies beskrivning missbruket gällande anabola stereoider. Jens medger 
att han naturligtvis har använt men inte missbrukat. Jens medger att han har 
använt anabola vid tre olika perioder. Som längst var dessa perioder upp till ett 
halvår och ingen av dessa perioder var efter 2002. Angående övrig medicin 
medger Jenas att han stal sömnmedel från sin far och missbrukade detta. Jens 
far kom på Jens och på sätt blev det slut med det missbruket. Angående 
alkoholmissbruket var detta grundorsaken varför Jens sökte hjälp. Dagsläget är 
betydligt mycket bättre, säger Jens. När det gäller medicin och anabola 
förekommer inget sådant. Däremot medger Jens att han fortfarande kan trilla dit 
på en och annan fylla. Jens förklarar att han kan dricka alkohol 3- 4 dagar i 
sträck med sedan uppehåll på en eller flera veckor innan Jens kommer in i en ny 
period. Jens medger att detta är det värsta sceneriet. Vanligtvis är det betydligt 
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mycket bättre än så.

Förhörsledaren frågar Jens hur stor mängd han brukar dricka och som mest. 
Som mest kan det röra sig om en 75:a under en dag, säger Jens. 

Förhörsledaren tillfrågar Jens varför det dröjde ända till sommaren –03 innan 
han stämde Sekvensia till Tingsrätten. Jens påtalar att han hade fått råd ifrån en 
kamrat till dåvarande fästmön Karolina Vistby att stämma företaget. Denne 
kamrat trodde att man behövde göra det så fort som möjligt för att nå något 
resultat. Jens menar att han ganska snabbt efter uppsägningen tog kontakt med 
olika advokater och hamnade sedan hos Göran Wåhlander som ansågs vara en 
duktig advokat gällande dessa frågor. Varför stämningen inte sedan gjordes 
förrän till sommaren –03 och då 030709 säger Jens att det berodde helt och 
håller på att Göran Wåhlander var slö och visade dåligt intresse. Kontakten med 
honom var betydligt jobbigare än själva uppsägningen, säger Jens. 

Jens menar att han inte var speciellt aggressiv eller hätsk mot själva företaget 
utan det låg mera på den bogen att han kände sig orättvist behandlad och ville 
alltså ha tillbaka dom kronorna som Jens hade missat då Sekvensia inte skrev 
några  uppsägningspapper. Det rörde sig alltå om 3 månaders lön eller a-kassa 
och någonstans mellan 40 000 – 50 000 kronor. Då Jens inte var van vid att ha 
speciellt mycket pengar ansåg Jens  att detta var en stor summa för honom.

På grund av Göran Wåhlanders nonchalanta inställning menar Jens att det inte 
hände någonting under 2003. Om jag var arg på Sekvensia var jag då istället 
skitförbannad på Göran Wåhlanders nonchalanta stil, menar Jens. Då 
förhörsledaren berättar för Jens att man har tagit kontakt med Tingsrätten och 
fått ett par datum, 19 februari –04 gällande huvudförhandling i mål 2338-03, 
svarar Jens att det nog kan stämma att det var på det viset. Huvudförhandlingen 
blev inställd på grund av att personalchefen på Sekvensia, Noa, berättade att 
företaget skulle  gå i konkurs veckan efter. Göran Wåhlander godtog Sekvensias 
förklaring och ärendet avskrevs 040322. Jens fick inga pengar från företaget. På 
fråga svarar Jenas att han kände en lättnad att ärendet var avskrivet trots att han 
inte hade fått några pengar. Jens menar att han var mycket nervös inför själva 
domstolsförfarandet och blev istället lättad och nöjd när själva ärendet tog slut. 
Detta trots att pengarna uteblev. Som Jens tror sig veta Sekvensia i konkurs och 
återuppstod i namnet PC Superstore istället. 

Jens vill förklara att han under själva tiden då han inte hade någon a-kassa 
lånade pengar av föräldrarna och att själva stämningen var bland annat till för 
att kunna betala tillbaka dessa medel till föräldrarna. På fråga svarar Jens att 
hans pappa har numera efterskänkt skulden. 

Jens blir tillfrågad hur han känner Peter Fransson och svarar att han känner till 
Peter från Åtvidabergstiden. Jens har aldrig umgåtts eller tränat ihop med Peter 
Fransson. Däremot har Jens stött på Peter vid något krogbesök. Jens minns 
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händelsen i datorbutiken. Han kommer ihåg att Peter Fransson lämnade in sin 
dator men minns inte egentligen vad grundproblemet var. Däremot kommer 
Jens ihåg att Peter beskyllde Sekvensia för att de på något sätt hade "snillat" 
bort information som fanns på hårddisken. Då Peter var för att hämta sin dator 
befanns sig inte Jens just i närheten. Jens var inne i kafferummet. Därför såg 
inte Jens någonting av själva misshandeln men menar att det var uppenbart vad 
som hade hänt. Det fanns andra personer i närheten. På fråga om Peter Fransson 
har överlämnat anabola till Jens svarar Jens att så har inte skett men att de har 
diskuterat  frågan under något krogbesök, 

Jens berättar vidare att det var han som hjälpte Hassan efter misshandeln både 
med att komma under vård och annat. Efter att Jens hade stämt företaget under 
sommaren  -03 var Jens rädd för familjen Ammouri. Jens målade upp en bild av 
att de kunde tro att han var allierad med Peter Fransson. Efter att Hassan hade 
blivit misshandlad hade det kommit ner två stycken större araber från 
Stockholm. Troligtvis var deras uppgift att skydda Hassan samt butiken, tror 
Jens. Detta tillsammans med annat gjorde att Jens var orolig under hösten –03 
för vad ägarna till Sekvensia skulle kunna ta sig för. Detta menar Jens idag att 
det var en överdriven rädsla som troligtvis inte behövde ha infunnit sig. 

Angående tipset som  finns till polisen att Thor under augusti månad –03  skulle 
ha frågat en person om denne kunde skaffa fram en pistol säger Jens att detta 
inte har hänt. Jens menar att han är emot jakt och annan vapenhantering. En 
sådan tanke har inte funnits i Jens huvud. 

Jens påtalar att syftet med terapi är att man verkligen ska få tömma ur sig sina 
känslor. Däremot menar Jens att det är en ocean mellan känslor och handling. 
Att säga något är en sak men att sedan i verkligheten  utföra något är en helt 
annan sak, menar Jens. Då terapin hos Eleonoragruppen inte fungerade speciellt 
väl avslutade Jens detta efter att antal gånger. 

På fråga från förhörsledaren svarar Jens att han känner Hassans tre söner och 
Mohammad var den som han kände minst då denne var yngst och mer sällan i 
butiken.  

Jens berättar vidare att han har gått i projektet Trappan i cirka två månader. Ett 
datum som Jens direkt tänker på är 6 september och tror att det kan vara 
startdatum för projektet. På fråga svarar Jens att han inte har haft Anna-Lena 
Svensson som lärare. Han har inte heller sett henne i Trappans lokaler. Däremot 
kände han igen Anna-Lena på bilden i Correspondenten, men kan inte minnas 
var någonstans han har sett henne. Då lärarna berättade att Anna-Lena var deras 
kollega avbröts tisdagen den 19 oktober ganska direkt på förmiddagen.

På fråga hur Jens tog sig till Trappan den 19 oktober, berättar Jens, att han 
cyklade. Jens kom fram strax efter klockan 10:00. Från lägenheten på 
Knektgatan cyklade Jens på sin vinröda damcykel längst med Tinnerbäcken 
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fram till sjukhuset. Därefter ner mot hotell Ekoxen för att sedan följa 
Klostergatan fram till centrum. Trappans lokaler är belägna på Tanneforsgatan 
mellan Stora torget och Trädgårdstorget. Som vanligt hade Jens sin olivgröna 
jacka på sig. På huvudet vill Jens minnas att han inte hade någon huvudbonad. 

För förhörsledaren förevisar Jens sina händer och på dom finns inga skärsår. 

Avslutningsvis berättar förhörsledaren från ett förhör som har inkommit polisen 
att den personen menar att han känner Jens och att Jens är en instabil person och 
ibland kan bli helt okontrollerbar. Detta menar Jens inte är helt sanning. Jens 
menar att han har mått dåligt men att detta är ganska stora överdrifter. 

Jens har frivilligt lämnat salivprov  för en DNA – analys.

Förhöret avslutat klockan 14:45.

Förhöret är under hand avlyssnat och lämnat utan erinran.
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Förhör
Jens Thor - anställd hos Hassan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Thor, JENS
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-26
Förhör påbörjat

13:04
Förhör avslutat

14:21
Förhörsplats

Polishuset, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Södling, Tommy S

Berättelse

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Jens. 

Jens tillfrågas om uppgifter han lämnat i förhör från den 25 oktober –04. På fråga om vad Jens 
arbetskamrater kritiserade Hassan för, som Jens i början tog avstånd ifrån, men som han sedan 
tydligare såg, svarar Jens, att han inte i början, men efter en tid, uppfattade Hassan som 
misstänksam. Jens säger, att Hassan inte litade på sin personal, och han hade dessutom svårt vid sitt 
bemötande med kunder. Som exempel nämner Jens, att kunder som kom in och klagade på en 
produkt, hade svårigheter att komma överens med Hassan.

Dessutom säger Jens, att man på arbetsplatsen inte fick ta med sig väskor, och det var ett besked 
som gällde samtliga anställda, och det gällde i hela Sekvencia. Det var ett förbud som Jens inte 
alltid levde upp till, och det förekom att han hade en väska med sig till sin arbetsplats. Vid minst ett 
tillfälle så kom Jens även på Hassan med att titta igenom Jens väska, förmodligen för att söka efter 
om Jens hade tillgripit någonting ifrån butiken. 

Under förhöret så nämner Jens, att det var stor personalomsättning, och han tillfrågas om han har 
någon uppfattning om vad det berodde på. Jens svarar, att hans uppfattning är, att det berodde på 
Hassan. Dels Hassans misstänksamhet, och att personalpolitiken i företaget var cynisk, och att allt 
bara handlade om pengar. På fråga om det förekom sexuella trakasserier i affären, så svarar Jens 
nej. 

Tillfrågad om Jens vet varför Patrik Wallenberg blev uppsagd, så svarar han att det vet han inte, 
utan han har bara hört lösa rykten om detta. 

Jens tillfrågas om han har träffat Hassans hustru, och på det svarar han att hon nästan dagligen 
besökte butiken, och han säger att han uppfattade henne som tystlåten, men charmig.
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På fråga svarar Jens, att det inte förekom droger eller prat om droger i butiken. 

Jens tillfrågas om uppgiften att han i förhöret från den 25 oktober säger, att det alltid var någon av 
Hassans söner med vid transporterna mellan Stockholm och Linköping. Jens säger att det  inte 
riktigt var på det viset. Det var inte så, att det alltid var  någon av Hassans söner med vid de här 
transporterna. Det förekom även relativt ofta, att Jens eller någon av de andra själva utförde de 
aktuella transporterna utan att någon av Hassans söner var närvarande.

Jens tillfrågas om det är någon annan än han själv som har utfört de här transporterna, och på det 
svarar Jens att även Henrik Aurelius, och kanske även vid något tillfälle Patrik Wallenberg, har stått 
för dessa transporter, och då har det även hänt, att Hassans söner har åkt med. 

Jens tillfrågas om hur det kommer sig, att Hassans son Hussein vid ett tillfälle började att berätta 
om vad som hänt Hassan och dennes broder Hussein i hemlandet. Jens svarar att det var vid en 
sådan resa från Linköping till Stockholm, som han nyss pratat om.  Jens säger att han var lite 
nyfiken på Libanon och livet där, och frågade därför Hussein om detta, Hussein berättade då, att 
hans farbror och hans pappa bråkat med någon i Libanon, och att denne personen avled. Jens säger 
att han uppfattade det som att Hussein beundrade sin farbror Hussein. Efter att personen som 
Hassan och Hussein bråkat med avlidit, så satt antingen Hassan eller Hussein i fängelse, eller också 
bägge två. Jens fick ingen klarhet i detta. Vidare säger Jens att han vid ett senare tillfälle noterat ett 
ärr på Husseins ena arm. Tillfrågad uppger Jens, att han inte kan minnas att Hassans son Hussein 
utvecklade berättelsen någonting mera, och Jens säger att han kände det olustigt att ställa ytterligare 
frågor om detta.

Vidare berättar Jens, att han hört rykten om att någon släkting till familjen Ammouri stulit varor 
från Sekvencia, och att denne släkting i samband med detta fått rejält med stryk. Jens poängterar 
dock, att detta endast är hörsägen, och inget som han har något riktigt belägg för. 

Jens berättar även, att han hört Hassans son Hussein säga, att man kunde få ut pengar för sin bil, 
genom att prata med en av bröderna Ammouri, Jens vet ej vem Hussein avsåg. Jens säger att han 
tolkade detta som att det var någon form av försäkringsbedrägeri. 

Vidare berättar Jens att dagen efter bråket mellan Hassan och Peter Fransson, så kom det ner två 
stycken killar från Stockholm, och erbjöd Hassan ett vapen. Hassan tackade dock nej till vapnet. 

Avslutningsvis vill Jens tillägga, att han inte är helt säker på om det var Hassans son Hussein som 
berättade om det här med Hassan och hans bror Hussein, alltså att de båda råkat i bråk med någon 
person i Libanon och att den personen till följd av bråket avlidit. Det kan ha varit Hassans son Ali 
som har berättat detta, Jens säger att han är osäker på hur det verkligen förhåller sig med detta.
 
Förhöret slut kl 14.21.

Förhöret intalat på band i Jens närvaro och han godkänner det intalade.

Stephan Lindberg
Krinsp 

 

Förhör med Thor, JENS; 2004-11-26 13:04   diarienr: 0500-K39890-04

1259HEMLIG



   

Förhör med Thor, JENS; 2004-11-26 13:04   diarienr: 0500-K39890-04

1260HEMLIG



1261

Förhör
K39890-04. Mord på Åsgatan, Linköping.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Stipesevic, Robert
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Åsgatan, 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

Mats Bengtsson
Förhörsdatum

2004-10-21
Förhör påbörjat

18:00
Förhör avslutat

19:20
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Ståhl, Monica

Berättelse

På kvällen vid kl 18.00 2004-10-21 inkom personal från arbetsförmedlingen och ville 
berätta något som hade med "mordet" att göra.

Den hörde Robert uppgav att han arbetar på arbetsförmedlingen i Linköping och är 
chefsersättare där. Detta innebär att han bl a får gå in och stötta vid de tillfällen när de 
ordinarie handläggarna får några "problem" med någon klient.

Robert uppgav att han  idag 2004-10-21 läste i Aftonbladet om händelsen och fick se 
namnet på den mördade pojkens fader. Namnet kände Robert igen och berättade att han har 
haft och har fortfarande en kontakt i ett ärende på arbetsförmedlingen, ur 
myndighetsperspektiv.

Robert sade vidare att han haft kontakt med fadern och en person som  tidigare fått ett arbete 
hos fadern och dennes företag/databutik. 
Arbetet i databutiken började med praktik 2001-2002 och övergick sedan i en anställning 
med statligt stöd 2003.

Personen fick senare samma år lämna företaget för att han varit frånvarande utan att anmäla 
detta till arbetsgivaren. Förutom detta som nämnts fanns även andra problem.

I november 2003 togs en kontakt med personen och försökte lösa den konflikt som uppstått. 
Detta genom bla trepartssamtal i arbetsförmedlingens lokaler. Där var då arbetgivaren/fadern  
samt dennes bror och personen ifråga. Vid detta möta fanns även Robert med.
Någon lösning kom inte till stånd vid mötet utan en advokat kopplades in varpå ytterligare 
samtal följde. Någon överrenskommelse skedde aldrig. Personen var väldigt upprörd över hur 
det hela hade varit och skötts både från arbetsgivaren och arbetsförmedlingen.
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Personen var väldigt pressad av situationen eftersom han inte längre fick någon 
lön/ersättning. 

Vid samtalen upplevde Robert personen som väldigt beräknelig och en som visste vad han 
kunde säga. Robert upplevde personen som hotfull utan att uttala några direkta hot. Personen 
uttryckte missnöje med  personer med etnisk bakgrund.  Personen var väldigt verbal och 
högljudd och kunde på så sätt upplevas som hotfull.
Personen använde sig av uttryck såsom "hon där med slöjan" mm. Detta på ett nedvärderande 
sätt. En tidigare handläggare var från Afrika och bar slöja.

Robert nämner även att arbetsförmedlingen köper utbildning av ett företag som heter 
Competens. De har en utbildning som heter "trappan" och där går nämnde person.  Den 
kvinna som  blev mördad arbetar på detta företag dvs Competens.

Robert och ytterligare ett par handläggare hade var för sig dragit sina slutsatser om nämnde 
person och alla var överens om att det var för "för många pusselbitar som stämde". Alla 
kände ett stort obehag övar de slutsatser de dragit. Robert samtalade med sin chef Monica 
Ståhl och hon i sin tur med sin chef. De kom överens om att ta kontakt med polisen och 
berätta hur de upplevde det hela.

Robert sade att personen är en man, ca 185 cm, "svensk", bredaxlad/muskulös, mannen 
brukar var sportigt klädd dvs jeans, någon T-tröja, vanlig jacka och ibland baseball-keps.

Arbetsförmedlingen har anteckningar om mannen/personen men kan pga sekretess inte i 
nuläget ge mer detaljerad information. Om polisen vill ha fler uppgifter kan de höra av sig till 
honom.

Förhöret genomläst och vidkänt.
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PM
Tips från kollega

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2004-10-21
Tid

19:57
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Tips ang. knivskärningen
Uppgift

Kollegan Axoy vid ordningsavdelningen uppgav att hans far är från Turkiet. Pappan är kristen 
, men har haft nära vänskap med muslimer i Turkiet. Enligt Axoys pappa är det sätt som 
pojken mördades på en signal på hur det kan sluta även för andra familjemedlemmar.

Staaf/
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PM
Tips från kollega

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2004-10-21
Tid

20:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Tips om motiv.
Uppgift

Kollegan Jan-Eric Barring ringde idag den 2004-10-21 kl 20.15 och meddelade att han varit i 
kontakt med en av sina informatörer. Denne brukar alltid lämna bar och kloka tips.
Den här gången sa UL att hanhört i sina kretsar att mordet på pojken hade att göra med en 
affäruppgörelse mellan pappan och någon annan.
UL visst själv inte vad det fanns för relevans i det han hört. Han kunde inte värdera 
informationen men önskade ändå lämna den.

Staaf/
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Spaningsuppslag
Tips ang. släkten  Ammouris ekonomi m.m.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Henricson, Benniet
Datum

2004-10-22
Tid

08:52
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2004-10-21
Tid

15:00
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Benniet Henricson

Uppgiften avser

Uppgift

UL, som är känd av undertecknad, ringde den 21 oktober 2004 och uppgav följande:

UL har kontaktats av en kvinna som varit anställd i Hussein Amouris dataföretag i 6 år. Hon 
uppgav att det föreligger ett konkret hot mot Hussein Ammouri. Dert är Hussein som äger 
företaget men har de olka butikerna skrivna på bröder och släktingar eftersom han själv har 
näringsförbud.

Hussein har obetalda skulder som han inte har betalat. Det rör sig om 600.000 sek. Han 
betalar undermåliga löner till sina anställda. Han har av den anledningen haft många hot mot 
sig. Det senaste hotet var för 2 veckor sedan då det hade kommit in två "torpeder" till 
Stockholmsbutiken/kontoret och krävt 600.000 sek omgående av Hussein. Han hade vägrat 
att betala. "Torpederna" var invandrare i 20-25 årsåldern.

För att se Hussein offentliga skulder m.m. så finns uppgifter på internet;  idg.se Sök därefter 
på  Hussein Ammouri.

Benniet Henricson
kriminalinspektör
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Förhör
Tips i ärendet den 19 okt-04.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, NMotala
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ringt till polisens tipstelefon
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

Arne Sternell
Förhörsdatum

2004-10-22
Förhör påbörjat

10:11
Förhör avslutat

10:14
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Okänd kvinna vill berätta vad hon hört i andra hand, att Mohammeds far var skyldig någon 
pengar, och om han inte betalade skulle någon dödas inom familjen..
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Spaningsuppslag
K 398 90-04

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Almroth, Kenth
Datum

2004-10-19
Tid

17:49
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2004-10-19
Tid

17:30
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Kenth Almroth

Uppgiften avser

Kartläggning av Mohamad Ammouri
Uppgift

Polisman Almroth har under dagen varit i kontakt med en väl känd person med kristet 
Libanesiskt ursprung. Personen har varit i Sverige i 20 år och har polismannens fulla 
förtroende. Då familjen tidigare varit utsatt för grova brott föredrar jag som polisman att 
inledningsvis avvakta med ID uppgifter.

Under samtalet med UL berättade denne att han hade mycket lite kontakt med de Libaneser 
som tillhör den muslimska tron. Dock var UL:s spontana reaktion att mordet på åttaåringen 
med stor sannolikhet hade något med fadern eller modern att göra.
Jag bad UL återkomma om han hörde något.

Klockan 17.30 041019 ringde UL till mig då han hade uppgifter att lämna. UL hade på eget 
bevåg begett sig till mordplatsen där han som han trodde träffade på ett flertal av den 
drabbade familjens släktingar. UL kom ganska snart i samspråk med en man, kusin till 
pojkens pappa . Mannen var i 60-årsåldern och lätt att prata med. UL berättade att han själv 
bott i Sverige i många år och att han visste att en svensk inte skulle mörda ett barn på det sätt 
som skett.
UL frågade vidare om kusinen visste något som kunde förklara vad som hänt ?
Enligt kusinen hade pojkens far butik/ butiker i Stockholm som denne stod som ägare till men 
som han ej själv drev. UL förstod vidare att affärerna som fadern till den mördade pojken var 
inblandad i handlade om stora pengar. Enligt UL driver fadern en butik i centrala Linköping 
på Drottninggatan mitt emot Restaurang Bagdad.

Kusinen lät UL förstå att pojkens far " satt " på mycket uppgifter men inga som han berättade 
för någon.

Kusinen blev sedan nyfiken på UL och frågade var i Libanon denne kom ifrån varvid UL 
förstod att samtalet med stor sannolikhet var slut.

Sedan UL berättat att han kom från en del av Libanon där alla vet att det i huvudsak bor 
kristna ville kusinen ej prata mer.
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Boquist, Henrik
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

Roine Rosén
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

11:03
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Henrik har eget företag i Linköping, Linköpings teknikbyrå, en datafirma. 
För en tid sedan blev han uppringd av en person och blev erbjuden att köpa LG plasmaskärmar 
i partier
om minst 10 st. Henrik avböjde erbjudandet då han tyckte det verkade skumt.
Efteråt har han på omvägar hört att samma skärmar såldes på en firma i Linköping som heter 
PC Superstore.
Slärmarna skulle kosta Henrik 2500:- st.
tfn 013-12 21 52

HEMLIG



1269

Förhör
Kartläggning - pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Wirén, Ann-margret
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tog själv kontakt med polisen med anledning av iakttagelse.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-25
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Ann-Margret Wirén ville berätta en episod som inträffade ungefär för 14 dagar sedan. 
Makarna bor på Karl Dahlsgrensgan 49 och de brukar rasta sin hund runt i området och då 
ofta vid Åsgatan. Hennes man Olle var ute med familjens hund då han iakttog en vit äldre 
Volvo 242. Den var skamfilad och rostig. Bilen kom i ganska hög hastighet åkte bort på 
Åsgatan och vände med en rivstart och föraren stannade sedan bilen vid busgaget vid villorna 
på Åsgatan. Maken som tyckte att mannen gjorde en felaktig parkering ville uppmärksamma 
denne på detta och mannen visade tydlig irritation över att bli anklagad.  Han försvann snabbt 
trapporna ner mot Barnhemsgatan. Klockan var vid 21-tiden och det var mörkt ute. Han hade 
uppfattat mannen som relativt ung och storväxt.

Ann-Margret Wirén har försökt att tala med honom om detta för att få närmare uppgifter men 
maken vill inte diskutera detta. Troligen blev han rädd säger Ann-Margret. Men eftersom han 
nu även är lite till åren (blir 80 år nästa gång) vill han kanske inte erkänna att han inte minns 
mer än det han sagt.

Ann-Margret själv rastade hunden på aktuell plats den 19 oktober. Hon såg inte någon 
människa "det var så oerhört tomt". Hon varken såg eller hörde någon sopbil på platsen eller 
något annat fordon.

Själv var hon iklädd en brun/grön regnkappa och hade hunden med sig.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lilja, Mattias
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

KK
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av morden på Åsgatan 041019, via dörrknackning.
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

Marika Malmsten
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

17:20
Förhör avslutat

17:40
Förhörsplats

Barnhemsgatan 8C, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lilja bor på Barnhemsgatan 8c med sin fru Jennie Lilja, tillsammans har de 
sonen Rasmus. De har bott på adressen sedan april i år. Lilja känner inte 
familjen Ammouri, de brukar bara hälsa när de möts i trappan. 

Lilja uppger att han gick hemifrån, Barnhemsgatan 8C, vid 07.30-tiden, 
041019. Lilja var påväg till sin bil som han har på P-plats bakom ICA på 
Djurgårdsgatan, Lilja beskriver att p-platsen ligger vid ICA:s lastkaj.

När han gick ut på Barnhemsgatan gick han i riktning mot vändplanen, vek 
sedan av till vänster på Köpmansgränd och nedför en trappa mot 
Djurgårdsgatan till sin parkerade bil.

Lilja minns att han mötte en kille på Barnhemsgatan, mittemellan bostaden och 
trappan. Killen stirrade så konstigt på matlådan som Lilja bar i handen, därför 
minns Lilja honom. Killen var i tjugoårsåldern, hade kort svart hår och hade 
svart skäggstubb. Lilja är osäker på klädseln men tror att killen var mörkt klädd, 
eventuellt hade han stickad tröja på sig.

Lilja uppger vidare att han hörde konstiga ljud från trappuppgången kvällen 
innan morden. Lilja vaknade vid 23-tiden av att han hörde dunsar utifrån 
trappan. Lilja gick upp för att kontrollera att dörren var låst. Dunsarna var 
återkommande i några minuter och vid något tillfälle hörde också Lilja att 
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porten slog igen. Lilja hörde inte några röster. 

Lilja har svårt att med exakthet återge händelsen eftersom han var nyvaken. 
Sedan gick Lilja och la sig och somnade strax efter. När Lilja sedan fick reda på 
att grannpojken hade blivit mördad kom han att tänka på denna händelse.

Signalement på Lilja:
Lilja är ca 170 cm, normal kroppsbyggnad, har kort mörkt hår och har glasögon.
041019 var han klädd i jeans, jeansjacka och svarta skinnskor.  

Uppläst och godkänt

(se också förhör med Jennie Lilja)   
  

Förhör med Lilja, Mattias; 2004-10-26 17:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_L
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lilja, Jennie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

KK
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av morden på Åsgatan, Linköping 041019, via dörrknackning. 
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

Marika Malmsten
Förhörsdatum

2004-10-26
Förhör påbörjat

18:30
Förhör avslutat

18:45
Förhörsplats

Barnhemsgatan 8C, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jennie Lilja bor Barnhemsgatan 8c med sin man Mattias Lilja, tillsammans har 
de sonen Rasmus. De har bott på adressen sedan april i år. Jennie känner inte 
familjen Ammouri, de brukar bara hälsa när de möts i trappan.

Jennie uppger att hon tittade på Tv tillsammans med sonen vid tidpunkten för 
morden. Jennie hörde porten öppnas och stängas några gånger precis som 
vanligt en vardagsmorgon i huset.

Vid 09-tiden gick Jennie och sonen till ICA på Djurgårdsgatan för att handla. 
De handlade snabbt och gick sedan direkt hem. Vid 11-tiden gick Jennie med 
sonen till dagis. Dagiset ligger i Trädgårdsföreningen. Jennie gick sedan vidare 
till sitt arbete på Modefrisören på Hospitalstorget.  Jennie gjorde inga särskilda 
iakttagelser vid dessa tillfällen.

Jennie uppger vidare att hon kvällen innan morden vaknade av att hon hörde 
konstiga ljud från trappuppgången. Hon blev orolig att dörren inte var låst och 
väckte därför sin man Mattias. Mattias gick då upp och kontrollerade dörren. 

Jennie beskriver ljuden som "att någon drog något mot trappräcket". Ljuden var 
återkommande i några minuter. Mattias stod kvar vid dörren och lyssnade, hur 
länge vet inte Jennie för hon somnade innan Mattias kom tillbaka till sängen.

Uppläst och godkänt 
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Förhör med Lilja, Jennie; 2004-10-26 18:30   diarienr: 0500-K39890-04
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1274

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lundmark, Ulla
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev upplysningar som broder Alis klassmentor kan lämna

om fam. Ammouri
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

2004-10-26
Förhör påbörjat

17:40
Förhör avslutat

17:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ulla Lundmark är lärare på Berzeliusskolan i Linköping. 
Hon är mentor för Mohammads bror Ali Ammouri, vilken studerar i klass Te1G.
(Ulla hörs på knastrig telefonlinje under semestervistelse på Lanzarote)

Hennes uppfattning om Ali är att han är en glad och pigg pojke. Han är inte 
rädd för någon eller något. Det har aldrig framkommet något som tyder på att 
vare sig han själv eller familjen skulle vara eller ha varit hotade eller liknande.

Det senaste mentorsamtalet blev inställt eftersom Ali var sjuk.
Ulla har även träffat Alis föräldrar, men hon har uppfattat dem som helt vanliga, 
"vem som helst" föräldrar.

(Om ytterligare samtal önskas med Ulla återkommer de till Sverige sö 31/10)

Fortlöpande nedtecknat.
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1275

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bjellqvist, Magnus
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kund till PC-Superstore, vilken vart irriterad på företaget och visat "hämnd"
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

2004-10-27
Förhör påbörjat

10:58
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Magnus arbetar som försäljningschef, PC-Superstore Sverige.
Hans chef Hussein har bett Magnus kontakta polisen och berätta om en 
händelse som drabbat honom pga hans anställning i företaget.

Under mars/april 2004 såldes en HP-skrivare över näthandel. Skrivaren 
skickades mot postförskott, men visade sig vara defekt.
Tyvärr tog hanteringen med ersättningsmaskin längre tid än brukligt,  3-4 
veckor. Detta beroende på att företaget stod under rekonstruktion.
Några mail och telefonsamtal utväxlades mellan kunden och Magnus. En 
ersättningsskrivare levererades och Magnus uppfattade allt som frid och fröjd.
Så som Magnus känner till har kunden aldrig varit i kontakt med 
Linköpingsbutiken.

Under maj månad började ett flertal försändelser strömma in till Magnus privat. 
Kataloger, porrkataloger, medlemsanmälningar kundnummer på Internetbutiker 
och liknande. Under sommaren avtog inströmningen men eskalerade under 
augusti.  
Polisanmälan gjordes och spårning utfördes av polis med utfall att beställare av 
dessa varor och tjänster var just denna kund, identisk med: Thomas Eriksson, 
Trädgårdsgatan 17  i Norrköping.

Magnus uppger att anmälan K 38117-04 senare avskrevs av någon, Olle 
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Tjernberg

Magnus tror personligen inte att det finns något samband mellan dessa båda 
händelser.

Magnus tillfrågas om och uppger sig inte känna till några ytterligare konflikter 
med kunder som kan tänkas .

Fortlöpande nedtecknat.

Förhör med Bjellqvist, Magnus; 2004-10-27 10:58   diarienr: 0500-K39890-04
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1277

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hermén, Theresia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev upplysningar som broder Husseins klassmentor kan lämna ang. familjen Ammouri.
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

2004-10-27
Förhör påbörjat

12:15
Förhör avslutat

12:32
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Theresia arbetar som klasslärare i klass 8Aammori, Thornhagskolan, Linköping.
Hon är såväl klasslärare som mentor för Hussein Ammouri.

Theresia uppfattar familjen som trevlig och ambitiös, med höga krav på sina barn. Hon har ett 
gott intryck av familjen, men har aldrig träffat föräldrarna personligen. Hon känner till att 
pappan driver ett dataspelföretag i Lkpg.

Hussein har flera kamrater i klassen., bl. a  Henrik Näkne och Rakkeb Munir.

Theresia har talat med Hussein om "grejer som handlat mellan klasskamrater". 
Hon avser med detta ett tillfälle tidig vår –04. Rakeeb besökte Hussein hemma i dennes 
bostad och pojkarna hade sysselsatt sig vid datorn. Rakeeb hade då surfat in på några 
porrsaiter vilket upprörde såväl Hussein som hanns pappa.
Theresia tror inte att Rakkeeb skulle gjort så hemma, men uppger att han är en intelligent och 
bra pojke som ibland kan ha lite svårt att sätta gränser.

I övrigt har Theresia aldrig hört om några problem för Hussein, vare sig hemma eller i skolan.

Förhöret fortlöpande uppläst och godkänt. 
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Förhör
Kartläggning pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Tapper, Lisbeth Birgitta Maria
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev upplysningar som syster Iman Ammouris mentor kan lämna ang. familjen.
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

2004-10-27
Förhör påbörjat

12:53
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Birgitta beskriver Iman som en tuff, positiv duktig rakryggad flicka som har lärt 
sig jättemycket. Hon har flutit in mycket bra i skolan.

Iman brukade komma för sent till skolan lite då och då, men det berodde i hög 
grad på att hon ofta följde Mohammad till skolan. Barnen var ofta sena till 
skolan.

Iman har alltid haft en god relation med såväl kamrater och lärare. Det har 
aldrig förekommet några bekymmer.

Vid utvecklingssamtal har Imans mamma varit med tillsammans med tolk. Det 
har aldrig framkommet några som helst konstigheter.

Birgitta vet att skolsköterskan Caroline Berggren träffat Iman vid ett flertal 
tillfällen. 
Iman hade lite problem med magen och möjligen åt hon inte ordentlig frukost 
innan hon gick hemifrån.

Birgitta bedömer Iman och hennes familj som bra och trygg och det har aldrig 
framkommet några bekymmer.

Fortlöpande uppläst och godkänt.
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Förhör med Tapper, Lisbeth Birgitta Maria; 2004-10-27 12:53   diarienr: 0500-K39890-04
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1280

Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Lungdom
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord 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

Bertil Eriksson
Förhörsdatum

2004-10-27
Förhör påbörjat

15:50
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats

Polishuset i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

En anonym mansperson ringde från Stockholm och berättade 2000-07-18 så mördades en 
libanesisk frisör på Upplandsgatan. De misstänkta var "olika araber". Tipsaren är säker på att 
mordet här i Linköping är utfört av libaneser och att det handla om hedersmord eller skulder.

Bertil Eriksson, inspektör
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1281

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Berggren, Caroline
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Carolines uppfattning /erfarenhet om fam. Ammouri såsom varande 

Skolsköterska
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

2004-10-27
Förhör påbörjat

17:01
Förhör avslutat

17:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Caroline är skolsköterska på Fridtunaskolan och Tingvallaskolan i Linköping.  
Hon har i denna egenskap kommit i kontakt med såväl Mohammad  som Iman 
Ammouri.

Mohammad har hon endast träffat en gång, den 28 september –04. De pratade 
mest om hans tillväxt, om vad han vuxit sedan förgående mätning/vägning. Han 
var nyfiken på det mesta, tyckte att det var roligt att prata, en trevlig kille. Artig 
och jättetrevlig. Det är därför jag kommer ihåg honom. Det framkom definitivt 
inget om några bekymmer vare sig för honom eller hans familj.

Mohammads syster Iman har Caroline träffat ett flertal gånger. Caroline var en 
pigg och glad tjej som också tyckte om att prata. Hon hade ibland ont i magen, 
lite hängig och hade huvudvärk. Caroline påtalade vikten av att äta ordentlig 
frukost. Det framkom då att hon gick upp för sent för att hinna äta frukost. 
Carolines slutsats var att "dom får nog klara sig själva på morgonen". 
Caroline har aldrig haft anledning misstänka några bekymmer hemma.
Enda gången var i höstas när Imans pappa var sjuk. Han låg på sjukhus och 
hade ont i hjärtat. Iman var då orolig för pappan. 

Förhöret fortlöpande nedtecknat och avslutat kl 17.20  
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1282

Förhör
Hörd upplysningsvis angående tips till efterlyst

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andos, George
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter samt körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående de uppgifter han lämnat till efterlyst.
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-10-27
Förhör påbörjat

13:34
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Polisstationen i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare Krinsp/Stephan Lindberg och Krinsp/Tommy Södling.

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för George.

George kommer ursprungligen ifrån Libanon, ifrån Zahle, det är en stad som ligger 50 
kilometer öster om Beirut. George kom till Sverige 1987, han reste själv och kom direkt till 
Sverige ifrån Libanon. Tillfrågad uppger George, att han efter det att han anlänt till Sverige ej 
 vid något tillfälle återvänt till sitt hemland.

George berättar att han är gift och att hans hustru kommer ifrån Istanbul, hon kom till Sverige 
1991 och de båda gifte sig 1992. George och hans hustru har två barn tillsammans, en pojke, 
Robin, och en flicka, Maria. George äger restaurang/pizzeria, Ciao Ciao, i Ljungsbro sedan 
1993, George bedriver ingen ytterligare verksamhet.

Tillfrågad uppger George att han inte känner eller umgås med Hassan Ammouri eller någon i 
dennes familj eller släktingar till Hassan. Första gången som George överhuvudtaget fick reda 
på att det fanns en person med det namnet var efter morden som inträffade i Linköping den 
19 oktober 2004.

George tillfrågas om de tips som han ringt in till Efterlyst om: George berättar att de uppgifter 
han lämnat till Efterlyst är sådant som han i sin tur fått höra. George säger vidare att han på 
morddagen, mitt på dagen, besökte mordplatsen där han sammanträffade med ett tiotal andra 
för honom helt okända Libaneser, endast män, George säger att som han förstod det så kom 
de ifrån Stockholm. George uppfattade dessa personer som släktingar till familjen Ammouri. 
Libaneserna var klädda som folk går klädda i allmänhet.
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Fhl säger: du har lämnat uppgift om att den mördade pojkens pappan och en broder till 
pappan är osams med varandra, hur känner du till det? George svarar att det hörde han vid 
tillfället som han berättat om ovan, George kan dock ej säga vem det var som sade det.

En av de för George okända Libaneserna var en man i 60-års åldern, mannen berättade för 
George att han bodde i Stockholm och att hans barn bedrev taxiverksamhet i Stockholm. 
George och mannen började att samtala och George frågade mannen vad denne tyckte om det 
inträffade, mannen svarade att han inte visste. George sade åt mannen: ni måste veta, detta 
med tanken på mordplatsen och eftersom du är från Libanon så måste du förstå att mordet är 
planlagt, den mördade pojkens pappa måste veta! Mannen svarade George, "pappan sitter på 
någonting, han vill inte säga". Därefter frågade mannen, från vilken stad i Libanon som 
George kom ifrån, George svarade, från Zahle. När mannen fick reda på detta så ville han inte 
fortsätta konversationen med George. George vet ej vad mannen heter, George uppfattade att 
mannen var ca: 165cm lång och tillägger att mannen var lite tjock, han var klädd i en mörk 
kostym. Fhl frågar om "pappan sitter på någonting" betyder att pappan måste veta någonting, 
George svarar att det var så han uppfattade det.

Tillfrågad om vad George konkret hörde angående att den mördade pojkens pappa var osams 
med en bror svarar George, någon av Libaneserna sade, "osams fortfarande med sin bror", 
därefter sade någon, någonting om att han inte på sju år pratat med sin bror. George tolkade 
detta som, att det var den mördade pojkens fader som inte pratat med sin bror på sju år. 

På fråga uppger George att det var vid samma tillfälle som han även fick höra att Hassan 
skulle ha 7 -–8 bröder i Stockholm, samma sak gäller uppgiften om att det var en familjefejd. 
Att Hassan varit inblandad i en konkurs är något som George hört från andra personer, 
personer som handlat i Hassans affär.

Fhl frågar George om uppgiften han lämnat om att man sårar familjen genom att mörda 
sonen. George svarar att liknande saker har hänt i Libanon, att man hotat en person genom att 
hota att mörda dennes barn. George menar att det inte är vanligt förekommande att man sätter 
dessa hotelser i verket, men att det förekommer bland vissa personer/grupper i Libanon. 
George förklarar detta med att det i Libanon finns olika religioner och kulturer. George säger 
vidare att om man dödar barnen så kommer pappan att lida hela tiden, enligt George är det 
något som förekommer bland, som han tidigare sagt, vissa grupper i Libanon. 

George tillfrågas om den uppgift som han lämnat om att familjen är shiamuslimer. George 
svarar att det är en slutsats som han dragit efter att han på morddagen träffat de Libaneser 
som han nämnt om tidigare i förhöret. Dessa Libaneser som han uppfattade som släktingar till 
den aktuella familjen berättade att de var ifrån södra Libanon och det är den uppgiften som 
gör att George drar slutsatsen att familjen är shiamuslimer. George säger att 99% av 
befolkningen i södra Libanon är shiamuslimer.

George berättar att han hört att den mördade pojken hade knivskador i halsen, detta har han 
också läst på text tv. George säger att han inte vet om det finns någon speciell betydelse med 
att sticka någon i ändan, det är inget han känner till.

George säger att han tror att mordet är en markering till pojkens pappa och George är av 
uppfattningen att pappan vet vad som ligger bakom. Detta är Georges egna funderingar.
På fråga om någon annan än pappan i familjen kan känna till vad som ligger bakom mordet 
svarar George att även mannens hustru kan känna till motivet till mordet, men att hon inte får 
berätta om det för någon. Även de barn i familjen som är lite äldre kan känna till något, oftast 
är de dock "tvättade" till att inte säga något om det till någon annan.

Förhör med Andos, George; 2004-10-27 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Tillfrågad uppger George, att det inte är omöjligt att någon nära bekant/vän till pappan i 
familjen känner till de bakomliggande orsakerna till mordet. Eventuellt kan pappans bröder 
känna till något. George säger att hans uppfattning är, att enda sättet för polisen att lösa 
mordet är att pappan i familjen hjälper polisen, annars tar det bara stopp.

George berättar att han även funderat en del på kvinnan som blev mördad samtidigt med 
pojken. Kvinnan var lärare för bl.a. invandrare, George säger att han funderat på om 
mördaren kan ha varit en person som hon kände igen, en person som hon varit lärare åt.

Tillfrågad uppger George att han uppfattar mordet som en signal till pappan och att pappan 
måste veta vem som begått mordet. George säger vidare att han själv är invandrare och han 
tror att det är en invandrare som begått mordet. Denna slutsats drar George genom att han 
själv kommer ifrån mellanöstern och att han sedan 1987 bott i Sverige. Därför menar George 
att han vet hur folk fungerar både i mellanöstern och i Sverige.

George känner inte till att det finns en Libanesisk förening i Linköping, när fhl påstår att det 
finns en sådan säger, George att det beror på att det är en viss grupp som finns i den 
föreningen och att han förmodligen inte är välkommen dit, George säger sig aldrig blivit 
upplyst av någon om att det finns en sådan förening.

Förhöret avslutat klockan 14.05

Utskriften är en sammanfattning utav ett bandinspelat förhör.

George säger sig ej vilja läsa igenom utskriften, säger att han minns vad han har sagt.

Stephan Lindberg/Krinsp.

 

Förhör med Andos, George; 2004-10-27 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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1285

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Telefonsamtal till förhörsledaren.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-27
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Advokat Lars Runeberg ringer upp. Han arbetar på Falk, Sjöberg och Partners i Stockholm. 
Telefon 08-24 43 55, 0708-24 43 54.

Han är ombud för Hussein Ammouri vad det gäller företaget. På frågan om det är Hussein 
som äger företaget, svarar han att Hussein är huvudägaren. Hussein är personen utåt, den som 
är aktiv och fattar beslut.  Hussein har bett honom kontakta polisen. Runeberg säger att han 
inte kan tillföra utredningen något, men att han står till tjänst om han kan.
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1286

Förhör
Kartläggning - pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Palm, Jan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Själv tagit kontakt med polisen med anledningen av morden den 19 oktober på Åsgatan.
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

Anita Ylve
Förhörsdatum

2004-10-29
Förhör påbörjat

17:45
Förhör avslutat

17:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ay

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Palm berättar att han åker pendeln varje dag mellan Linköping - Mjölby. Det har han gjort 
under 10 år. I och med det blir det så att man börjar känna igen de som åker.

Måndagen den 25 oktober klockan 16.30 satt han på tåget då en yngre man steg på. Han kom 
och satte sig intill Palm på högra sidan. Mannen verkade stressig på något sätt eller om han 
sprungit till tåget. Han verkade stressad - jagad och lite andfådd. Palm observerade att 
mannen hade två skärsår i sin högra hand. Han satt lite framåtlutad och "kände på näven" som 
om han hade ont.

Såren som inte såg alldeles "nygjorda" ut, de blödde inte, var inte längre än max 3 cm. Att det 
var skärsår var dock ingen tvekan om och det var alldeles raka linjer, säger Palm. Han kan 
omöjligt bedöma åldern på dem men de kan väl stämma med någon vecka.  De löpte båda ut 
från området mellan tummen och pekfingret. Det som lång närmast tummen låg närmast i 
tumgreppet och det andra alldeles intill och var något mindre.

Mannen var ca 180 - l90 lång. Palm själv är 172 och då Palm skulle stiga av reste sig mannen 
för honom och han var väsentligt längre än Palm. Det var "en kraftig bit", säger Palm. En 
bodybuildertyp nästan, tyckte Palm.

Mannen fortsatte således vidare mot Tranås.

Mannen hade snaggat ljust hår och ljus tunn skäggstubb. Han var ca 20 - 25 år.

Iklädd Adidas-byxor ljust gråblå med 3 vita streck. Jackan, en vinterjacka, vars ärmar på 
utsidan var mörkt gråblå och på insidan av ärmen mot kroppen var det en ljusare gråblå färg. 
Skorna lade han inte märke till. Palm säger att han dröjt med att meddela sig då han tyckte att 
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det kanske inte hade något betydelse men så såg han på Efterlyst på torsdagskvällen och 
bestämde sig för att kontakta polisen.

Förhör med Palm, Jan; 2004-10-29 17:45   diarienr: 0500-K39890-04

1287HEMLIG



1288

Förhör
Kartläggning Pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Amouri, Youssef Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Hevi Ahmad
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan tänkas ha betydelse för utredningen.
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

2004-11-02
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats

Polishuet Flemingsberg Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Medverkar vid förhöret, tolk Hevi Ahmad.

Youssef är en av de 9 bröderna i familjen Amouri. Han kom till Sverige 1990 
direkt från Libanon. Han är gift med en libanesisk kvinna, Nivien. Paret har två 
gemensamma barn, en flicka 4,5 år samt en 22 månader gammal son.
Nivien och Youssef har träffats i Libanon. Youssef driver ett företag i 
konditoribranschen, Wienerkonditoriet på Biblioteksgatan i centrala Stockholm. 
Han äger företaget tillsammans med sina bröder Mosiem och Yasser. 

Bröderna drev tidigare även en livsmedelsbutik i Bredäng centrum. De hade 
innehaft rörelsen under 8 år men sålde 2001 till en kurd. Det var inga problem 
eller oegentligheter i samband med försäljningen.

Youssef känner inte till att något hot förekommit. Vare sig mot familjen i stort 
eller mot någon enskild familjemedlem.

Kaférörelsen Wienerkonditoriet har mest stamkunder och där förekommer inga 
oegentligheter eller bråk med några kunder eller leverantörer.

Youssef uppger att alla i släkten har egen arbete. De träffar inte varandra 
speciellt ofta eftersom de jobbar mycket. Det finns cirka 100 stycken släktingar, 
inklusive barn. Ibland besöker de Heron center där de träffar 3-4 jämnåriga på 
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restaurangen medan barnen leker.

Bröderna träffas ganska ofta minst två gånger per vecka. De jobbar och bor i 
närheten av varandra. Hassan i Linköping träffar Youssef av naturliga skäl 
ganska sällan. Uppskattningsvis varannan månad. De talar däremot med 
varandra i telefon 1-2 gånger per vecka. Av bröderna har Youssef mest kontakt 
med sin bror Yasser. Beroende på att de jobbar tillsammans på 
Wienerkonditoriet. Om Hassan i Linköping har problem skulle han berätta om 
detta även för Youssef. Hassan pratar mest med Hussein, eftersom han varit 
längst tid i Sverige och bäst kan det som gäller lagar och liknande.

Youssef tillfrågas om Hassan har berättat om något bråk eller liknande. 
- Ja han har berättat om en kund, som troligen hette Leif. Denne slog 

Hassan inne i affären. Händelsen inträffade för cirka två år sedan. Problemet 
kan ha berott på Hassans bristfälliga språkkunskaper eftersom han inte bott så 
lång tid i Sverige.

Vad är släktens uppfattning om morden i Linköping?
Youssef tror själv att det är någon rasist som bor i området och som dödat Mohamad. Den 

mördade kvinnan kanske kände igen mördaren och blev själv därför dödad. Detta om 
Mohamad dödades först. Youssefs uppfattning är att alla i släkten tror likadant. Hassan 
hade inga problem med någon. Därför tror Youssef inte att mordet var riktat mot familjen. 
Youssef tror att det var planerat att döda  någon invandrarpojke men inte speciellt riktat 
mot Hassans son. Hassan har sagt att det endast bor en ytterligare invandrarfamilj på 
samma gata, en familj från Kina. Youssef menar med sitt påstående att det inte var 
planerat att döda just Mohamad. Det blev en impulshandling när mördaren som var rasist 
mötte just honom. Kanske är han psykiskt sjuk. 

Youssef tillfrågas om vem i släkten som är att betrakta som dess överhuvud.

Det finns ingen. Youssef frågar den som kan just det som frågan gäller bäst. Det kan vara 
vem som helst av bröderna. Ej heller vad gäller sociala frågor, om till exempel giftermål. 
Man gifter sig med vem man vill utan att fråga någon. 

Vem är Rana?
Det är min kusin Jamel, Amoris dotter. Hon är cirka 20 år och bor hos sin mamma i Bredäng. 

Hon har gift sig med Jamils systerson Ali Ezadden. 

Rana och Ali befinner sig nu i Libanon på semester. Ali väntar på uppehållstillstånd i 
Sverige. Rana besöker honom i Libanon. Hon reste för cirka 3-4 veckor sedan och 
beräknas vara borta 1-F2: månader. Youssef vet inte exakt. 

Rana var mantalsskriven hos Hassan i Linköping "alla pratar så". Hassan och alla har berättat 
så att Rana har sin adress i Linköping. Anledning till detta vet inte Youssef, men det 
brukar gå fortare med uppehållstillstånd om man inte bor i Stockholm. Detta eftersom så 
många asylärenden behandlas i Stockholm.

Youssef träffade Rana dagen före hennes avresa för 3-4 veckor sedan. Hon reste själv eftersom 
Ali åkt cirka en månad tidigare. Rana har inte varit tillsammans med någon man tidigare. 
Endast om det är någon tilltänkt man/kvinna som man vet inte är god eller bra som 
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man/hustru diskuterar man detta och framför sitt ogillande.

Youssefs hustru Nivien och Rana är goda vänner. De känner varandra väl, umgås och pratar 
ganska frekvent.

Youssef tillfrågas om Rana besökt eller bott hos Hassans familj i Linköping vid något 
tillfälle. Alltså inte endast varit skriven under deras adress. 

- Det är möjligt att hon besökt familjen eftersom hon är släkt med Hassan någon eller några 
dagar. Hon har inte bott hos dem någon längre tid. Vid brukar inte berätta för varandra 
om någon varit på besök hos någon annan kortare tid till exempel under någon vecka.

Seinas bror Ali har bott en tid hos Hassan i Linköping. Youssef vet att han bodde hos Hassan 
några månader under vintern/våren 2004. Han bodde hos dem 3-4 månader varefter han 
flyttade till Stockholm. Han flyttade från Libanon till Linköping/Stockholm. Han var eller 
kanske fortfarande är gift med en kvinna från Vitryssland. Ali bor ensam i Stockholm 
medan hustrun bor i Ryssland.

Ali och Rana känner inte varandra. De har enligt Youssef inte träffats "så mycket".

Rana bär inte slöja. I släkten är det endast Hassans familj som gör så.

Hassans dotter Alia är förlovad. Om hon har haft någon kille/man tidigare vet inte Youssef. 
Det är säker många killar som "stött" på henne och kvinnor i hennes ålder, 16-25 år. 
"Man gör så. Så är det med en bra kvinna. En dålig kvinna vill ingen ha".

En kvinna som har varit gift eller förlovad behöver inte vara oskuld för att accepteras. En ung 
kvinna blir däremot inte accepterad om hon inte är oskuld efter det att hon tillbringat en 
enda natt med en man. Om hon däremot blivit lurad eller själv inte kunnat påverka 
situationen spelar det ingen roll. Hon blir då accepterad. Youssef menar med detta om 
flickan/kvinnan till exempel blivit våldtagen.

Finns några politiska aktiviteter inom släkten i hemlandet?
- Ja det var krig och alla var med i något parti men släkt och kompisar och alla som bor i vårt 

område rör man aldrig.
Det var länge sedan och det finns inget politiskt som kan ligga till grund för mordet. Absolut 

inte.

Youssef tillfrågas om hans bror Hassan var engagerad i politiken när Israel gick in i Libanon.

Det var 1982 och 2002. Vi är inte fanatiker. Vi har en religion och en åsikt men är/var inte 
aktivt engagerade. Man ska vara en förebild för barnen. Lära dom att göra rätt för sig.

Det finns enligt Youssef inte någon mötesplats för människor från Libanon på Internet. Ingen 
sk chatlinje som används av libaneser.

Youssef tillfrågas om sitt telefoninnehav. Han använder själv mobil nr 070-4284653. 
Hemtelefon 08-7404908. Hans hustru har mobiltelefon nr 073-9872884.

Youssef fick vetskap om att Mohamad mördats cirka en timme efter händelsen. Hans bror 
Musliems fru ringde till Youssefs fru och berättade. Youssef som låg och sov vaknade av 
hans hustrus höga och upprörda röst. Han ringde då till Hassans son Ali. Youssef ringde 
på flera olika telefoner utan att få något svar. Han vet inte vilket nummer han ringde när 
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Ali svarade. Han fick då även byta några ord med Hassan.

Då Youssef avslutat telefonsamtalet åkte han tillsammans med sin fru bil till Linköping. Det 
var flera bilar som åkte ungefär samtidigt. Alla hade fått vetskap ungefär samtidigt. 
Youssef, Akil och en kusin Fadi åkte i samma bil till Linköping. Fruarna som inte var 
resfärdiga lika snabbt kom något senare. I Linköping besökte de först Hassans bostad. 
Cirka två timmar efter ankomsten promenerade de till brottsplatsen. Platsen var avspärrad 
och de såg i princip inget. Det var mycket folk på platsen. De gick dit tillsammans med 
Hassans söner.

Youssef känner polisen Roger flyktigt. De hälsar på varandra på gatan. Han kom till 
Matvaruaffären i Bredäng och handlade. Affären låg mitt emot Sekvencia-butiken där 
Roger var kund.

Youssef tillfrågas om han nu, efter det att flera av hans bröder varit på förhör, hört hur 
Mohamad stucken/mördad. Att han blivit huggen även i klinkorna.

Youssef uppger att han inte hört detta tidigare. Mohamads mor och far är tillsammans med 
oss hela tiden och vi försöker att inte prata så mycket om "kniv och sådant". Det är 
jobbigt för dom. 

Youssef är intresserad av hur Mohamad dog, om det var huggen i halsen, hur många stick 
osv. Att han blivit huggen i klinkorna säger inte Youssef något speciellt. Han ser inte 
detta som något budskap (Youssef blir ledsen och börjar gråta). Det kan vara något 
rasistiskt möjligen. Man har sett på film att man till exempel kissa på någon. Youssef 
förnekar att han tyder dessa hugg som något budskap, religiöst eller kulturellt budskap. 
Det är första gången han hör talas om att ett barn eller en vuxen person huggs på detta 
sätt. "I Libanon dödar man inte med kniv. Där använder man skjutvapen".

Youssef är muslim. Han är inte aktiv muslim och går inte i mosken. Den enda i släkten som 
är mera aktiv i detta avseende är Hassan i Linköping. Han ber flera gånger om dagen. 
Youssef förklarar att kvinnor bär slöja när dom blir äldre, gråhåriga osv.

Angående hedersmord.
Youssef förklarar att hedersmord inte förekommer inom hans släkt. Det finns människor som 

gör dumma saker i religionens namn. Det är förbjudet enligt muslims lag att döda någon. 

Förhöret fortlöpande uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 12.45.
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Berättelse

Närvarande under förhöret är tolken Hevi Ahmad men hon behöver inte tolka 
eftersom Alieh pratar mycket bra svenska.

Alieh är storasyster till den mördade Mohamad Ammouri. Hon ombeds berätta 
lite om hur det är hemma hos familjen.

På fråga om barnen får fickpengar säger Alieh att det får dom. Hon får 100 
kronor i veckan av sin pappa och behöver hon mer så ber hon pappa eller 
mamma. Brodern Ali har 200 kronor i veckan och dom övriga 100 kronor var. 
Även Mohamad hade 100 kronor i veckan nu men det har han bara haft i några 
månader. Tidigare hade han 50 kronor i veckan. Sedan ville Mohamad spara 
pengar för att kunna köpa mera leksaker och då fick han 100 kronor i veckan. 
Summan på pengar har ingenting med hans ålder att göra. Alieh säger vidare att 
på födelsedagar eller högtider brukar barnen få pengar av farbröderna. Hon vet 
inte hur mycket syskonen får men själv brukar hon få 1 000 kronor varje gång. 
Totalt kanske hon får 4 000 kronor under ett år av farbröderna. För detta köper 
hon kläder men hon sparade även pengar så att hon kunde göra en resa till 
Libanon 2004. Hon var i Libanon under juli och halva augusti 04 tillsammans 
med sin mamma, Mohamad och Iman. Dom bodde då hos sin mormor i byn 
Tofahta. Där bodde familjen innan de flyttade till Sverige. 
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I Tofahta träffade Alieh år 2001 Imad Kaftarani. Alieh var då 15 år och han 20. 
När Alieh och Imad hade pratat med varandra och kände att dom gillade 
varandra så pratade dom med sina föräldrar. Föräldrarna pratade sedan med 
varandra och kom överens om att det var ok att ungdomarna kunde gifta sig. 
Alieh och Imad har tänkt att gifta sig sommaren 2005. Alieh vet inte om 
bröllopet nu kan bli av efter det som hände med Mohamad. Eftersom familjen 
är mycket ledsna nu så är det inte lämpligt att fira ett bröllop. Det som har hänt 
gör ingen skillnad i hennes förhållande till Imad, de kommer ändå att gifta sig 
men det kanske blir senare istället. Dom har inte bestämt var dom ska bo som 
gifta.

Alieh tillfrågas om det har varit andra killar som har varit intresserade av henne 
och blivit avvisade. Hon säger då att år 2000 i Libanon var det en kille som hon 
gav en chans att prata med henne. Hon säger att det är så att hon och någon kille 
kan bestämma om dom vill prata med varandra för att se om det skulle kunna 
bli något emellan dom. Om det stämmer mellan dom när dom har pratat så 
pratar dom med sina föräldrar och det bestäms om giftermål. Den här killen 
kände emellertid Alieh att hon inte ville vara med för han kollade hela tiden på 
andra tjejer. Han blev inte tjurig för att Alieh inte var intresserad av honom. 
Hon kände honom innan år 2000. Dom är fortfarande kompisar och träffas 
ibland när Alieh kommer till Libanon och hälsar på. Den killen har en annan tjej 
nu och han bor med henne i Libanon. Detta är den enda kille förutom Imad som 
Alieh har varit intresserad av.

Hon tillfrågas vem Rana är. Hon säger att Rana är hennes kompis och Rana är 
kusin till pappa Hassan. I Libanon bodde de båda i byn Tofahta. När Alieh och 
hennes familj flyttade till Sverige fortsatte flickorna att ha kontakt på internet. 
För 2-3 år sedan flyttade Rana också till Sverige tillsammans med sin mamma, 
syster och 2 bröder. Dom bor nu i Bredäng utanför Stockholm. Alieh har hälsat 
på Rana i Bredäng på skollov och högtider. Längsta tiden hon stannat hos Rana 
har varit 14 dagar. Dom träffas nästan alla lov, det beror lite på om skolorna har 
samma lov och hur Aliehs pappa jobbar och så. Rana har inte varit så ofta i 
Linköping. Hon brukar mest komma och hälsa på över dagen. Vid ett tillfälle 
bodde hon 14 dagar i Linköping hos Alieh och hennes familj. Det var länge 
sedan, kanske vid julen 2003. Alieh och hennes familj firar inte jul. Alieh vet att 
det var vinter och snö men hon säger att hon är osäker på om det var svensk jul 
när Rana bodde hos dem. Rana gick på ett gymnasium i Bredäng, okänd linje 
och hon slutade gymnasiet sommaren –04. Nu jobbar hon hos sin farbror Amori 
Ammouri som har en livsmedelsbutik, troligen i Bredäng. För tillfället är Rana i 
Libanon. Hon åkte i början av oktober. Hon skulle hälsa på hos sin fästman Ali 
Ezzedin. Dom har varit tillsammans i 3 år ungefär, lika länge som Alieh varit 
tillsammans med Imad Kaftarani. Även Ali Ezzedin är från Tofahta.

När Rana bodde hos familjen Ammouri var det ganska trångt i lägenheten. 
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Alieh, Imad och Rana bodde i ett rum. Föräldrarna bodde i ett annat rum. I det 
tredje sovrummet bodde bröderna Ali, Hussein och Mohamad samt Aliehs 
morbror Ali Kaftarani som var på besök. Morbror Ali bodde ganska länge hos 
familjen. Han kom direkt från Libanon och bodde hos dom i alla fall längre tid 
än 3 månader. Sedan flyttade han upp till Stockholm till några kompisar och så 
blev han kvar i Stockholm. Ali Kaftarani bodde hos familjen Ammouri när 
Rana var på sitt 14-dagars besök och han bodde kvar även sedan Rana åkt hem. 

Alieh tillfrågas om hon vet att Rana var mantalsskriven på familjen Ammouris 
adress i Linköping. Hon säger att det känner hon till, hon säger att Rana gjorde 
så eftersom hennes fästman sökte asyl. Hon trodde att ärendet skulle behandlas 
snabbare om hon var skriven i Linköping än i Stockholm. Alieh tror att det är 
1-2 månader sedan Rana skrev sig på adressen Barnhemsgatan 8 i Linköping. 

Alieh tillfrågas varför familjen flyttade så snabbt till Stockholm efter den 19 
oktober. Rana säger att först var det bara tänkt att familjen skulle åka till 
Stockholm för att vara med släkten där. Sen när dom var där så blev det beslutat 
att dom skulle bo i Stockholm. Anledningen var att dom var rädda, speciellt 
mamma var rädd. Dom var ju själva i Linköping medan släkten fanns i 
Stockholm. Alieh säger vidare att hon är rädd ändå fast dom bor i Stockholm. 
Stockholm är ändå tryggare än Linköping och familjen håller på och letar efter 
en lägenhet. Alieh säger att om hon hade fått välja själv så hade hon inte velat 
flytta till Stockholm, hon skulle hellre vilja vara kvar i Linköping där hon har 
skola och kompisar. Alieh har inte börjat i någon skola i Stockholm ännu. 

Alieh tillfrågas om det inom familjen har diskuterats någon tänkbar 
gärningsman. Hon säger att det har det inte gjort och hon tror att hon skulle ha 
hört om sådana diskussioner hade förts. Alieh har aldrig märkt av att det varit 
några problem, att föräldrarna skulle ha fiender eller att släkten skulle ha det. 
Hon tillfrågas om någon i familjen, släkten eller bekantskapskretsen blivit 
kränkt på något sätt. Alieh säger att hon inte vet någonting om detta. På fråga 
om hon hört att någon i familjen eller släkten skulle vara skyldig någon pengar 
känner hon inte till det heller. Hon säger att det är inte säkert att fadern skulle 
berätta om han eller någon annan har penningskulder. I så fall skulle det röra 
hans jobb och sådant berättar han inte om. På fråga om det skulle kunna röra sig 
om något sexualbrott säger hon att hon tycker att hon borde ha hört det. Hon 
säker på att föräldrarna skulle ha pratat om det för det gäller alla och speciellt 
tjejer så att dom kan skydda sig mera. På fråga vad hon menar att tjejer ska 
skydda sig mot säger hon att det är att ha sex innan man är gift eller att bli 
våldtagen. 

Alieh tillfrågas om hon själv skulle kunna tänka sig att ha sex med någon innan 
hon var gift. Alieh säger att det kanske hon skulle kunna ha men i så fall skulle 
hon berätta det för någon för dom skulle ändå få veta det eftersom det inte 
skulle bli blod på lakanet på bröllopsnatten. Hon tror att hennes föräldrar skulle 
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bli arga på henne men inte straffa henne om hon hade sex med någon innan hon 
blev gift. Killen i Libanon skulle nog göra slut med henne om Alieh hade sex 
med någon annan kille. Storebror Ali skulle säkert bli arg men hon tror inte att 
han skulle söka upp den kille som hon haft sex med för att på något sätt straffa 
honom. Om Alieh hade sex med någon som hon inte är gift så skulle det vara en 
skam för henne och hennes föräldrar men inte för släkten. Alieh säger att hon 
skulle nog berätta om det först för sina kompisar och sedan för sin mamma.

På fråga om Rana haft sex med någon så säger Alieh att hon har i alla fall inte 
berättat det för henne. Om Rana berättat något sådant och bett Alieh att inte föra 
det vidare så skulle hon inte göra det. 

Alieh ombeds berätta om morgonrutinerna på Barnhemsgatan. Hon säger då att 
hon var den som brukade gå upp först. Hon satte sin mobil på ringning klockan 
7. Sen gick hon upp och väckte syskonen och sedan mamma. Mamma brukade 
hjälpa Mohamad att bli klar till skolan, dom andra klarar sig själva. Mamma 
hjälper Mohamad att välja kläder och sedan klär han på sig själv. Sedan gör 
mamma frukost åt Mohamad medan de andra får fixa sin frukost själva. Alieh 
gick oftast till skolan utan att äta frukost. Det var nog mest Hussein och 
Mohamad som åt frukost. Pappa brukar vakna senare än övriga familjen, hon 
tror klockan 09.00. Pappa brukar vakna vid 4-tiden på morgonen och be. Han 
ber tre gånger per dag. Han ber en gång på morgonen och två gånger på 
eftermiddagen. Mamma ber också tre gånger på dagen. Alieh tror att mamma 
ber när hon vaknar och sen två gånger till under dagen. Bönerna tar max 10 
minuter per gång. Alieh ber också 10 gånger per dag, första gången när klockan 
ringer efter att hon har väckt övriga familjen. Sedan ber hon igen när hon 
kommer från skolan samt på kvällen. Alieh har bett sedan hon var i 8-års 
åldern. Hon säger att enligt islam så ska man börja i den åldern med att bedja. 
Detta gäller flickor. Killar ska börja be när dom är 13 år. Hon vet inte om 
hennes bröder har börjat be i den åldern. Hon vet att Iman också började be när 
hon var 8 år. Alieh är för sig själv när hon ber. Syskonen ber ibland tillsammans 
med pappa. Det Alieh ber om är att hon ska bli en bra människa. På fråga om 
även Mohamad bad så säger Alieh att han hade börjat lära sig detta.

Var och en i familjen har sina egna kläder. Jackor växlar man allt efter väder. 
Hon såg inte vad Mohamad hade på sig den 19 oktober när han gick till skolan. 
Hon tror att han hade svart jacka. Han använde mest den svarta jackan så här års 
eftersom den är tjock. Han har även en beige vårjacka men det är inte troligt att 
han använde den så här sent på året. Den beiga jackan tror hon har något grönt 
utmed sidorna under ärmarna. Alieh själv har en svart jacka, alla syskonen har 
svarta jackor. Hon tror att alla syskonen var klädda i svarta jackor den 19 
oktober.

Alieh skolväska är svart. Iman har en svart och vit väska. Ali har en svart 
ryggsäck. Hussein har en svart och beige ryggsäck. Mohamad har också 
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ryggsäck, svart tror Alieh. Mohamads ryggsäck har två axelremmar och hon tror 
att han brukar ha den på sig ordentligt alltså en rem över varje axel.

Alieh säger att hela familjen försov sig på morgonen måndagen den 18 oktober. 
Alieh hade glömt att sätta på larmet på mobilen. Hon blev väckt klockan 07.30 
av Mohamad som även väckte de övriga. Den morgonen hoppade Alieh över 
både sin bön och frukosten och stack iväg till skolan. Alieh kom hem från 
skolan klockan 14. Hon var sedan hemma hela eftermiddagen och kvällen. Hon 
minns inte när syskonen kom hem men Mohamad kom som vanligt vid 15.00. 
Han kom då från sitt fritids. Alieh kan inte svara på om det var måndagen den 
18 som Mohamad hade med sig en lapp från skolan om att han kommit för sent 
flera gånger. Hon har hört talas om en lapp som Ali har läst upp för deras 
mamma om för sena ankomster, det kan ha varit den 18. Alieh kommer inte 
ihåg om Mohamad var inne eftermiddagen och kvällen den 18. Ibland om han 
har någon att leka med så går han ut igen efter att ha kommit hem från skolan.

Det omtalas för henne att uppgift framkommit om att Mohamad var väldigt glad 
den 18. Alieh säger då att Mohamad var nästan alltid glad. Han berättade inte 
om något speciellt som gjort honom glad den 18. Hon tillfrågas om han 
berättade att gått förbi ett staket där man svetsade. Alieh svarar nej. Mohamad 
sa heller inget om att han mött någon speciell person den dagen. Hon tillfrågas 
om Mohamad spelat fotboll efter skolan den 18. Alieh säger att Mohamad 
brukar spela fotboll efter skolan ibland men hon tror inte att han gjorde det den 
18, därför att han kom hem så tidigt. När han spelat fotboll så brukar han 
komma hem så sent som vid 17-tiden. Mamma har sagt till honom att han inte 
fick stanna och spela fotboll efter skolan om han inte sa till innan, så hon visste 
att han skulle bli sen.

Alieh tillfrågas om hon känner till att Mohamad varit inblandad i ett bråk i 
skolan en tid innan den 19 oktober. Hon säger då att han har berättat om något 
bråk, som möjligen inträffade i början av oktober. Hon vet inte med vem han 
bråkade. Mohamad hade märken på halsen när han kom hem efter bråket. Hon 
tror att det var med en klasskamrat han var i bråk och eventuellt heter denne 
Alexander. Alieh förevisas en klasslista för klass 1-2 B på Ektunaskolan vilket 
var Mohamads klass. Hon läser igenom namnen och pekar sedan ut namnet 
Alexander Lennartsson. Hon säger att hon har ingen aning om efternamn på den 
killen som bråkade med Mohamad men Lennartsson är den ende som heter 
Alexander i klassen. Hon säger också att hon tror att lärarna hjälpte pojkarna att 
bli sams igen, fast det sa Mohamad ingenting om. Mohamad har brukat berätta 
om en kille som varit dum mot honom i klassen, men det är inte bara mot 
Mohamad som den killen var dum. Hon tillfrågas om hon känner till att det 
skulle ha blivit lugnare i klass 2 med bråk mellan Mohamad och en annan kille 
eftersom klassen delades då. Alieh känner inte till något om detta.

Hon tror att hela familjen var hemma under kvällen den 18 oktober. Pappa 
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kommer senast klockan 20 från sitt arbete men han kanske kom klockan 19.00 
den här dagen. Familjen har inte fått några konstiga telefonsamtal dagarna eller 
veckorna före den 19 oktober. Hon har inte sett några okända personer i 
trappuppgången eller i närområdet. Hon har inte känt att någon har kollat henne 
när hon gått ut från huset.

Beträffande morgonen den 19 oktober så säger hon att Mohamad gick hemifrån 
cirka 7.45, han var den förste som gick iväg. Hon tror att han hade på sig svart 
jacka, kanske svart eller mörkgrå mössa och en svart ryggsäck. Ibland brukar 
Alieh kolla efter Mohamad när han går iväg och ibland brukar mamma göra det. 
Då brukar dom kolla från antingen flickornas eller också pojkarnas 
sovrumsfönster. Anledningen att dom tittar efter Mohamad ibland är att han går 
så sakta så då får dom ropa till honom att gå snabbare. Hon tror inte att någon 
tittade efter Mohamad den 19 för dom var stressade eftersom dom hade försovit 
sig.

Alieh tillfrågas om det var så att dom försov sig den 19, hon har ju tidigare sagt 
att familjen försov sig den 18. Alieh säger då att måndagen den 18 hade hon 
sovmorgon, då brukar hon sova till klockan 8. Hon brukar ibland väcka familjen 
fast hon har sovmorgon men ibland så är det Iman som sköter om väckningen 
när Alieh har sovmorgon. Då ställer Iman in Aliehs mobil på väckning och när 
hon har kommit upp så ställer hon sedan mobilen på väckning klockan 8 till 
Alieh. Alieh säger att hon är helt säker på att familjen försov sig tisdagen den 19 
och att dom vaknade klockan 7.30. Hon såg inte till mamma den här morgonen 
och vet inte i vilket rum hon var. Därför kan hon inte med säkerhet säga om 
mamma tittade efter Mohamad eller inte när han gick iväg. Det var Mohamad 
som vaknade först på morgonen den 19. Han väckte först Ali och Hussein och 
sedan väckte Ali systrarna. Vem som väckte modern vet inte Alieh.

Mohamad var den förste som gick iväg till skolan, efter honom gick Iman. Hon 
gick kanske 5 minuter efter Mohamad. 3-4 minuter efter Iman gick Alieh  iväg.

Alieh mötte sedan Iman i trapphuset, och då kom hon tillbaka. Alieh såg att 
Iman var rädd, hon grät och skakade. Iman sa att hon hade sett ett dött barn på 
Åsgatan. Alieh frågade om hon visste vem det var. Iman sa nej. Alieh märkte på 
Iman att det var något speciellt så hon följde med henne upp i lägenheten igen. 
Då var bara Ali och föräldrarna hemma. Hon tillfrågas var Hussein fanns. Alieh 
säger då att han kanske hade gått iväg före Mohamad. När Alieh kom upp med 
Iman så hörde hon att mamma frågade henne om barnet varit Mohamad och 
Iman sa att det inte var Mohamad. Alieh gick då iväg till skolan. Först tänkte 
Alieh gå upp till Åsgatan och kolla, men hon hade inte tid. Hon tittade upp för 
trapporna men såg inte till någon. Hon gick från porten tvärs över 
Barnhemsgatan och ner den cykelväg som går mot Djurgårdsgatan. Sedan går 
hon genom Trädgårdsföreningen och till Birgittaskolan. När hon kom fram till 
skolan berättade Alieh för sina kompisar Vian Hoshiar och Florin Polos om att 
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Iman sagt att hon sett ett dött barn. Sedan hade Alieh lektion. Runt klockan 
10.00 såg hon på sin mobil att hon hade 7 missade samtal från farbror Joussef. 
Hon försökte ringa tillbaka men det var upptaget på hans mobil. Då ringde hon 
till Ali, hon märkte på hans röst att det var nåt. Ali sa att hon skulle komma 
hem. Alieh bad honom säga vad som hänt. Hon kom att tänka på det Iman hade 
sagt. Ali vägrade att berätta men till slut sa han att Mohamad inte mådde bra. 
Sedan sa han att polis skulle komma och hämta henne och ta henne till 
sjukhuset. Polis kom och hämtade Alieh och hon kördes till sjukhuset där hon 
fick träffa sina föräldrar och fick veta vad som hänt Mohamad.

Alieh tillfrågas om sitt mobilnummer och säger att det är 073-2170428. Hon 
tillfrågas om Imans mobilnummer och säger att hon inte har det. Hon tillfrågas 
om Mohamad hade någon mobil och säger att det har han men hon har inte det 
numret. Mohamad hade inte sin mobil med sig till skolan. Däremot hade han 
med sig mobilen om han gick till någon kompis så att mamma kunde ringa och 
kolla honom. Mohamad har aldrig sagt något om att han fått konstiga samtal på 
sin mobil.

Alieh säger att hon är oftast hemma på kvällarna. Ibland är hon med kompisar 
på fredags- eller lördagskvällar. Då kan dom vara hemma hos Alieh eller också 
är dom hemma hos kompisarna. Hennes bästisar är Vian Hoshiar och Florin 
Polos. Alieh har inga aktiviteter utanför hemmet. Alieh har inte berättat om 
några hemligheter för Vian och Florin som skulle kunna röra det inträffade, 
ingenting som hon inte har sagt till polisen.

Alieh tillfrågas om hon har några tankar kring händelsen med soppåsen som 
hennes mamma Zeinab Ammouri berättat om i förhör och som även Alieh och 
övriga familjen känner till. Alieh säger att ibland tänker hon att hon kanske var 
förföljda, när hon tänker på det här med soppåsen. Hon undrar vem som går 
högst upp i ett hyreshus och hämtar en soppåse och varför. Före den händelsen 
har hon aldrig märkt något konstigt. Hon har inte sett till några uteliggare eller 
personer som inte har och göra i deras trappuppgång.

Hon tillfrågas om hon känner till några mötesplatser för libaneser på internet. 
Alieh säger att hon går inte in på sådana platser. Hon sätter bara på msm.

Hon tillfrågas om hon har några funderingar på varför det här har hänt. Alieh 
säger att hon tror att det måste vara en psykiskt sjuk person som har gjort det 
här.

Alieh tillfrågas om hon brukar ringa till sin fästman Imad Kaftarani som bor i 
Libanon. Hon säger att det brukar hon göra någon gång i veckan och dom pratar 
högst en timme. Han ringer henne också men inte riktigt lika ofta eftersom det 
är så dyrt att ringa från Libanon. Klockan blir ofta efter 22 när Alieh ringer för 
hon vill ha gjort klart sina läxor. Iman har ingen egen mobil utan hon ringer till 
hans brors mobiltelefon och telefonnumret är 03495218. När Iman ringer så 

Förhör med Ammouri, Allia; 2004-11-02 13:57   diarienr: 0500-K39890-04

1298HEMLIG



ringer han från en fast telefon som hon inte kan numret till. Hon tillfrågas vem 
som har telefonnummer 076-2343508. Hon säger att det är hennes morbror Ali 
Kaftarani. På fråga vem som har telefonnummer 073-5861494 blir hon osäker 
men tror att det kan vara hennes bror Ali.

Alieh tillfrågas slutligen om hon har något att tillägga och säger att det har hon 
inte.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.    
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1300

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis i anledning av mord
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-10-28
Förhör påbörjat

17:10
Förhör avslutat

17:40
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Den hörde har skyddad identitet. Kallas fortsättningsvis i förhöret för R.

Förhöret hålls via högtalartelefon och avlyssnas av insp Nils Ahlberg, insp Stephan Lindberg 
och insp Tommy Södling.

R. lärde känna Hussein Ammouri 1996. Då hade R. en datafirma tillsammans med en kompis. 
R. och hans kompis köpte komponenter hos Hussein. Hussein hade då startat upp firman 
Sekvencia. Hälften av Husseins bröder jobbade hos honom i firman med datorer, den andra 
hälften jobbade hos Moslem som drev kondisrörelse. R. och hans kompis driver inte längre 
sin firma.

R. har numera mest kontakt med Akil. De träffas ibland och tar en fika, men umgås inte 
familjevis. Med Hussein har R. bara sporadisk kontakt, för Hussein är ju så mycket i Finland. 
Beträffande Hassan så har R. kanske träffat honom någon gång innan den 21 oktober.  Den 
dagen åkte R. till Linköping och gick hem till Hassan och hans familj för att beklaga sorgen. 
Det var Hussein och Akil som ville att han skulle komma dit.

Hussein hade innan ringt till R. och frågat  om R. tyckte att det verkade finnas en hotbild, så 
att Hussein skulle flytta familjen från Linköping. R. hade ingen uppfattning om ifall det fanns 
något hot emot familjen. Hussein har flera gånger frågat R. om det finns någon hotbild mot 
familjen och R. kan bara säga att han inte har någon aning. R. tror att Hussein och Akil skulle 
berätta för honom om de visste något om mordet. Familjen är positiv till polisen. De är öppna 
och man kan ställa vilka frågor man vill till dem.

R. tillfrågas om han känner till ifall det varit någon osämja i familjen Ammouri. Han berättar 
då att för några år sedan hade Hussein en databutik i Skärholmen. Han hade ett lager i 
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Bredäng. Från lagret skedde en stor stöld, där det försvann varor för ca 1 miljon. 
Försäkringsbolaget betalade inte och Hussein höll på att gå i konkurs. Efter det anställde han 
nattvakter kring lagret. Det var nog kusiner som var anställda som vakter. Från butiken i 
Skärholmen skedde det också stölder. Det visade sig att det var en anställd i butiken, ev. en 
kusin, som stal. R. minns inte vad kusinen hette. Han vet heller inte riktigt hur man i släkten 
ordnade upp det här.

I butiken i Skärholmen jobbade det en kille som heter Hasse. Han var muslim och pratade 
arabiska, ev. var han libanes. Hasse är uppvuxen i Vårby gård. Hasse spöade utan anledning 
upp en annan anställd som heter Magnus. R. vet inget närmare om det.

När R. åkte mot Stockholm den 21 oktober efter besöket hos Hassans familj, hade han med 
sig Akil i bilen. I Hallunda i Norsborg hade man ordnat med en lokal dit folk fick komma och 
visa sin sorg över mordet. Hasse kom till lokalen. 

R. tillfrågas om han känner till en kvinna vid namn Rana. Han säger att han inte har hört 
namnet. 

På frågan om det finns någon klanledare, svarar han att det gör det inte. Hassans, Husseins 
och Akils bror Mohammad är äldst. Enligt Akil bestämmer han inte, men man visar honom 
respekt och frågar honom innan man gör något. 

Förhöret är relaterat från anteckningar och godkänt.

2004-10-29 klockan 08.40 ringer R. upp fhl. 

R. berättar att han kommit på att de varor som stals vid inbrottet i Bredäng, såldes till någon 
med datafirma. Hussein hade "luskat" omkring och fått fram uppgifter, troligen via en bekant 
som hade kontakter med "busvärlden". Hussein stämde möte med den som sålde stöldgodset, 
R. tror att det var en invandrare av något slag. Hussein talade om för R. att han skulle möta 
personen. R. ordnade med att poliser från spaningsroteln skulle finnas på plats. Han sa till 
Hussein att han inte skulle ta med sig någon till mötet, eftersom det fanns poliser där. Sedan 
tog Hussein i alla fall med sig kusiner. Den han skulle möta kom inte, troligen hade han sett 
att det var en massa folk där.  

Beträffande stölderna från butiken i Skärholmen, säger R.  att när Hussein gick dit för att 
konfrontera sin släkting blev det bråk. Hussein ringde till R. som sa till honom att ta dit en 
radiobil. Sedan kom några orutinerade poliser, så det blev inget bra. R. vet inte riktigt vad 
som  hände.

Slut.

Förhör med Okänd; 2004-10-28 17:10   diarienr: 0500-K39890-04
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1302

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Haglund Westlindh, Ingrid
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lärare till syster Alia Ammouri
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

2004-10-28
Förhör påbörjat

18:55
Förhör avslutat

19:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ingrid är lärare på Birgittaskolan i Linköping. Vård – omsorg.
Hon har haft Alia som både lärare och mentor  under 1,5 års tid.
Alia studerar nu i klass OP 2N.

Alia har alltid varit glad, positiv och pigg. De enda problem som varit har hört 
samman med  problem i skolan som kan uppstå när man inte har språket riktigt. 
–Men det har inte varit något stort problem, hon var duktig.
Ingrid har även haft föräldrasamtal med mamman under våren. Samtalet fördes 
med hjälp av en persisk tolk. Tolken var lärarkandidat och inget framkom som 
tydde på några som helst problem. 

Alia hade på morgonen den 19 varit upprörd eftersom hennes syster suttit i 
trappan och varit ledsen. Systern var ledsen för att hon sett att det var en pojke 
som var död utanför. Hon hade nämnt detta för 2 skolkamrater ( Florin och 
Vian, ok e-namn) utan att nämna att det var hennes bror. Hon visste då inte att 
det var hennes bror. Senare gick hon ut i korridoren för att hämta något. Då såg 
hon att det fanns ett missat samtal på sin mobiltelefon. Det var hennes bror som 
ringt. Hon ringde det numret och fick veta att det var hennes bror som var 
mördad.

Ingrid kan inte tänka sig att det funnits något hot eller oegentligheter i eller 
inom familjen. Ilia hat aldrig berört något sådant under samtalen med Ingrid.
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Fortlöpande nedtecknat . 
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1304

PM
Telefonlista avseende 070-7927161

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, ENark_N
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Gustavsson, Naemi
Datum

2004-10-28
Tid

14:40
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Naemi Gustavsson

Uppgiften avser

Försök att identifiera märkliga telefonsamtal inkomna på Hussein Ammouris mobiltelefon
Uppgift

Bakgrund

I förhör med Hussein Ammouri uppger denne att han fått två konstiga 
telefonsamtal tidigt på morgonen den 19 oktober. Hussein missade samtalen 
eftersom han stod i duschen. Samtalen kom från okänt nummer. Hussein 
reagerade på tidpunkten eftersom han inte brukar få samtal så tidigt. 

 Bearbetning av inhämtad telefonlista

På telefonlistan från Comviq/Tele2 avseende mobiltelefonnummer 
 070-7927161  framgår det att första samtalet den 19 oktober är ett inkommande 
SMS kl. 00:09. Därefter rings det ut på telefonen kl. 00:11. Det samtalet varar i 
cirka 4 minuter och går till en mobiltelefon,  070-5925225 , registrerat på 
770210-0368, Ina Olsson,. Hon är bosatt i Stockholm. Därefter skickas det 4 
SMS från 070-7927161, mellan kl. 00:16 och 00:25, till två olika 
mobiltelefonnummer, dels till Ina Olsson dels till ett dataföretag i Karlstad (
 070-2200125 ).  

Nästa registrerade samtal är ett utgående till en mobiltelefon, 041019 kl. 09:12. 
Registrerad tid är 18 sek. Numret går enligt Teleplus till en advokatbyrå i 
Karlstad.  Första inkommande på morgonen är kl. 09:39 från ett 
Linköpingsnummer (013-103895). Abonnenten är, enligt Berit Blick, gift med 
en kvinna som arbetar som tolk.

Efter detta samtal registreras ett utgående samtal till en mobiltelefon, vars 
telefonnummer,  073-5129090,  enligt uppgift används av Ali Ammouri. 
Telefonnumret är registrerat på fadern Hassan. Detta sker kl. 09:45 och varar 
endast 4 sek. Tre minuter senare ringer samma nummer tillbaka och då varar 
samtalet i 96 sek. Omedelbart efter detta samtal registreras ett utgående samtal 
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till mobilnummer  070-9141978 . Slagning i Teleplus och Dafa visar att 
telefonnumret är registrat på  750320-2033, Hannes Westman . Samtalet varar 
i tre minuter. Westman är skriven på Westmansgatan 66 i Linköping.

Från att telefonen med aktuellt nummer öppnar upp på morgonen så används 
den mycket flitigt fram till kl. 10:20. Nästa registrering är kl. 20:19. Under 
morgontimmarna öppnar telefonen upp på Arlanda. 

Kontakt med Solveig på Comviq/Tele 2 visar att Husseins telefon varit i Finland 
mellan ovan angivna klockslag.

 Enligt Solveig är det högst osannolikt att det inkommit några samtal till ett 
hos dom registrerat telefonkort utan att det även registreras på 
telefonlistan. Inte om telefonen dessutom har ringt, vilket visar att den tagit 
emot inkommande. En enda sådan möjlighet skulle vara om tekniken inte 
fungerar. 

Telefonlista avseende 070-7927161, PM, 2004-10-28 14:40   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
Tips från kollega

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2004-10-29
Tid

09:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Uppgift

Kr.kom Robert Kalmendahl, Motala ringde och meddelade att han fått ett tips från KUT i 
Helsingborg, Kenneth Mullesson. De uppgav att en av deras uppgiftslämnare, Daniel uppgivit 
att det funnits ett hot mot den libanesiska familjen.

Gärningsmannen till morden ska enligt UL ha flytt ut ur landet. Morden handlade om ett 
politiskt motiv samt även någon skuld pappa hade till någon person.
Daniel kan vi nå på tfn 042-123364 alt 073-5768979.

Staaf/
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1307

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips med anledning av mord på Åsgatan 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

Kerstin Sjöberg
Förhörsdatum

2004-11-01
Förhör påbörjat

14:13
Förhör avslutat

14:19
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Mannen som ringer vill vara anonym, han vill bara påminna om att det finns 
många ouppklarade affärer, ifrån pojkens pappas firmor.

Den anonyme säger att han har anmält, firman ZEWENCIA, som låg på Drottninggatan i 
Linköping. Konkursboet är skyldig den anonyma mannen 17.000:-.
Konkursen handhas av Accordcentralen, Jonas Berg.

Numera har pojkens pappa en firma som heter SUPERSTORE, som ligger på Trädgårdstorget.

Den anonyme mannen säger att han blev uppringd av  en poliskommissarie, under våren –04, 
polisen sade att han skulle höra av sig i ärendet under hösten, 
men den anonyme har fortfarande inte hört något.

Han vill vara anonym i detta ärende, uppger han.

Uppläst 
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1308

Förhör
Karlläggning pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Abdallah
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Khalil Hankir
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Karl Dahlgrensgatan 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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

10:23
Förhör avslutat

12:01
Förhörsplats

Polisstationen Flemmingsberg Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Södling, Tommy S

Berättelse

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Abdallah. 

Tillfrågad uppger Abdallah att han är bror med Hassan, och att Abdallah kom till Sverige den 15 
mars –04. Abdallah bor hemma hos en annan bror i Stockholm, närmare bestämt i Hägersten. 

På fråga uppger Abdallah, att han inte känner till något hot mot familjen Ammouri, och han säger 
sig ej heller känna till något hot som är riktat mot Hassan eller hans fru eller barn. 

Abdallah uppger att hela familjen ibland kan träffas om det är på semester, och att de då befinner 
sig i Libanon. Däremot så förekommer det inte, att man bestämmer att hela släkten skall träffas i 
Sverige. Abdallah tillägger att det däremot förekommer, att man hälsar på enskilda 
familjemedlemmar, och t ex tar en kopp kaffe. 

Abdallah får frågan om han känner till att det förekommer någon osämja inom hans släkt, och på 
det svarar han att han inte känner till något sådant. Han säger vidare, att han inte heller känner till, 
att det inom hans släkt skulle förekomma någon osämja mot någon annan släkt, vare i Sverige eller 
i Libanon. 

På fråga om morden i Linköping diskuterats inom Abdallahs släkt, så svarar han, att det är klart att 
de har diskuterat detta. Man har då kommit fram till, att familjen inte har några fiender, och man 
förstår inte varför detta har drabbat Hassan, och vad gäller Hassan, så är han en mycket fredlig 
person. 

På fråga om det inom släkten Ammouri finns något överhuvud, så svarar Abdallah att Mohammed 
är den som är den äldste brodern. Abdallah vill dock ej kalla Mohammed för överhuvud, men 
tillägger att man ser upp till honom som till en fader. 
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Abdallah tillfrågas om vem Rana är, och han säger att hon är dotter till min farbrors son. Vidare 
berättar Abdallah att Rana nu befinner sig i Libanon, men att hon tidigare bott i Sverige, Abdallah 
vet dock ej var i Sverige som Rana har bott. 

Abdallah tillfrågas om hän känner till om Alia Ammouri har haft någon tidigare fästman, och på det 
svarar han, att han bara känner till hennes nuvarande fästman, och han heter Emad Kovtharani. 

Tillfrågad uppger Abdallah, att han inte haft några som helst politiska aktiviteter för sig i sitt 
hemland. 

Vidare säger Abdallah att han inte känner till någon släkting, vars barn kör taxi i Stockholm, han 
vet inte vem den personen i så fall skulle kunna vara, och tillägger att han har stor släkt, och att han 
inte vet vad alla pysslar med. 

Abdallah får frågan om han känner till någon libanesisk hemsida på Internet, om det finns någon 
hemsida som han har besökt. Abdallah säger att han känner inte till någon sådan sida, men tillägger 
att han har tillgång till dator, och att han ibland surfar på nätet. Han tillägger, att han ibland skickar 
en hälsning via e-mail då, från sin dator till sina vänner i Libanon. 

På fråga om vilka telefoner som Abdallah disponerar, så svarar han att han har en mobiltelefon, och 
det är nr 0762-15 92 53.

Abdallah tillfrågas om när och av vem han delges att Mohammad har mördats. Abdallah svarar att 
hans bror Hishams hustru ringde upp honom, och ställde frågan, är du inte redan på väg. Efter en 
del diskuterande och frågande från Abdallahs sida, så fick han beskedet av henne, att Mohammad 
var död. Abdallah säger vidare att han erhöll beskedet samma dag som händelsen inträffade kl 
14.00 på eftermiddagen. Abdallah förklarar att han haft sin mobil avstängd p g a att han legat och 
sovit, och att han annars säkerligen skulle ha fått beskedet tidigare. Abdallah tillägger att han, då 
han erhöll beskedet, befann sig hemma hos sin broder Hisham. 

Vidare säger Abdallah, att p g a att de flesta av hans släktingar redan åkt ner till Linköping, så hade 
han själv ingen möjlighet att komma ner till Linköping, eftersom han inte hade någon att åka med. 
Därför kom Abdallah till Linköping först dagen efter. Abdallah säger, att han är av uppfattningen 
att var den siste av släktingarna som fick beskedet om Mohammads död. 

På fråga om Abdallah besökte platsen för olyckan (som han själv uttrycker sig), så svarar Abdallah 
att han besökte den dagen efter det att den inträffat. Vidare säger Abdallah, att han dagen efter, då 
han besökte olycksplatsen, så besökte han den ungefär fem gånger den dagen, och att han var där 
tillsammans med sin bror Hisham. På fråga uppger då Mohammed att han var i Linköping under 
den dag som han nu berättat om, och att han sedan åkte tillbaka till Stockholm samma dag. 
Avslutningsvis vad det gäller detta säger Abdallah, att han åkte till Linköping med sin bror Hisham, 
och att han återvände tillbaka till Stockholm med sin broder Muslim. 

Vidare betr den aktuella dagen, så berättar Abdallah att han då även besökte Hassan och dennes 
familj i deras lägenhet. Tillfrågad uppger Abdallah, att han inte vet vilken polis det var som besökte 
Hassans familj samma dag som Abdallah var där. Förhörsledaren informerar Abdallah om att den 
här polisen skall vara en bekant till familjen Ammouri, men Abdallah säger att det säger inte 
honom någonting, han vet inte vem den polisen kan vara. 

Abdallah delges var någonstans som Mohammad var stucken, förutom skadorna som har kommit 
fram i pressen, alltså skador i hals och huvud. Abdallah säger, att en person som gör på detta vis, är 
en person som inte har något förnuft eller hjärna. Tillfrågad uppger Abdallah att han, med ledning 
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av dessa skador som förhörsledaren berättar om, ej kan utläsa något av just detta, av stickens 
placering.

Abdallah uppger att inom hans släkt så är alla muslimer, och man är mer eller mindre religiösa. På 
fråga uppger då Abdallah att han uppfattar Hassan som mer religiös än de övriga släktingarna. 

Abdallah säger, att han själv inte kan uttala sig om huruvida han är en aktiv muslim, det kan bara 
andra göra. Tillfrågad uppger han, att han endast ber regelbundet varje dag under den s k ramadan. 

Tillfrågad uppger Abdallah, att han inte kan se hur mordet skulle kunna ha att göra med familjens 
kultur att göra. 

På fråga om det inom Abdallahs släkt förekommit hedersmord, så svarar han att det har det inte 
gjort. 

Avslutningsvis informerar förhörsledaren Abdallah om, att det finns uppgifter på att man i Libanon 
kan döda barn som en hämnd. Abdallah säger, att han inte förstår detta, och att han har ingen 
förklaring till något motiv, och säger att han inte tror att det är någon från Libanon eller däromkring.

Tillfrågad uppger då Abdallah, att han ibland hade telefonkontakt med Hassans barn, och tillägger 
då på fråga, att Hassans barn trivdes och hade det bra i Linköping.

Abdallah tillfrågas även om han tidigare besökt Hassan och dennes familj i Linköping, och säger att 
han har varit där två gånger tidigare, och att Hassan och hans familj då bodde i samma lägenhet 
som de gör idag.

På fråga om Abdallah känner Ali, som är Hassans frus broder, svarar Abdallah nej. 

Avslutningsvis tillfrågas Abdallah, om någon i släkten blivit utsatt för brott, eller hot om brott, och 
på den frågan svarar Abdallah nej, men gör följande tillägg: Han säger att han har hört talas om 
något gräl med någon kund till Hassan, och det skulle röra sig om någon dataskärm, men Abdallah 
vet inte när i tid denna tid skulle ha inträffat. 

Förhöret intalat på band i Abdallahs närvaro, och han godkänner detsamma utan erinran. 

Förhöret slut kl 12.01.

Stephan Lindberg 
Krinsp   
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Khadije
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Hevi Ahmad
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i anledning av mord 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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-03
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

12:06
Förhörsplats

Flemmingsbergs Polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp Nils Ahlberg.

Khadije är  mor till Rana snart 18 år, Zena 23 år, Joussef 24 år och Osama 14 år. 
Khadije var tidigare gift med Jamil Ammouri. Det är han som är far till barnen. 
Khadije och Jamil kom till Sverige 1984. Rana och Osama är födda i Sverige. 

Jamils pappa heter Joussef. Joussef har en bror som heter Javad. Javad är farfar 
till den döde pojken Mohammad Ammouri. Joussef och Javad har ytterligare 
fyra bröder. Khadije tror dom heter Ahmad, Mohammed, Mamoud och Hussein. 
Alla bor i Libanon. Dom äger mark och bor alla på samma område. Det är ett 
litet samhälle som inte har något man men det ligger i Tofhata-området. 

Khadije vill minnas att det var 1993 som familjen flyttade tillbaka till Libanon. 
Anledningen var att barnen skulle gå i skola där och lära sig arabiska. Khadije 
och Jamil tänkte starta eget inom köksutrustning i Akbie som ligger nära staden 
Saida. Det gick inget bra med företaget. Sedan träffade Jamil en annan kvinna. 
Jamil ville fortsätta vara gift med Khadije och även ha den här nya kvinnan. Det 
kunde inte Khadije acceptera. Hon tog barnen med sig och flyttade åter till 
Sverige 2002. Det var i juli det året. Dom bosatte sig i Bredäng. Om Khadije 
accepterat att Jamil hade en annan kvinna så hade han kunnat vara gift med 
båda två. Jamil ville inte skiljas från Khadije men han accepterade att hon ville 
ha skilsmässa. Dom skilde sig i både Sverige och Libanon. Det är Stockholms 
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Tingsrätt som har handlagt skilsmässan mellan Khadije och Jamil.

Jamil träffade inte barnen från juli 2002 fram till maj 2003. Då var han i Sverige 
en sväng och hälsade på. Han var bjuden av Stockholms kommun. Personer från 
Stockholms kommun har tidigare varit och besökt Tofhata och då tog Jamil 
emot dem där. Jamil bor i Tafhata och jobbar med någonting som har med 
ekonomi att göra men Khadije vet inte exakt vad. Kommunen ville sedan att 
Jamil skulle komma till Stockholm på besök. Jamil var i Stockholm 10 dagar. 
Han bodde på hotell Scandic i Kungens Kurva men han kom till Khadije för att 
träffa barnen. Under den tiden var Joussef hemma därför att han hade skadat sig 
på sin arbetsplats. Han var hemma en hel månad. Joussef arbetar hos sin farbror 
Hassan Joussef Ammouri på Café La Rose som ligger på Drottninggatan i 
Stockholm. Han hade ramlat på arbetet och gjort sig illa i ryggen. 

Jamil var och hälsade på barnen men förhållandet mellan honom och Khadije är 
inte så bra, Dom är fortfarande osams eftersom han skaffade den nya kvinnan. 
Khadije undrade varför han skaffat en annan, hon och Jamil hade inga problem i 
sitt förhållande. 

Jamils nya fru heter Najla och dom har tillsammans en dotter som heter Rita och 
är drygt 1 år. Najla kommer från släkten Zebib. Den släkten är från 
Tofhata-området men bor inte där nu utan i Akbie. Jamil och Najla bor  i 
Tofhata.

Khadije berättar vidare att dottern Rana flyttade sin adress till familjen Hassan 
Ammouris adress på Barnhemsgatan i Linköping. Det gjorde hon därför att 
hennes fästmans uppehållstillstånd inte skulle ta så lång tid att ordna. Rana är 
förlovad med en man ifrån Libanon och han har inget uppehållstillstånd i 
Sverige. Rana åkte till Libanon den 15 oktober 2004 för att registrera 
äktenskapen på Tingsrätten i Saida i Libanon. Hon ska stanna ett tag i Libanon, 
Khadije vet inte hur länge. Rana har en öppen biljett som gäller till 12 januari 
2005. Under besöket bor Rana i Tofhata hos sina svärföräldrar. Hennes fästman 
heter Ali Ezzedin. Alis mamma heter Jamila Ezzedin och hon är kusin till 
Hassan Ammouri. Ali Ezzedins pappa heter Hussein Ezzedin. Hussein Essedin 
är Khadijes bror. Rana kallar sin svärfar för farbror. Ali bor hemma hos sina 
föräldrar. Telefonnumret till familjen är 0096 – 174 200 57. Rana har ingen 
mobil. 

Khadije pratar med Rana i telefonen, ibland vare dag och ibland varannan dag. 
Rana har inget jobb i Libanon utan är ledig där. Rana har inte gått ut gymnasiet, 
hon slutade därför att hon fick astma. Hon har varit ledig sedan vårterminen 
2003. Tidigare gick hon på Farsta gymnasium men Khadije vet inte vilken linje. 
Efter att hon slutade skolan har Rana arbetat med sin farbror som har en 
livsmedelsaffär i Rågsved. Farbrodern heter Ammouri Ammaouri  ochhan är 
bror till  Jamil.
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Rana vill inte bo hos pappa Jamil är hon är i Libanon på grund av att han 
skaffade en annan kvinna. Barnen är arga på honom för det. 

Under sommaren 2004, den 11 juni – 12 juli, så var Khadije och Osama i 
Libanon. Khadije bodde då hos sin bror Hussein, medan Osama bodde hos sin 
pappa.

Khadije tillfrågas om Rana är gift nu enligt islam. Hon svarar att först måste 
äktenskapet registreras hos Tingsrätten, sedan kan dom gifta sig. När 
äktenskapet är registrerat blir man som ett par. Äktenskapet är inte registrerat i 
Sverige eftersom Rana inte fyllt 18 år när reste till Libanon. Äktenskapet är 
registrerat i Libanon. Hon tillfrågas om det är okej för Rana och Ali att ha sex 
efter att äktenskapet är registrerat. Hon säger att det bestämmer dom själva. 
Tillfrågad vad hon själv anser om saken säger Khadije att hon tycket att dom 
ska vänta tills dom är gifta i Sverige innan dom har sex med varandra. Hon 
säger vidare att Khadije svärmor och övriga i släkten säkert håller koll på Rana 
och Ali. Hon säger vidare "dom får inte sova i samma rum" men tillägger "du 
vet hur vi är, muslimer".

Hon tillfrågas om Rana är oskuld och svarar ja. Hon tillfrågas om hon skulle 
veta ifall Rana inte är oskuld. Hon svarar "Hur skulle jag veta det, det får jag 
inte veta förrän dom gift sig".  Hon tillfrågas hur hon skulle veta det då. Hon 
säger då att hon skulle se blod på lakanet efter bröllopsnatten. Hon säger vidare 
att officiellt ska en kvinna vara oskuld på bröllopsnatten men man kan se mellan 
fingrarna om hon inte är det. Hon säger vidare att om det förekommer samlag 
mellan Ali och Rana nu så är det okej. Om det skulle visa sig att Rana haft sex 
med någon annan så är inte det bra. Om Ali skulle få veta att Rana haft sex med 
någon annan och inte är oskuld  så skulle han lämna henne.

Rana skrev sig i Linköping för kanske två månader sedan. I maj 2004 förlovade 
hon sig med Ali och fick då en ring. Ali var i Sverige ungefär från september 
/oktober 2003 och fram till augusti 2004. Ali bodde då hos någon kusin, vem 
vet inte Khadije. Han och Rana träffades en hel del under den här tiden. Hon 
säger sedan att hon tror att Ali bodde hos Hussein Joussef Ammouri som bor i 
Vårbygård. Han är Jamils bror. 

På fråga om Rana brukat hälsa på familjen Ammouri och speciellt Alie i 
Linköping så säger hon att det har Rana gjort men hon stannar inte över natten 
utan är bara där någon dag. Khadije har varit med vid något av dessa besök. 
Hon tror inte att Rana har hälsat på så länge som 10 – 14 dagar hos Alie i 
Linköping. Hon tillfrågas om hon inte tror det eller om hon inte vet det. Khadije 
svarar med en motfråga "Vem har sagt att hon varit där". Khadije säger sedan 
att Rana har inte varit i Linköping och övernattat. Hon har inte sovit i Linköping 
över en natt. På frågan om Alie kommer till Rana och hälsar på så säger hon att 
Alie kommer och hälsar på men det är korta besök över dagen. När Alie är i 
Stockholm så brukar hon bo sina farbröder. Då kan hon stanna där i några dagar 
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och så komma flera dagar i rad och hälsa på Rana. Hon kan alltså vara med 
Rana flera dagar i rad fast hon sover hos farbröderna. Hon säger att Alie inte 
sover över hos Khadije och hennes barn, det har hon aldrig gjort.

Hon tillfrågas om barnen var själva hemma när hon och Osama var i Libanon 
under sommaren 2004.  Khadije säger att dom var det. På fråga hur hon vågade  
lämna dom hemma så säger hon att dom är vuxna nu. På fråga om hon vågade 
lämna Rana hemma när Ali var i Sverige så säger hon att dom har inte varit 
själva hemma. Dottern Zena ser till Rana. Zena är äldre och förstår bättre. 

Khadije säger vidare att när Alie kommer till Stockholm så kommer hon inte 
bara för att hälsa på Rana utan för att hälsa på hos andra släktingar. Ibland reser 
hon själv  till Stockholm, ibland reser hon med mamma och syskonen. Pappa är 
inte med så ofta för han jobbar så mycket. Alie är heller inte och besöker Rana 
varje dag är hon är i Stockholm.

Khadije tillfrågas om hon hört om någon osämja mellan den döde Mohammads 
pappa och dennes bröder. Khadije säger att hon vet inte om ifall det är någon 
osämja mellan dom. Hon tillfrågas om hon känner till om någon av dom här 
bröderna skulle vara osams med någon annan i släkten eller med någon utanför 
släkten. Hon säger att om några är osams så behöver man inte berätta det för 
hela släkten. På frågan om någon i släkten är skyldig pengar någonstans så 
säger hon att hon har någon kännedom om detta.

Hon tillfrågas om det förekommit hedersmord i släkten Ammouri eller Ezzedin. 
Hon säger att hon inte har hört talas om att sådant förekommit i Tofhata. Även 
om det vore länge sedan så skulle hon veta om det. Hon är 40 år och har inte 
hört om något sådant. Hon har inte frågat någon om sådant har förekommit. 
Hon tillfrågas om hon vet om andra släkter där sådant förekommit. Hon säger 
då att hon redan har sagt att sådant inte förekommer i Tofhata. 

Hon tillfrågas om Rana haft  någon annan man före Ali och svarar nej. Hon 
tillfrågas om Rana utsatts för sexuella övergrepp och svarar nej. Hon tillfrågas 
om det är någon som har tafsat eller kladdat på Rana så att släkten skulle kunna 
bli förbannad på denne. Hon svarar nej.  Hon säger också att om Rana varit 
utsatt för något sådant skulle hon komma direkt till sin mamma och berätta, 
speciellt om hon blivit rädd. Hon tillfrågas hur det skulle vara om det vore 
någon släkting, om detta skulle vara för känsligt att berätta. Hon säger då att 
hon tror att Rana skulle ha berättat ändå. Även om Rana inte skulle ha berättat 
så skulle det synas på henne att det varit någonting och då skulle Khadije förstå 
det. Hon säger att hon inte  har sett några tecken på Rana att det skulle ha 
förekommit någonting. 

Hon tillfrågas om alla flickor i släkten är tvungna att skaffa en fästman i 
Libanon. Hon säger att det är dom inte men i Ranas fall blev det så att hon 
träffade Ali när dom bodde i Libanon. Hon säger vidare att det händer inte att 
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deras flickor får svenska fästmän fast hon kan inte säga varför. Hon säger också 
att det skulle vara okej om dom skaffade svenska killar. 

Hon säger vidare att hennes dotter Zena ska gifta sig med en libanes sommaren 
2005.  Dom blev förälskade när dom gick i skolan i Libanon. Den killen heter 
Mohammed Naser och han kommer från Najaria som ligger 10 minuters bilväg 
från Tofhata. 

Sonen Joussef har varit förlovad med en kurdisk flicka från Libanon. Hon är 23 
år och bor nu i Västerås. Flickan heter Zainab Kassem och kommer från Beirut. 
Hennes pappa heter Mohammed Kassem. Zainab Kassem och Joussef var 
tillsammans i två år. För ett par månader sedan sa Zainab att hon inte ville gifta 
sig med Joussef, hon bröt förlovningen. Joussef blev ledsen men ha kommer 
över det, det finns en massa andra tjejer. Det är okej för en tjej i deras kultur att 
bryta en förlovning. 

Khadije tillfrågas om hon har några egna funderingar om mordet. Hon säger att 
det är en katastrof för familjen och undrar varför det har hänt, alla blev 
chockerade. Pojkens pappa och farbröder har inga problem här i Sverige, dom 
går till sitt arbete och man frågar sig hela tiden varför just han, en liten pojke.

Hon delges att pojken hade knivstick i stjärten och frågar om det säger henne 
något. 
Khadije svarar nej. Hon tillfrågas om det skulle kunna var något tecken eller 
budskap att han är stucken just där. Khadije säger att hon inte vet. På frågan om 
hon har hört talas om någon som tidigare har blivit stucken så svarar hon att hon 
aldrig har hört det.

Khadije har ett ärr över vänster kind. Hon tillfrågas vad som har hänt. Hon 
säger att hon ramlat på en sten när hon var liten.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör
Tips-övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nibelius, Jan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att modern uppgett att han hade uppgifter i mordutredningen.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-11-02
Förhör påbörjat

15:26
Förhör avslutat

15:48
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jan Nibelius hörd med anledning av att modern Pia Nibelius nämnt att sonen 
skickat ett mail till polisen om att han hade uppgifter till mordutredningen. 
Modern uppgav i sitt förhör att Jan kanske hade mer uppgifter att lämna.

Jan uppger att han brukar ha sällskap med Mohamads äldre bror Hussein till 
Tornhagsskolan nästan varje morgon. Han känner Mohamad eftersom han 
brukar " heja " på honom då de möts på mornarna. 

Han brukar träffa Hussein utanför dennes bostad Barnhemsgatan 8 C vid ca 
07.40.

Den 19 oktober gick Jan från bostaden ca kl 07.25, han gick ca 5 minuter 
tidigare än han brukar. Han och Hussein hade bestämt att de skulle gå 5 minuter 
tidigare den morgonen.

Jan gick från Föreningsgatan 29 där han bor och vidare ner mot Djurgårdsgatan. 
Vid Djurgårdsgatan gick han höger ner mot centrum. 
Han passerade Video Vest fram till Djugårdsgatans livs där han gick över på 
övergångsstället till motsatta sidan av Djurgårdsgatan. Han gick sedan vidare 
mot Barnhemsgatan.

Vid korsningen Djurgårdsgatan- Barnhemsgatan svänger Jan in mot  
Barnhemsgatan. 
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Barnhemsgatan går inte ända ut till Djurgårdsgatan utan den slutar vid en 
vändplan ca 20-30 m innan Djurgårdsgatan.

När Jan kommer till den gångväg som leder in på Barnhemsgatan ser han 
Mohamad komma gående. Mohamad är ca 20m från vändplanen på 
Barnhemsgatan på väg ut mot Djurgårdsgatan. 
Klockan är ca 07.33 då Jan möter Mohamad. 

Jan ser att det är Mohamad för denne har samma jacka han brukar se honom i, 
en gråbrunaktig med luva. Mohamad har luvan uppfälld över huvudet och ser 
troligen inte Jan. Jan lade inte märke till om han hade ryggsäck på sig.

De brukar normalt " heja " på varandra då de möts men denna morgon gör de 
inte det eftersom Mohamad inte ser Jan och Jan har bråttom ner till Hussein på 
Barnhemsgatan 8 C.

Jan är säker på att det var Mohamad han mötte, han brukar möta honom och det 
är inte många fler barn som kommer där vid den här tiden.

Jan såg inte någon särskild person omkring Mohamad då de möttes, han mötte 
inte heller någon särskild på vägen ner till Hussein förutom dem han brukar 
möta då han går där på väg till skolan.

Jan är säker på tiden , han tittade på klockan då han kom till Barnhemsgatan 8  
och den var då 07.35.

När Jan kom till Barnhemsgatan 8 c mötte Hussein upp och de fortsatte sedan 
mot skolan. De gick mellan Folkungaskolan och Engelska skolan vidare fram 
till Skolgata.
De gick in en bit på Skolgatan och mötte ytterligare en kamrat som de sedan 
gjorde sällskap med till Tornhagsskolan.

Jan berättar vidare att han fick reda på händelsen ca kl 11.30, rektorn på skolan 
hade då kommit och berättat vad som hänt.

Jan visste tidigare redan vid 11-tiden att rektorn sökt efter Hussein, men han 
visste då inte vad det gällde.

Jan är villig att visa var han mötte Mohamad den aktuella dagen.

Jan tillfrågades vid flera tillfällen om han är säker på att det var Mohamad han 
mött den aktuella dagen.

Han svarar att han är säker på det.

Förhöret relaterat efter hand och godkänt.

Förhör med Nibelius, Jan; 2004-11-02 15:26   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör med Nibelius, Jan; 2004-11-02 15:26   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tipstelefon, man som följtefter den mördade.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Offrell, Harriet Irene
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord
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

Claes Selerud
Förhörsdatum

2004-11-05
Förhör påbörjat

08:30
Förhör avslutat

08:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ofrell bor på Barnhemsgatan 11, 2 tr, Linköping. Hon kan från sin bostad se in genom 
fönstren i den lägenhet där den mördade pojken bodde. Hon är väl bekant med familjen till 
utseendet . På måndagen. före morden. såg Ofrell  pojken gå hem från skolan vid 
15.30-tiden. Nära efter honom följde en man på ett avstånd av två till tre meter. Inga andra 
personer befann sig i närheten. Mannen var lång och smal, hade långa ben, har var kanske 30 
år eller mer, han såg inte svensk ut och bar ej glasögon. Han bar en sådan mössa som Ofrell 
sett via media. Den var långt neddragen i pannan. Mannen bar även en mörk jacka, typ 
täckjacka, som var längre än en midjejacka. Byxorna var mörka till färgen. Mannen gick med 
axlarna kupade framåt. 

Ofrell berättade även om en man som för två år sedan ofta stått, under ett par månaders tid, 
och iakttagit intill hennes bostad. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Offrell, Harriet Irene
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis - anknyter till O 1091
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-22
Förhör påbörjat

12:40
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Harriet ringde till polisen 2004-11-05 och berättade om en man som hon sett gå efter 
Mohamad den 18 oktober. Hon ombeds berätta om det igen.

Harriet bor på Barnhemsgatan 11, vån 2. Mitt emot hennes hus ligger Barnhemsgatan 12. Den 
18 oktober tittade hon genom ett fönster ut mot gatan. Klockan var efter 15.00 Hon och 
hennes make brukar gå på gymnastik som börjar klockan 16.00. De brukar gå hemifrån strax 
efter 15.30. Hon avbröt sitt fönstertittande för att göra sig klar att gå till gymnastiken, så 
klockan kan ha varit 15.30. Harriet såg en pojke, som hon till 99 % är säker på var Mohamad. 
Han kom ifrån Tränggatan-hållet, alltså från vänster som hon stod. Han gick på sidan med 
jämna husnummer. Pojken hade på sig en beige-brun jacka, som var öppen. Hon tror att han 
också hade en beige halsduk, det var något som fladdrade. Hon tror inte att han bar ryggsäck. 

Någon dryg meter bakom pojken gick en man. Harriet reagerade över att han gick så nära 
pojken, men inte gjorde någon ansats att gå om. Hon ropade till sin man att det såg konstigt 
ut, men maken hörde inte så han kom inte och tittade. Pojken gick nära trottoarkanten och 
mannen gick också nära trottoarkanten. När pojken och mannen passerat förbi 
Barnhemsgatan  12 och fortsatte mot nummer 10 gick Harriet ifrån fönstret och såg dem  inte 
mera.

Harriet beskriver att mannen som gick efter pojken var ganska lång. Hennes make är 180 cm, 
hon tror att den här mannen var längre. Hon uppskattar åldern till 30 – 35 år. Mannen såg 
utländsk ut, men han var inte färgad. Han var iklädd en svart jacka av täckjackstyp, den var 
längre än midjemodell. På huvudet hade han en svart mössa, därför såg hon inte hårfärgen, 
men hon tror att den var mörk, för han hade mörka ögonbryn. Byxorna kan hon inte säga 
färgen på, det kan ha varit jeans. Mannen gick med händerna i jackfickorna och med 
framdragna axlar. 
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Harriet vill berätta om en annan man som hon och maken lagt märke till. Det var för två år 
sedan. Hon kan int säga när på året, men de brukade se mannen när de var på balkongen, så 
det var sommarhalvåret. Ett par gånger i veckan såg de en ung kille som stod i buskarna 
nedanför deras balkong. Det här hände under ett par månaders tid. Harriet och maken trodde 
att killen spanade på en tjej som bodde i en lägenhet där. Efteråt har Harriet kollat och 
upptäckt att man inte ser in till tjejen från buskarna. Däremot ser man familjen Ammouris  
fönster, men de hade oftast persiennerna nerdragna. 

Den här killen brukade stå i buskarna framåt kvällen. Harriet tänkte aldrig på hur länge han 
stod där, hon bara konstaterade att han fanns där. Killen var ung, lång, smal och ljus. Han 
brukade ha på sig en himmelsfärgad tygjacka och vara barhuvad.

På fråga om det kan vara samma person som hon såg gå efter pojken den 18 oktober, svarar 
Harriet att det tror hon inte.    

Harriet berättar vidare att samma dag som morden skedde, skulle hon och maken gå in till 
city. De gick iväg ca 10.15. Båda hade paraply. De gick ner till Djurgårdsgatan och skulle gå 
över Drottninggatan. Maken gick lite före henne. Harriet stannade till för att kolla att det inte 
kom någon cyklist uppifrån Drottninggatan. Då kom en kille cyklande uppifrån och hon 
reagerade över honom. Han hade en militärgrön ribbstickad tröja med ärmarna uppkavlade 
över armbågarna, trots det regniga vädret. Hans armar verkade brunare än ansiktet. Håret var 
cendre/blont. Han hade, tror hon, militärgröna byxor och vänster byxben var smutsigt. 
Högerhanden hade han på pakethållaren, han hade något där. Cykeln var av äldre modell, 
troligen en militärcykel. Killen verkade vilsen, som om han inte visste vart han skulle. Harriet 
gick över gatan och tänkte inte vidare på honom.

En annan kille hon lagt märke till har blonderat hår och en beige jacka med kapuschong. Han 
handlar ofta på Ica Djurgårdsgatan. Han brukar gå in på gruppboendet som ligger precis vid 
Socialförvaltningen. Harriet vet inte om han bor där eller om han jobbar där. 

På morgonen den 19 oktober la Harriet märke till en Ecuro-bil, (Stångåstadens servicebilar) 
som stod inkörd i smatten under Barnhemsgatan 8. Det här var före klockan 07.30. Hon 
reagerade över att bilen stod där så tidigt. Annars har den stått där ganska ofta under flera 
månaders tid, men den har inte stått där sedan mordet. Killen som kör bilen brukar ibland ha 
en svart sotarmössa på sig. Det brukar vara samma kille som kör bilen. 

Den här morgonen kom mannen gående mot bilen från Tränggatan-hållet cirka 08.30 – 
09.00. Han var iklädd en vit och  blårutig flanellskjorta, av tjockt tyg som nästan är som en 
jacka. Manne är inte så lång, ca 40 år, kal hjässa men håret runt om är cendre. Den här 
morgonen hade mannen ingen mössa. När mannen kom fram till bilen öppnade han 
bakdörrarna och kastade in något. Harriet såg inte vad det var. Ska hon försöka beskriva det 
han kastade in, blir det att det mest liknade ett bylte. 

Mannen gick sedan över Barnhemsgatan. Harriet tror att han gick mellan husen och ner till 
Ica på Djurgårdsgatan. Sedan antar hon att han kan ha gått till fastighetsskötarnas lokal på 
Djurgårdsgatan 12. De brukar äta frukost där vid 09-tiden. Ibland finns det folk där från 
07.00 på morgnarna. Boende i närheten kan gå dit fram till klockan 10.00 ungefär om man 
vill anmäla någon som är fel i lägenheterna. 

Någon vecka efter mordet gick Harriet och hennes man och tittade på mordplatsen. De stod 
vid minnespalatsen, när det kom en ung man på cykel. Det skulle kunna vara samma kille 
som hon sett vid Drottninggatan morddagen. Han hade en liknande cykel. Killen hade cendre 

Förhör med Offrell, Harriet Irene; 2004-11-22 12:40   diarienr: 0500-K39890-04
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hår, en beige jacka och ryggsäck. Han kom nerifrån Åsgatan och körde fram till 
minnesplatsen. Han stannade till, satte ena foten i marken och tittade över axeln på 
blommorna. Han sa något för sig själv, sedan cyklade han iväg igen. Han körde fram till de 
nya husen på Åsgatan, nr 1 – 5. Sedan körde han höger där och försvann. Harriet säger att där 
finns ingen väg, men han cyklade där i alla fall. 

Harriet tror att hon har sett den här killen på Tv. Troligen var det kanal 01, den lokala 
Linköpingskanalen, som visade bilder från mordplatsen. Då tror Harriet att hon såg killen där. 
Han satt på huk och mumlade för sig själv. Hon tror att det här visades, samtidigt som man 
visade bilder från polisens rekonstruktion på platsen. 

Slutligen vill Harriet nämna att hon lördagen den 30 oktober gick på Tanneforsgatan 
tillsammans med sin make. Det regnade. En kille kom på cykel, han satt framåtlutad. Han var 
ung, högst 19, 20 år. Han var inte så lång och han såg arg ut. Han hade på sig en beige mössa, 
ribbad. Höger hand hade han omvirad med någon trasa, som det hängde ner en bit av. Den 
här killen är ingen av de hon har sett förut.  Strax efter den här killen kom det en mörkhårig 
kille cyklande, hon vet inte om de hade sällskap. Eftersom den första kilen varit nära att köra 
på Harriet, vände hon sig om och tittade efter honom.  Killen vände sig om och tittade efter 
Harriet. Hon tyckte att han hade en otäck blick.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt. 

Förhör med Offrell, Harriet Irene; 2004-11-22 12:40   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2004-11-05
Tid

14:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Uppgift

Kerstin Klaar vid LKC ringde och meddelade att hennes son har en kompis som oftast har 
koll på allt och alla. Denne person uppgav att familjen Anmmouri blivit av med en 
familjemedlem tidigare. Det ska ha varit för ett par år sedan då något barn blev förgiftat.
Klaar går att nå på 013-241091.
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ornstein, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör ang.Fredriks anställning  bolaget Secvensia. 
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

2004-11-07
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Stallholmen, Örebro
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik Ornstein arbetade tidigare på företaget Secvensia i deras butik i Örebro, 
där han var anställd som tekninker.

Butiken Lap Power köptes, såsom Ornstein minns, av Hussein Ammouri år 
2001. Säljare var John Charles, vilken ingick i köpet och fick anställning som 
butikschef. Efter en tid slutade Charles i företaget eftersom han inte tyckte att 
verksamheten sköttes på rätt sätt.

Två av Husseins farbröder, Hassan Hassun och Abbe Hassun kom i stället in i företaget.  De 
båda hade tidigare arbetat i firman, "till och från".

Ca ett år senare, troligen september – oktober 2002, sades Ornstein upp.
Anledning till detta var att han undanhållit sin bakgrund. Hussein sade så fastän han mycket 
väl kände till att Ornstein ingick i en eko-historia hos Örebropolisen. Detta hade John 
Charles klargjort vid överlåtandet av butiken.
Ornstein hade även begärt ledigt i samband med rättegången.

I samband med domen uppgav Hussein att han fått telefonsamtal från en dam, vilken 
ifrågasatt hur Hussein kunde ha en kriminellt belastad personal (Ornstein) anställd i butiken.
Ornstein kopplade in advokat eftersom han inte fann skäl att bli uppsagd på dessa grunder. Ca 
ett år senare överenskoms en förlikning och Ornstein tillerkändes skadestånd/ersättning, 
60.000:-.

I övrigt uppger Ornstein att det inte förekommit några problem vid eller inom Örebrobutiken. 
Det har alltid varit en hjärtlig stämning på arbetsplatsen. 

HEMLIG



"Jag vet ju inte varför hans farbröder Hassun  fått sparken från och till, men.. det var ju före 
min tid".  Hassan Hassun har så som Ornstein uppfattat det även varit butikschef  i 
Linköpingsbutiken. Detta före det att han anställdes i Örebrobutiken. 

Ornstein tillfrågas om han känner till någon konflikt mellan bröderna Ammouri, eller 
gentemot kunder, leverantörer eller liknande.
O. uppger att bröderna Ammouri  har åkt ut till kunder som inte betalat och krävt in 
betalning. Detta är  hörsägen och Ornstein kan inte svara för sanningshalten. Han har även 
hört att någon anställd, Daniel,  i Linköping fått sparken. Det skulle varit någon konflikt i 
samband med detta. Hörsägen. Skall ha inträffat före Örebroköpet, troligen i slutet av 
90-talet. 

Ornstein har aldrig träffat Hassan Ammouri, vilken varit föreståndare i Linköping.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Ornstein, Fredrik; 2004-11-07 12:55   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hedlund, Linda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

10:45
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Linda arbetar på Barnligans fritids på Fridtunaskolan. Där finns 50 barn inskrivna. 
Fritidshemmet är beläget på övre planet i skolan. Entrén är från gården, alldeles intill 
matsalen. Man kan även gå in via huvudentrén och gå genom skolan. Fridtunaskolan är 
formad som ett L. Huvudentrén är belägen i ena "benet" på L:et, fritids på övervåningen i den 
andra delen.

Linda lärde känna Mohammad när höstterminen startade i augusti 2004. Han var jättetrevlig 
och jättegullig, alltid glad. Mohammad var en fotbollskille. Det var inga problem med 
honom. Han var lite busig, som pojkar är. Mohammad skulle gå hem från fritids klockan 
15.00. Han fick gå själv, inget annat barn skulle den vägen. Personalen brukade säga till 
honom när han skulle gå, men Mohammad hade svårt att komma iväg. Han brukade börja 
styra med annat och glömma bort att han skulle klä på sig och gå hem. Barnen brukar äta 
mellanmål klockan 14.30 i matsalen. Sedan är de åter ca 14.45 och då var det bara en kvart 
kvar tills Mohammad skulle gå hem. Det kanske inte var så konstigt att han då ville stanna 
kvar och leka lite till.

Linda känner inte till att det skulle ha varit några konflikter mellan Mohammad och andra 
barn. Mohammad hade många kompisar. Han satt ofta och byggde med två killar på fridtids. 
Den ene heter Gustav Myrinder, den andre Pjotr. Pjotr kom från Polen för två månader sedan 
och kan inte svenska men barnen lekte bra ändå. Pjotr ansåg nog att Mohammad var hans 
bäste vän, men hon vet inte om Mohammad ansåg detsamma om Pjotr. Pjotr går på 
Björnkärrsskolan i en klass för barn som inte kan svenska och så går han på Barnligans 
fritids. Linda tror att Mohammad umgicks mycket med de killar som går i hans klass och som 
också gick till fritids. Pjotr tog mycket illa vid sig av det som hände Mohammad.

Hon har aldrig behövt säga till Mohammad om något på skarpen. Det har räckt att bara 
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korrigera honom ibland, säga till honom att inte retas eller att inte springa i korridorerna.   

Uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Hedlund, Linda; 2004-11-08 10:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Tips övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om morden på Åsgatan i 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

Åke Johansson
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:07
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anonym kvinna ringer och vill att polisen skall känna till ett rykte. 
Enligt detta var det en brand i Berga för ca ett år sedan. Han som anlade branden skulle vara 
släkt till den mördade pojkens familj. En person omkom i branden. En broder till den 
omkomne skulle därefter ha hotat den mördade pojkens familj.

Anonym tillfrågas om på vilket sätt hotet framförts mm. Hon vet inget mer utan det hon hört 
är ovannämnda och detta är "spekulationer".

Uppläst efter anteckningar och godkänt
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Forsberg, Agneta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

10:45
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Agneta är förskollärare på Barnligas fritidshem, som håller till på Fridtunaskolan. Läsåret 
2003/2004 var hon skolstöd i Mohammad Ammouris klass, han gick då i 1:an på skolan 
Duvslaget. Det innebär att hon fanns med i klassen som resurs. Hon hade Mohammad i bild. 
Hon beskriver honom som gullig, positiv och duktig, speciellt i arbete med lera. Det här 
läsåret arbetade Agneta även som fritidsledare på Barnligans fritids, som ligger över gatan 
från Duvslaget. En dag i veckan vare hon på Duvslagets fritids, där gick Mohammad. 

Skolorna omorganiserades inför höstterminen 2004. Duvslaget las ner. Mohammad och hans 
åtta klasskamrater i 1:an fick börja på Tunvallaskolan, där delades de upp på två grupper, som 
blandades med andra barn. Mohammad började under hösten på Barnligans fritids. 
Tunvallaskolan har lektioner varje dag klocka 08.10 till 13.30. När skolan slutar går personal 
från fritids och hämtar barnen och sedan går man till fritids tillsammans. 

Mohammad har fortsatt att vara en positiv och glad kille. Han var lite tankspridd, kunde 
komma för sent eller glömma skolväskan. Om han är sådan att han tar kontakt med okända 
personer vågar hon inte säga. Han har aldrig sagt till Agneta att han sett någon skum person 
eller att någon följt efter honom. 

På frågan om Mohammad varit inblandad i några bråk, säger hon att hon inte kan minnas 
något sådant på rak arm. Om barnen till exempel spelade fotboll kunde han säga att något inte 
var mål eller att någon varit ojust, men det blev aldrig några bråk. Hon reagerade heller inte 
över att han var inblandad i något när hon hade honom i bild föregående läsår. Mohammad 
var omtyckt och hade kompisar. Han gillade att bygga lego.

En sak som hon har reagerat över under hösten 2004, är att Mohammad alltid fick gå hem 
själv från fritids. Under förra läsåret så blev han ofta hämtad av något syskon, när Agneta var 
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på hans fritids. Under höstterminen 2004 har han fått gå själv. Agneta har flera gånger sett att 
Mohammad inte går hem från fritids klockan 15.00 som han ska. Istället kan han stanna kvar 
och spela fotboll på skolgården med andra fritidsbarn. Han har väskan med sig, så hon vet att 
han inte varit hemma. En fredag gick Mohammad hem klockan 15.00 Agneta stängde fritids 
klockan 17.00. När hon kom ut var Mohammad kvar på skolgården. Hon sa till honom att han 
skulle gått hem för två timmar sedan. Mohammad sa att han varit hemma. Agneta sa att hon 
inte trodde honom för att han hade ryggsäcken med sig. Då skrattade han bara. 

Mohammads föräldrar har aldrig ringt och undrat var han är när han inte kommer hem och 
det tycker Agneta är märkligt. Agneta hade planerat att kalla föräldrarna och en tolk till fritids 
snart och ta upp det här med dem att Mohammad fick gå hem själv.

Hon säger vidare att hon inte har sett föräldrarna någon gång under hösten. I september hade 
man föräldramöte och då har barnen haft med sig papper hem om detta. Där informeras 
föräldrarna om att det kommer att finnas tolk med. Agneta vill dock säga att det har hänt att 
det framkommit att Mohammad inte lämnat fram papper hemma. 

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Forsberg, Agneta; 2004-11-08 10:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hajar, Ali
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Hörd tidigare i utredningen
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Ali Hajar ang. bl.a. medlemmar i den Libanesiska Föreningen 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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Polisstationen i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Stefan Lindberg

På fråga svarar Ali Hajar som fortsättningsvis kommer att kallas Ali under förhöret att 
föreningen han är medlem i Linköping har funnits under ca. två års tid och den innehåller ett 
femtontal familjer. Han säger vidare att det inte är enbart libanesiska familjer utan det finns 
människor från Irak och Kuwait som också är medlemmar i föreningen. Ali säger att man 
kanske egentligen skulle kalla det för "Arabiska Föreningen" men då detta namn redan fanns i 
Linköping på en annan förening så valde man att kallas Libanesiska Föreningen istället. Han 
säger att alla talar arabiska utom barnen som oftast talar svenska med varandra.

På fråga svarar Ali att man saknar en fast lokal att vara i. Han säger att man träffas på olika 
ställen beroende av aktiviteter som ska genomföras. Bl.a. så har man haft studiecirklar för 
barnen i arabiska, man håller till på idrottsplatser och spelar olika spel, man hyr badhus 
ibland där kvinnorna badar och Ali säger att det är mycket utomhusaktiviteter i föreningen. 

Ali berättar också att föreningen är öppen för alla. Alla som är intresserade är välkomna att få 
vara med, det finns inga begränsningar, vare sig av religion eller något annat och han säger 
att för närvarande är alla medlemmar muslimer i olika grad. Det finns några personer som är 
kärnan i föreningen och man är lite försiktig med att alltsedan föreningen startade att ta in nya 
medlemmar, man tycker att man skall ta reda lite grann på dessa personer, vad det är för 
människor, innan man får vara med i föreningen så att inget bråk eller liknande behöver 
uppstå. På fråga om det är samma antal medlemmar nu som då föreningen startade svarar Ali 
att medlemsantalet har ökat, några familjer har tillkommit sedan starten.

På fråga svarar Ali också att det finns en styrelse i föreningen som träffas på årsmötet och det 
finns fem medlemmar, dvs. det finns en ordförande, en kassör, en sekreterare samt två 
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stycken styrelsemedlemmar och det är dessa två personer som står för aktiviteter som finns i 
föreningen. Ali själv säger sig bara vara en medlem. Ordföranden för närvarande i föreningen 
heter Mahmoud Hijazi och har telefon till arbetet 013-32 13 66. På fråga ang. ekonomin i 
föreningen så berättar Ali att varje familj betalar ca. 150 kronor i årsavgift och ska man ha 
aktiviteter såsom middagar eller liknande så tar familjerna med sig mat till dessa träffar 
såsom ett knytkalas helt enkelt. Ibland om man har en aktivitet som kostar pengar så får man 
dela upp den posten. Det finns inga regelbundna familjeträffar, säger Ali, i föreningen, 
Ramadan är en sådan högtid på året som man brukar träffas under. I år har man dock inte 
gjort det hittills.

Ali säger att man har träffats ganska nyligen fast man träffas hos olika personer, hemma hos 
varandra och man har diskuterat bl.a. vad som hände lille Mohammed då han blev dödad i 
Linköping. Ali säger vidare att när man talar med andra vuxna så ser man till och försöker att 
undvika och tala om vad som hänt Mohammed när barnen är närvarande. Därför kan det 
ibland vara svårt att kunna prata om dessa saker.

På fråga svarar Ali att han känt Hassan och dennes familj under kanske två - tre års tid. Man 
har umgåtts och de är goda vänner. Ali säger att de flesta träffarna med Hassan och hans 
familj var då när flera familjer träffades samtidigt.

Ali tillfrågas vidare om han på något sätt känner till ifall det förelegat någon hotbild mot 
Hassan och dennes familj och han säger att det har han ingen kännedom om att så skulle ha 
varit fallet. Hassan har berättat för Ali vid ett tidigare tillfälle - han kan inte säga när i tiden, 
sannolikt ett ganska bra tag sedan - så blev en anställd i Hassans butik arg på Hassan och 
slog till honom. Ali vill göra ett tillrättaläggande och säger att den där händelsen som Hassan 
berättade om behöver inte alls ha varit så att det var en anställd i Hassans butik som slog till 
honom. Det kan lika väl ha varit en kund. Ali minns inte riktigt säkert.

Ett annat tillfälle som Hassan berättade om efter det att Mohammed hade dödats var en 
händelse med en bidragsanställd person han hade i sin butik. Den personen ville att Hassan 
skulle ordna så att han fick A-kassaersättning men omständigheterna gjorde så att Hassan sa 
nej och då blev personen arg på Hassan. Det här berättade Hassan efter Mohammeds död som 
om det kan ha varit någon orsak till det inträffade. Det var det enda som Hassan kom på att 
berätta för Ali då han frågade om någon person hade hotat Hassan. Han sa inte heller när 
detta inträffade.

Tillfrågad om Ali känner några personer vid namn Ali Kawtharani samt en Rana och han 
säger då att Ali känner han, det är Zeinabs bror och han vet att Ali har bott en tid hos Hassan 
och hans familj. Vad beträffar Rana så har han inte hört talas om eller sett någon person med 
det namnet.

Ali tillfrågas ang. Mohammed och han säger att det var en livlig pojke, det var en pojke som 
hade god relation till alla, såväl barn som vuxna människor. Han ville ofta vara med, nästan 
alltid vara med och spela fotboll och han var känd på familjeträffarna som en aktiv pojke. 
Tillfrågad ang. sista familjeträffen innan det tragiska hände Mohammed svarar Ali att det var 
lördagen den 16 oktober och det var en träff i samband med Ramadan. Ali minns att det 
skulle vara en enkel träff, man tog därför bara med sig efterrätt att äta. Man hade den här 
familjeträffen i Hyresgästföreningens lokaler i Berga i Linköping och Hassan och hans familj 
var med och Ali säger att det var som en helt vanlig familjeträff. Ali vill göra ett 
tillrättaläggande och säger att han minns nu att det var Hassan själv som stod för hela det här 
kalaset. Han såg till att det lagades mat till alla familjer på den här träffen den 16 oktober.

Ali tillfrågas vidare om han har någon kännedom ifall det varit bråk i Hassans familj eller i 
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Hassans släkt och han svarar då att han bara har träffat släkten sporadiskt så han har ingen 
uppfattning om den men vad beträffar familjen Hassan Amouri så säger Ali att det var en 
lycklig familj som han uppfattade det och att de älskade varandra. 

Om det fanns något bekymmer, säger Ali, så var det kanske det att Zeinabs brors, Alis 
ansökan om uppehållstillstånd hade inte givit något positivt resultat.

Ali tillfrågas också ang. resa till Libanon och han säger att det var under sommaren och det 
var Zeinab, Ali och Iman tillsammans med Mohammed som åkte för att hälsa på Libanon 
medan Hassan och de båda pojkarna, Ali och Hussein var kvar hemma i Linköping. Det Ali 
minns är att Mohammed kom tillbaka ifrån Libanon med ett färgat hår, det var ljusrött och 
Mohammed sa att det var inne nu att se ut som ett får eller liknande.

Ali säger att den resan var troligen planerad sen tidigare och att föreningen hade träffar, flera 
träffar under den perioden i somras som Zeinab och flickorna med Mohammed var i Libanon 
och att man då såg till att få med Hassan och Ali och Hussein på dessa familjeträffar. Ali 
tyckte det var viktigt att Hassan var med så att han inte kände sig utanför och dessa träffar 
bestod av mestadels bad men även fotbollsspel vid något tillfälle. Det Hassan uppgav var att 
han saknade frun och de barnen som åkt till Libanon. Hassan följde inte med på den här 
resan. Ali vet inte exakt varför men han säger att det var troligen beroende på Hassans affärer.

Ali tillfrågas också ang. andra medlemmar i föreningen, om han har någon kännedom om 
ifall de har hört någon hotbil mot Hassan och dennes familj och han säger att det har han inte. 
 Man har hundraprocent förtroende för varandra i föreningen och Ali säger att han tror att 
Hassan skulle berätta för honom om han var allvarligt hotad. På fråga svarar Ali också att han 
i sin tur skulle berätta för polisen om det förelog någon hotbild emot Hassan. Även om han 
har fått sig tillgivet ett förtroende.

Ali tillfrågas ang. droger och alkohol och han säger då att det förekommer absolut ingenting 
sådant i Hassans familj. Det är helt uteslutet. Han tillfrågas även ang. brottslighet och han 
säger då att det förekommer inte i den här familjen. 

Ali tillfrågas om kvinnorna i Libanesiska Föreningen bär slöja och han säger då att det gör en 
del, andra gör det inte. Han tillfrågas också om Hassan Zeinab har någon särskild väninna 
som hon kanske tyr sig till mer än andra kvinnor i föreningen och han säger att det är 
ingenting som han har tänkt på utan hon verkar ha en god relation till de flesta.

Ali tillfrågas också ifall Hassan och dennes familj umgås mer flitigt med någon annan familj 
än övriga och han säger då att det är svårt att säga, kanske ordföranden i föreningen, 
Mahmoud Hijatzi kan svara på den frågan.

Ali tillfrågas också hur han fick reda på att Mohammed dödats den 19 oktober och han säger 
då att det var ordföranden Mahmoud Hijatzi som ringde till honom på tisdagen den 19 
oktober ca. klockan 09.00. Ali minns att Mahmoud var bedrövad i telefon, han kunde inte 
riktigt säga vad som hade hänt men Ali fick uppfattningen att Mahmoud på något sätt hade 
sett på Internet eller något liknande att Mohammed hade blivit attackerad och kanske till och 
med dödats. 

Ali tillfrågas om han själv har någon teori hur det kan komma sig att Mohammed har mördats 
och då ifall om någon person skulle vilja den lille pojken illa och han säger då att han har 
funderat på vad som har inträffat, han säger också att Mohammed kunde vara jobbig genom 
att prata, skoja, leka hela tiden, det var ett mycket aktivt barn och Ali säger att han kanske var 
mer aktiv än andra för sin ålder. Han har också tänkt som så att kanske har någon irriterat sig 
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över att han var så här aktiv, vuxen eller barn och kanske någon vuxen till något barn som har 
irriterats under lång tid av Mohammeds aktivitet. Och att det kan vara någon sådan person 
som har gjort Mohammed illa.

Ali minns att Hassan vid något tillfälle har berättat för honom att Mohammed hade varit i 
bråk med någon pojke, troligen under en längre tid, i skolan och det gick så långt så att skolan 
hörde av sig till familjen. Ali tänkte efter det inträffade att det går ju även lite äldre barn på 
skolan, typ särskolan och någon assistent till de lite större barnen kanske har blivit irriterad.

På fråga om det kan finnas någon religiös grund/hämnd till det som inträffat så säger Ali att 
det tror han inte. Han säger att kvinnor och barn är fredade i Libanon och är det så att mordet 
skulle vara en hämnd av något slag så måste i så fall den personen som har utfört dådet kunna 
visa upp sin handling så att den accepteras och skulle det då visa sig vara mot en kvinna eller 
ett barn så skulle den personen själv råka mycket illa ut.

På fråga om alla medlemmar i Libanesiska Föreningen är ifrån Linköping så svarar Ali att det 
är de, det finns någon familj som har flyttat till Norrköping och Ali vet inte om de är 
medlemmar fortfarande. På fråga om någon familj har gått ur föreningen så svarar Ali att det 
är ingen familj som har gjort det.

Ali tillfrågas ang. sin roll då han tidigare i samtal har kallats för präst eller översta präst eller 
liknande. Han förklarar sin roll som att han är med i den Muslimska Församlingen i 
Linköping, han är medlem i ett religiöst samfund och där i rådet, han är med i gruppen som 
sköter fredagsbönen i moskén, han åker också runt i ett mindre sällskap för att informera på 
skolor eller arbetsplatser om man vill att de ska komma och informera om islam. Hans titel är 
böneledare.

Ali tillfrågas om handlingen i och med att Mohammed dödats, om det skulle betraktas som ett 
ritualmord och Ali säger att då borde det finnas någon form av markering som för att 
understryka själva handlingen och han säger att han känner inte igen detta i det muslimska 
samhället utan det kommer från andra kulturer.

Förhöret med Ali avslutas klockan 11.30. Förhöret är intalat på band, avlyssnats under 
intalandet av Ali som godkänner inspelningen.

Linköping som ovan
Tommy Södling, krinsp.

Förhör med Hajar, Ali; 2004-11-08 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Henriks, Maria
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

11:07
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats

l VÅLD
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

BB

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Maria är lärare. När Mohammad Ammouri gick i klass 1 på Duvslagets skola, så hade Maria 
hans klass tillsammans med en annan lärare som heter Rebecca Djerf.  Det läsåret, 
2003/2004, så fanns det även fritidshem på Duvslaget. Där gick Mohammad och hade där 
fröknarna Susanne Hanning, Anna Hermansson och Annika Berg. Hanning och Hermansson 
jobbar nu på Tunvallaskolan, medan Berg är förskollärare på Änglamarken.

Hon tillfrågas om Mohammad var mycket i bråk. Hon säger att det var en del tjafs, det var 
mest under höstterminen 2003. Det fanns en pojke i klassen som heter Alexander Lennartsson 
och mellan honom och Mohammad var det lite tjurigt ibland. Alexander hade det svårt över 
huvud taget med kompisrelationer, så det var inte bara Mohammad som han bråkade med. 
Det rörde sig inte om några stora bråk, bara småkonflikter. Det var bara fyra pojkar i klassen, 
så Maria antar att de kanske retade sig en del på varandra.

Maria hade samtal med både Mohammads pappa (mamman kan inte svenska) och med 
Alexanders föräldrar. Mohammads pappa tyckte nog att det mest var Alexanders fel att det 
var bråk, men han lyssnade när Maria förklarade att även Mohammad kunde. Han sa att de 
skulle prata om det hemma. Sedan kunde Mohammad komma med en lapp till skolan, där det 
stod att man pratat med honom hemma. Alexander bråkade med ganska många, så hans 
föräldrar var medvetna om att han var lite strulig. De ville veta vad han gjorde och prata om 
det. Maria tror inte att de hyser något agg mot Mohammad. 

Inför höstterminen 2004 lades Duvslaget ner. Mohammads klass kom till Tunvallaskolan, 
klassen delades där i två grupper och barnen fick nya klasskamrater.

Uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör
Libanesiska föreningen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hijazi, Mahmoud
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter och körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhöret hållet på svenska med anledning av mord i Linköping 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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

16:19
Förhör avslutat

17:38
Förhörsplats

Polisstationen, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

yp

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är även krinsp Tommy Södling.

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Mahmoud.

Tillfrågad uppger Mahmoud att han är ordförande i Linköpings Libanesiska 
förening och han lovar att faxa en förteckning över medlemmarna till polisen.

Föreningen har funnits sedan september månad 2002 och Mahmoud berättar att 
det är en idéell förening och verksamheten består mest i att man träffas och har 
det trevligt och firar högtider. Dessutom, säger Mahmoud, så försöker man att 
blygsamt gå in i, eller vara en del, i det politiska och sociala livet i Linköping, 
med betoning på blygsamt.

Beträffande verksamheten så säger Mahmoud att man försöker ordna så att 
barnen får träffas och man ordnar även aktiviteter för dem. Han betonar att det 
är ingen religiös framtoning i föreningen.

Det är upp till styrelsen att ordna de här träffarna och han säger också att 
träffarna inte sker regelbundet. 

På fråga om Mahmoud och hans familj har träffat Hassan Ammouri och dennes 
familj, förutom då de träffas i den Libanesiska föreningen, så berättar Mahmoud 
att det förekommer att de träffas då och då. Mahmoud säger att han har känt 
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Hassan och hans familj i ungefär tre – fyra år.

Tillfrågad om Mahmoud vid något tillfälle uppfattat en hotbild mot Hassan eller 
dennes familj, så svarar Mahmoud nej. Han erinrar sig dock en händelse som 
inträffade i september månad 2004 och berättar att han då med sin familj 
besökte Hassans familj. Han berättade att Mohammed var utanför huset, det 
finns en liten gräsplan, som han spelade fotboll på. Mahmoud sade då åt sina 
två pojkar att gå och spela fotboll med Mohammed.  

Efter en stund kom Mahmouds pojkar och Mohammad upp till Hassans 
lägenhet och berättade att de hade blivit jagade av några andra pojkar. 
Mahmouds äldste son har sedan berättat för Mahmoud att han inte sett vilka det 
var som jagade dem men att Mohammad och Mahmouds yngste son ropat att de 
skulle springa från platsen. 

Tillfrågad uppger Mahmoud att han träffat en person som heter Ali och 
Mahmoud säger att han känner till att Hassans hustru Seinab har en bror som 
heter Ali. Mahmoud är dock inte bekant med Alis efternamn. Han kan inte 
heller säga i vilket sammanhang som han träffat denne Ali men att det är 
tillsammans med Hassan eller dennes familj.

På fråga uppger Mahmoud att han inte förknippar namnet Rana med någonting.
Det namnet säger honom ingenting.

Mahmoud tillfrågas om han känner till att Hassans dotter, Alia, är förlovad och 
på det svarar han att han eventuellt har hört ifrån sin hustru att Alia skall förlova 
sig men detta är ingenting som han fått bekräftat.

Mahmoud tillfrågas om hur han uppfattade Mohammad och på det svarar han 
att han uppfattade Mohammad som en snäll, aktiv, glad kille som tyckte om 
fotboll. Mahmoud säger att Mohammad var en riktigt aktiv kille. På fråga om 
Mahmoud känner till om Mohammad brukade hamna i bråk med andra barn så 
svarar han att det är inget som han känner till. Han har inte heller noterat några 
skador på Mohammad, skador eller blåmärken.

Tillfrågad uppger Mahmoud att han betecknar Hassan mer som en bekant, än 
som en närmare vän. På fråga om Mahmoud känner till några konflikter, eller 
hört talas om konflikter i Hassans familj, så svarar han att han inte hört talas om 
någonting sådant.

Mahmoud tillfrågas om han överhuvudtaget känner till några konflikter som 
Hassan råkat ut för och då berättar Mahmoud att han hört talas om att vid ett 
tillfälle var det en kund, som heter Peter, som slagit Hassan. Det här var en 
händelse som inträffat för kanske ett år sedan. Mahmoud säger att han läst 
namnet Peter i tidningen men att han fått händelsen bekräftad av Hassan.
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Dessutom säger Mahmoud, att han känner till en annan händelse och det berör 
en eventuellt anställd person på Hassans företag, den personen skall heta Jens,  
Hassan och Jens kom inte överens. Mahmoud säger att han hört detta från annat 
håll. Det är inte Hassan som berättat det. Denna händelse har han fått berättad 
för sig efter det att mordet på Mohammad har inträffat. Mahmoud har inga 
detaljer att berätta om denna händelse. 

Mahmoud tillfrågas om hans uppfattning, beträffande Hassan och hans familjs 
ekonomi. Mahmoud svarar att de klarade sig men tillägger att familjen under 
den tid de bott i Sverige, bara besökt hemlandet en gång så vitt han känner till. 
Detta brukar tyda på att ekonomin kanske inte är den allra bästa. Mahmoud 
tillägger dock, att han aldrig hört Hassan beklaga sig över sin ekonomi.

På fråga om Mahmoud märkt några humörsvängningar hos Hassan så svarar 
Mahmoud att det har han inte lagt märke till och tillägger att Hassan, lördagen 
innan mordet på Mohammad, bjöd medlemmarna i den Libanesiska föreningen 
på mat. Mahmoud berättade att man hyrt en lokal i Berga. Tillfrågad, uppger 
Mahmoud, att det förekommer att enskilda familjemedlemmar bjuder på mat 
och det här tillfället var under Ramadan och Hassan bjöd på maten och 
föreningen stod för efterrätt och dryck. Som Mahmoud uppfattat det så var det 
inte av någon speciell orsak som Hassan stod för maten vid detta tillfälle.

Mahmoud berättar vidare att han känner till att i somras, sommaren 2004, så 
åkte Seinab, Alia, Iman och Mohammad till Libanon. Kvar i Linköping blev 
Hassan, Ali och Hussein. Mahmoud tillägger dock, att Hussein tillbringade en 
del tid i Stockholm men att han även åkte tillbaka till Linköping. Mahmoud 
säger att Hussein,  hjälpte en farbroder i Stockholm i eller med dennes affär. 
Mahmoud vet inte vilken farbroder det var och han säger sig känna till dessa 
farbröder.

Tillfrågad uppger Mahmoud att han hade hört talas om resan till Libanon som 
Seinab och de övriga gjorde, innan de åkte dit. Tillfrågad om sin uppfattning om 
resan, svarar Mahmoud, som han uppfattade var det en resa för att besöka 
släktingar i hemlandet.  

Mahmoud vill göra ett tillrättaläggande och berättar att namnet Peter har han 
alltså läst i tidningen efter att mordet på Mohammad skett.

Mahmoud tillfrågas om hans uppfattning när det gäller att Hassan inte åkte med 
Seinab och barnen till Libanon. På det svarar Mahmoud att han tror att Hassan 
var kvar i Linköping för att sköta affären. Mahmoud tillägger att Hassan hade 
planerat att resa till Libanon i jul, för att vila upp sig, det med tanke på sina 
hjärtproblem.

Någon gång i somras, Mahmoud kan inte säga när, mer än att det var i somras, 
och det var under tiden som Seinab och barnen var i Libanon, så bjöd Mahmoud 
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Hassan på frukost. Vid det tillfället kom Hassan i sällskap med en yngre broder. 
Mahmoud vet inte vad den brodern hette. På fråga om Mahmoud känner till 
Hassans bröder, eller övriga släktingar, så svarar Mahmoud att det gör han inte, 
förutom den släkting till Seinab som är nämnd tidigare i förhöret, alltså Ali. 

Mahmoud tillfrågas om han känner till att Hassan eller någon i hans familj 
använder droger och på det svarar Mahmoud att han kan inte tänka sig något 
sådant. Vad gäller Hassans släktingar så kan inte Mahmoud uttala sig om 
droganvändande, detta med tanke på att han inte känner dem.

Mahmoud får frågan om han känner till om Hassan har haft någon brottslig 
verksamhet för sig och på det svarar han att han inte känner till någonting 
sådant. Mahmoud tillägger att Hassan inte är en man som strävar efter pengar 
utan han vill leva i lugn och ro och han tillägger att Hassan bryr sig mycket om 
sin familj. Mahmoud tror ej att Hassan hållit på med någon brottslig verksamhet.

Tillfrågad uppger Mahmoud att man inom den Libanesiska föreningen inte har 
träffats sedan mordet.

På fråga om Mahmoud kan nämna någon person som står lite närmare Hassan 
så svarar Mahmoud, att han tror att Ali Soufan, är en person som umgås mer 
med Hassan och dennes familj.

Tillfrågad om hur Mahmoud fick beskedet om mordet på Mohammad, så svarar 
Mahmoud att han blev uppringd av en person som heter Waffa. Det var hon 
som ringde och informerade Mahmoud om det inträffade.

Tillfrågad om vilken uppfattning Mahmoud har om det inträffade så svarar han 
att hans uppfattning är att det är en psykopat som gjort detta. Mahmoud tror inte 
att mordet på Mohammad kan vara en handling som är riktad mot Hassan eller 
dennes familj.

Tillfrågad om Hassan regelbundet är i butiken eller om han har anställda som 
sköter butiken så svarar Mahmoud att Hassan har anställda men att Mahmoud 
vid de tillfällen han  besökt butiken, alltid har träffat på Hassan där.

På fråga om Mahmoud kan uttala sig om varför Hassan och hans familj flyttat 
till Stockholm efter det att mordet på Mohammad skett, svarar Mahmoud att 
han förstår att Hassan och hans familj har flyttat därifrån. Han skulle ha gjort
Likadant själv.

Avslutningsvis tillfrågas Mahmoud om Seinab och han säger att han uppfattar 
henne som en kvinna som bara lever för sin man och sina barn.

Förhöret avslutat klockan 17.38
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Inspelningen uppläst i Mahmouds närvaro och han godkänner densamma.

Stephan Lindberg/Krinsp.

           

Förhör med Hijazi, Mahmoud; 2004-11-08 16:19   diarienr: 0500-K39890-04

1340HEMLIG



1341

PM
Tips från kollega

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2004-11-10
Tid

09:12
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Uppgift

Kollegan Roshage från polisen i Söderort, tfn 08-4012448 , 070-6025596 , ringde igår 
2004-11-09 och meddelade att han har en källa som pratat om familjen Ammouri.
Källan uppgav att det finns väldigt mycket märkliga affärer runt familjen släkten Ammouri 
som rör sig om stora penningtransaktioner till England mm.

En bank , företagsnr : 556576-8685 som är belägen i England nämns av UL.

Enligt UL ska familjen/släkten Ammouri gå under namnet "Hårda muslimer" som de själva 
har myntat. En presentaffär i Bredäng är en av många butiker de driver förutom koncernen 
Sekvencia.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hassoun, Sabih
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter och

dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Kalil Hankir
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i Linköping 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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-09
Förhör påbörjat

15:02
Förhör avslutat

16:13
Förhörsplats

Polisstationen i Flemingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Södling, Tommy S

Berättelse

Bitr. förhörsledare: Tommy Södling

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Sabih.

Sabih berättar att Hassan Amouri är son till hans hustrus syster. Sabih berättar att han kom till 
Sverige i slutet av 1990. Vidare berättar han att när han kom till Sverige så kom han själv och 
det tog honom ungefär två år att få sitt uppehållstillstånd. Efter att ha fått sitt 
uppehållstillstånd tog han hit sin familj. Ett tillrättaläggande som kommer fram genom 
läsningen av förhörsanteckningarna: Sabih berättar att det tog honom ett år att få sitt 
uppehållstillstånd men det tog ytterligare ett år innan hans familj kom hit. Familjen bosatte 
sig då ett par kilometer utanför Nora centrum. Sabih berättar att han idag är skild och att han 
bor i Stockholm och att hans exhustru bor i Örebro. 

Tillfrågad om sin relation med Hassan Amouri berättar Sabih att han känner Hassan sedan, 
som han uttrycker sig, Libanontiden. Sabih berättar att de bodde grannar i Libanon. Efter det 
att Hassan flyttat till Sverige så har inte Hassan och Sabih haft någon tätare kontakt med 
varandra och Sabih berättar att han inte besökt Hassan i Linköping vid något tillfälle innan 
mordet på Muhammed. Sabih gör ett tillrättaläggande och vill förtydliga att det inte var någon 
konflikt mellan Sabih och Hassan som gjorde att de inte träffades utan det var de 
omständigheter som rådde då att Sabih inte hade tillgång till något fordon och att han hade 
mycket arbetsuppgifter på den tiden och därav kom det sig att de inte träffades någonting.

Tillfrågad uppger Sabih att han fick beskedet om att någonting hade hänt Mohammed utav 
sin son Riyad. Sabih berättar att Riyad ringde någon gång vid 13.30-tiden den 19 oktober 
och berättade att Mohammed  blivit stucken av ett barn, att det skulle ha hänt i skolan. Sabih 
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berättar att orsaken till att Riyad inte direkt berättade vad som hänt beror på att Sabih har 
problem med hjärtat och att Riyad inte ville chocka honom. Riyad sa också att de var tvungna 
att åka ner till Linköping med anledning av det inträffade. Sabih säger att det var först när han 
satte sig i Riyads bil som han blev informerad om att Muhammed var död.

Sabih tillfrågas om när på dagen den 19 oktober som han tillsammans med Riyad anlände till 
Linköping och på det svarar Sabih att det var någon gång vid 16.00-17.00-tiden. Han 
tillägger att Riyad körde direkt till Hassans lägenhet. Sabih och de övriga gick direkt in i 
lägenheten och de beklagade sorgen och Sabih tillägger att det var mycket folk i lägenheten 
då.

På fråga om Sabihs exhustru också fanns i Hassan och hans familjs lägenhet svarar Sabih att 
hon hade kommit dit från Örebro och att hon hade blivit skjutsad dit utav sonen Abbas.

Sabih får frågan om han även besökte mordplatsen samma dag, alltså på morddagen. Sabih 
svarar att det gjorde han och det gjorde han tillsammans med Hassans son Ali och en kusin 
vid namn Ali Muhammad Amouri. Tillfrågad om hur dags som Sabih och pojkarna besökte 
mordplatsen svarar han att det var ungefär 17.15-17.30. Sabih säger att det var inte speciellt 
mycket folk på mordplatsen då han kom dit. Han berättar att det fanns ett TV-team där och 
att han också blev tillfrågad om vad han hade för känslor inför det inträffade. Det uppstod 
dock ett missförstånd mellan reportern och Sabih, de missförstod varandra i början, det 
rättades sedan till.

Efter en stund så var det mer folk på mordplatsen och Sabih tillfrågas om han träffat flera 
libaneser på mordplatsen. Sabih svarar att det stämmer att han träffade libaneser på 
mordplatsen, alltså libaneser som han inte känt eller träffat tidigare. Han tillfrågas om han 
sagt följande "pappan sitter på något". Sabih svarar att det är riktigt, han har uttryckt sig på 
det viset men han menar att det var många frågetecken och han säger att det måste finnas en 
förklaring till det som hänt. Sabih tillfrågas "menar du inte att Mohammeds pappa måste veta 
något" och på det svarar han "nej, nej". Sabih säger att vad han menar med detta är att 
Mohammed mördades i Linköping och därför borde Mohammeds pappa veta något om 
orsaken, därmed är det inte sagt att han gör det. Sabih säger att Hassan borde ha informerats 
utav polisen och fått fakta om kring mordet och det är det han  menar att pappan sitter på 
något.

Sabih får frågan om han känner till något hot som är riktat mot Hassan eller hans familj och 
på det svarar han att han inte känner till något sådant.

Sabih säger också att han inte känner till någon osämja i släkten Amouri och om det fanns 
någon osämja så skulle han förmodligen inte få reda på det. 

Avslutningsvis berättar Sabih att om det fanns en osämja i släkten eller familjen så skulle han 
berätta om det.

Sabih får frågan om han och Hassan bodde grannar i Libanon och på det svarar han "ja" och 
tillägger att han tillbringade en hel tid borta från Libanon. På fråga vad Hassan jobbade med 
på den tiden så svarar Sabih att Hassan arbetade bl.a. med jordbruk, han gjorde en del eljobb 
och han arrenderade mark. Tillfrågad om han känner till om Hassan tidigare i sitt liv råkat ut 
för tråkigheter i familjen svarar Sabih "nej" och tillägger att han bara känner till att Hassan 
varit väldigt ledsen i samband med sin moders död.

Förhöret avslutat klockan 16.13.
Förhörsanteckningarna intalade i Sabihs närvaro. Sabih säger att han godkänner de inlästa 
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förhörsanteckningarna.

Stephan Lindberg, krinsp.
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Hassoun, Riad
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Annan
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Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
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Kalil Hankir
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Riad hörs upplysningsvis ang. iakttagelser i Linköping den 19-20 oktober 2004 samt eventuellt

bekantskap till familjen Hassan Amouri.
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum
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Förhör påbörjat
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Förhör avslutat

14:58
Förhörsplats

Polishuset Flemingsberg, Huddinge
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RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Stephan Lindberg

På fråga svarar Riad Hassoun som fortsättningsvis under förhöret kommer att kallas Riad att 
han känner Hassan Ammouri och dennes familj då de tidigare har bott grannar i Libanon. 
Han säger att han är kusin med både Hassan och Zeinab Ammouri.

På fråga svarar Riad att han kom till Sverige i slutet av år 1992 och att han har bott i Nora och 
Örebro samt i Stockholm och då sedan 1998.

Tillfrågad om familjen och släkten brukar träffas ibland så svarar Riad att ibland på storhelger 
så träffas hela släkten. På fråga om Riad har träffat Hassan och hans familj i Linköping svarar 
han att han har varit nere två gånger och gjort det och första gången var för ca. tre år sedan 
och då hade det bara gått en kort tid sedan Hassan och hans familj hade flyttat till Linköping 
ifrån Libanon. Riad säger att Hassan bodde även då på adressen Barnhemsgatan 8 C i 
Linköping.

Riad tillfrågas om han har telefonkontakt med Hassan och dennes familj och han säger att det 
är bara ibland, de har ingen regelbunden kontakt på något sätt. På fråga om Riad känner till 
eller har hört talas om någon hotelse emot Hassans familj så svarar han att det har han inte 
hört talas om.

Tillfrågad om Riads far Sabih umgås med Hassan eller håller regelbunden kontakt så svarar 
Riad att det gör han inte, det finns inga regelbundna kontakter mellan dem, de har väl kontakt 
då och då.
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Tillfrågad hur Riad fick kännedom om att åttaårige Mohammed hade dödats i Linköping så 
svarar han att det var en kusin till Hassan vid namn Ali Ammouri, som bor i Stockholm, som 
ringde upp Riad när han satt och arbetade med att köra taxi i Stockholm. Riad tror att klockan 
kan ha varit mitt på dagen, kanske ca. klockan 13.00. På fråga vad Ali säger åt Riad så 
berättar Riad att han sa "någon har huggit Hassans son, min kusin". Riad fick klart för sig 
under samtalet att Mohammed hade avlidit av skadorna.

Ali fortsätter samtalet genom att säga att "jag väntar på dig, vi åker tillsammans". Det här får 
till följd att Riad åker hem till sin bostad för att byta kläder, därefter hämtar han Ali samt 
ytterligare en person vid namn Ali samt Mohammed Ammouri och sin far Sabih. Dessa fem 
personer åker sedan omgående ner till Linköping.

Tillfrågad om man under resan ner till Linköping har någon diskussion i bilen vad som kan 
ha föranlett att någon person har dödat Mohammed så svarar Riad att samtliga verkar vara 
chockade och det hela verkade helt ofattbart så någon sådan fundering fanns inte under 
bilresan ner.

På fråga svarar Riad också att han kör bilen direkt till Hassans bostad och han säger att det 
var fullt av folk där, både inne och utanför fastigheten. Han säger att flera av Riads släktingar 
fanns redan där och han säger att då de kommer dit så går samtliga upp till Hassan och hans 
familj och beklagar sorgen. 

På fråga om Riad besöker mordplatsen så svarar han att det gör han något senare samma dag, 
förmodligen mellan klockan 17.00 och 19.00. Han säger att det var skymning ute. På fråga 
om det fanns många människor där svarar han att det fanns några svenska ungdomar som 
tände ljus, han ser i övrigt inte särskilt mycket människor där. På fråga svarar Riad också att 
själv går han i ett sällskap av kanske tiotal personer, såväl släktingar som bekanta till Hassan.

Riad berättar vidare att han stannade kvar i Linköping och då hos Hassan till ca. klockan 
22.00-23.00 innan han tillsammans med Ali Ammouri, Yasser Ammouri och ytterligare två 
bekanta vid namn Hassan och Fouad, bekanta personer till Hassan Ammouri i Linköping, 
åkte sedan upp till Stockholm. Riad säger att innan de lämnade Linköping så blev de förhörda 
alla av polisen.

Riad tillfrågas om han för egen del har någon teori om vad det är för slags person som kan 
begå en sådan här handling som att döda en åttaårig pojke och han säger att hans första tanke 
var att det var en psykiskt störd person som utförde det här och han ser för närvarande ingen 
annan möjlighet heller så det måste vara någon sådan människa som gör så här.

Riad berättar vidare att två stycken av Hassan Ammouris kusiner som bor uppe i Stockholm 
och heter Ali Ammouri och Hassan Ammouri har fått någon form av hotbrev hemskickat. 
Riad har inte sett dessa brev men har hört talas om att det ska ha varit en dödskalle och en 
uppmaning att åka hem i de här breven. Han säger att hotelserna har kommit efter det att 
Mohammed dödats och att familjen har figurerat med namn i TV och tidningar. På fråga 
svarar Riad att han vet inte hur dessa två personer har tagit hotelserna.

Riad tillfrågas om han känner till ifall Hassan på något sätt kan vara osams med någon bror 
och han svarar att det är ingenting han vet eller har hört talas om. Han tillfrågas också ifall det 
finns någon osämja inom släkten, avundsjuka eller liknande. Han säger då att inom släkten 
finns det en del då som har mer kontakt med varandra än andra men för det förekommer 
ingen osämja. Vid t.ex. större festligheter såsom förlovningar eller liknande så kommer alla i 
släkten dit.
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Avslutningsvis tillfrågas Riad om hans egen släkt kan tänkas ha problem med någon annan 
släkt, typ avundsjuka eller liknande men han säger att det är ingenting som han har någon 
kännedom om varvid förhöret avslutas klockan 14.58.

Förhöret har talats in på band och godkänts av Riad.

Flemingsberg som ovan
Tommy Södling, krinsp.    
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Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

hörd angående de upplysningar han vill lämna i ärendet
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 Ryding
Förhörsdatum

2004-11-10
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

12:57
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bakgrund
Friberg är "garantipensionerad" arbetsledare från Samhall. I sin yrkesroll har han kommit en 
del i kontakt med invandrade muslimer och därvid fått viss kännedom om Islam och hur vissa 
handlingar skall tolkas.
Fribergs berättelse är  hans egna funderingar och han har inte diskuterat dem med någon 
annan person, men han vill delge polisen dem.

 Berättelse
Han tycker att polisen sysselsätter sig med fel person i utredningen. Den slutsatsen har han 
kommit fram till genom att följa olika tidningsartiklar. Han tror att polisens resurser skall 
inriktas mer på den mördade pojkens familj och om den förekommit i något våldsbrott mot 
annan invandrad familj, bosatt antingen i Sverige eller i det land, varifrån familjen invandrat 
till Sverige. 
Pojken dödssätt, halsen avskuren, tyder på att han råkat ut för hämnd från någon annan familj 
med muslimsk bakgrund, som är fiender till familjen ifråga. Hämnden behöver inte drabba 
den familjemedlem, som begått brottet, utan den kan rikta sig mot någon annan 
familjemedlem. Polisen bör alltså kontrollera om den aktuella familjen har några fiender i 
Sverige eller i hemlandet. 
Den mördade kvinnan var förmodligen vittne till mordet på pojken. Anledningen till att hon 
mördades måste vara att hon på något vis kände igen mördaren eller att hon befann sig för 
nära mordplatsen och eventuellt skulle ha kunnat identifiera gärningsmannen. 
Polisen bör alltså kontroller om hon i sin verksamhet i skolan haft kontakt med invandrare, 
som också har bindning till den mördade pojkens familj. 
Fortlöpande uppläst och godkänt.

HEMLIG



1349

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Elbakri, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis om sin kännedom om hot mot familjen Hassan Ammouri.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-09
Förhör påbörjat

15:25
Förhör avslutat

15:42
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anknyter till O 1160.

Daniel  Elbakri kommer ursprungligen från Marocko. Han berättar att han har hjälpt 
säkerhetspolisen i Göteborg och Stockholm vid flera tillfällen, ända sedan 70-talet. 

Daniel uppger att den som mördade pojken inte längre finns kvar i Sverige. Polisen gjorde ett 
misstag som inte spärrade landets gränser genast, när man fick kännedom om mordet. Det är 
ingen svensk som har gjort det här. Pojkens far vet varför mordet har skett och han vet även 
vem som har utfört mordet eller vem som har beordrat det. Motivet är en uppgörelse, pojkens 
far har gjort någon illa i deras hemland. Beställningen av mordet kommer från deras hemland. 
Det handlar om terrorism/politik, stora pengar och hedersmord.

Hassan Ammouri har lurat någon på stora pengar. Pengarna finns inte kvar i Sverige. I maj 
2004 fick Hassan motta ett hot. Daniel tycker att man ska hålla ett tufft förhör med Hassan 
och fråga varför han inte polisanmälde hotet. Om man pressar honom kanske han även 
berättar om vad han vet om mordet. Trots hotet har Hassan underlåtit att göra vad han är 
tillsagd. Han kunde inte gå till polisen, för då skulle han bli tvungen att avslöja att han själv 
höll på med brottslighet.t

Daniel tycker också att man ska hindra familjen Ammorui från att lämna Sverige. Får de med 
sig sin döde pojke och lämnar landet kommer de aldrig mera tillbaka.

Daniel tillfrågas hur han vet om hotet mot familjen. Han säger att han fått veta det av någon, 
men kan inte säga vem. Han tillfrågas lite närmare om motivet, men hänvisar bara till att det 
gäller politik, stora pengar och hedersmord.
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Avslutningsvis säger Daniel att muslimer som ägnar sig åt terrorism ofta använder kniv, för 
det är ett tyst vapen.

Uppläst från anteckningar och godkänt. 

Förhör med Elbakri, Daniel; 2004-11-09 15:25   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
Daniel Elbakri

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Blick, Berit
Datum

2004-11-10
Tid

15:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Berit Blick

Uppgiften avser

O 1160
Uppgift

Förutom de uppgifter som redovisas i förhör med Elbakri, så delgav han även fhl att mordet 
på Anna Lind var ett beställningsjobb och utfört av italienska maffian. Därför togs kontakt 
2004-11-09 med Urban, Almén, säk Norrköping.

Almén återkom 2004-11-10. Han uppgav att Daniel Elbakri har kommit med mycket tips till 
Säpo, men att man bedömer honom som ej trovärdig.
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Förhör
Tips övrigt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lundgren, Jill
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips om morden på Åsgatan i 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

Åke Johansson
Förhörsdatum

2004-11-11
Förhör påbörjat

10:20
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jill har haft en databutik i Uppsala fram till nyåret. Denna såldes till Hussein Amori, som är 
farbror till den mördade pojken.

Ett par dagar före mordet hade Jill en "syn". I denna fick hon namnet John och en pojke, som 
ropade på hjälp.
John kan ha smeknamnet "Jonny English"

Jill mediterar och har "andlig kontakt".
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-09
Förhör påbörjat

12:25
Förhör avslutat

12:30
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lena Köhler ringer upp. Hon är anställd på Fridtunaskolans fritids. Tel bostad 013-171670, 
arb 013-208900.

Hon har kommit att tänka på en episod som inträffade ett par veckor före mordet. Två 
kollegor till henne var ute och sparkade fotboll med barnen. En ung man kom fram till dme 
och ville vara med. Han var ca 25 år. Mannen ville spela själv, mot alla barnen. Personalen 
påtalade för honom att det nog inte var så lämpligt och att han skulle gå därifrån. Mannen 
gick iväg utan vidare resonemang.

Personalen som var med pojkarna har inte ringt till polisen. Lena tror det kan bero på att de 
inte pratar så bra svenska. Det ena är en kvinna som heter Eva Roelova, hon är på fritids varje 
dag klockan 13 – 16. Det andra är en man i 60-årsålder. Han heter Ivo och är på skolan 2 
dagar i veckan, då han jobbar fram till klockan 14.00.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vistby, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Daniel angående iakttagelser på Barnhemsgatan, Linkping morgonen 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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-10
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

16:29
Förhörsplats

Polishuset, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

yp

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tillfrågad så svarar Daniel att han har inte kommit på något nytt att berätta 
sedan Förhörsvittne krinsp Stephan Lindberg.

han hördes av polisen den 31 oktober 2004.

Daniel berättar att han bor oftast hos sin mor som bor på Rekrytgatan 27 i 
Linköping. När han själv vill, så får han bo hos sin far som bor på adressen 
Barnhemsgatan 8 C i Linköping. Daniel säger också att han har en lillebror som 
heter Alexander som är 13 år gammal och att han bor varannan vecka hos sin 
mor och varannan vecka hos sin far.

På fråga så svarar Daniel att han tror att han flyttade till sin far, eventuellt under 
torsdagen den 14 oktober, och att det var tänkt att han skulle bo där till och med 
helgen den 22 – 23. Daniel säger också att hans lillebror bodde troligen hos 
deras mor under här tiden, i vart fall den 19 oktober, det är Daniel ganska säker 
på.

Daniel ns vänstratillfrågas angående måndagen den 18 oktober och han berättar 
då att han gick i sin skola, d.v.s. Berzeliusskolan, en gymnasieskola, där han går 
i klass TE2I. Det är en teknisk utbildning. Han slutade skolan, troligen, runt 
16.45. Han säger att han brukar sluta vid den tiden. Sedan tar han sin cykel och 
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åker hem till lägenheten på Barnhemsgatan 8 C, dit han kan ha kommit ungefär 
klockan 16.55 – 17.00.

På fråga svarar Daniel, att han vet inte om hans far är hemma, det är ingenting 
han har lagt på minnet. Tillfrågad vad Daniel gör när han kommer hem ifrån 
skolan: Han säger att han gör som han brukade göra. Han tar några smörgåsar 
och läser lite läxor och sedan sätter sig vid datan. Då klockan blivit ca 21.00, 
han vet inte säkert att klockan är 21.00, men han uppskattar tiden till det. Då tar 
han en cykel, sin cykel, och cyklar till en kamrat Mattias Svensson, som bor i 
Stolplyckan. På fråga vilken adress Mattias bor på exakt på, så svarar Daniel att 
han vet inte gatuadressen utan man säger i folkmun Stolplyckan  och Daniel vet 
vilket hus han bor i men inte gatan. Han säger också att han har varit där 
tidigare flera gånger. På fråga svarar Daniel också, att han har tidigare även 
sovit över hos Mattias, men att det här var första gången han gjorde det på en 
vardag.

På fråga hur det kommer sig att Daniel åker till Mattias, så förklarar han att 
tidigare under kvällen, när han satt vid datan, så hade han varit inne på internet 
och då chattat med bl.a. Mattias och man hade kommit överens om att man 
skulle träffas hemma hos Mattias senare under kvällen och då även en tredje 
kamrat vid namn Christoffer Voster. Tillfrågad om Daniel vet telefonnumret till 
Mattias, så säger han att det vet han, och hemtelefon är 013-212932 samt 
mobiltelefon 073-5324013.  

Christoffer Voster bor Bjälbogatan 12 i Linköping och har hemtelefon 013-101426 samt 
mobiltelefon 073-5064215.

Då Daniel tar sin cykel och cyklar till Mattias är det en cykeltur som tar kanske fem minuter 
och när han kommer fram dit så finns Christoffer redan där. Man tittar på en film som Mattias 
hade på sin dator och på fråga vad det var för slags film så berättar han att den hette "Last 
Samuraj" och det är en film där man slåss med svärd. Eventuellt, säger Daniel, så såg man 
ytterligare någon film men han kommer inte ihåg vad den hette.

På fråga om Mattias är ensam i familjen så svarar han att det är han. Hans mamma arbetade 
natt den här natten och han hade inga syskon hemma. På fråga svarar Daniel att han känner 
Christoffer sedan tidigare som en gammal klasskamrat och att Mattias är en kamrat till honom 
som är född 1988.

Det var sedan tidigare bestämt, berättar Daniel, att Christoffer skulle sova över hos Mattias 
och eftersom det blev sent, när de hade tittat färdigt på filmerna, så ringde Daniel sin far och 
fick då lov av honom att också han fick stanna kvar och sova över hos Mattias.

På fråga om någon alkohol eller annan drog användes under kvällen hemma hos Mattias så 
svarar Daniel att det gjordes det inte. Han säger vidare att de gick och lade sig, alla tre, runt 
klockan 01.00 och att man var kvar hemma hos Mattias hela kvällen och under hela natten.

Daniel tillfrågas sedan angående morgonen den 19 oktober och han säger då att han väcks 
klockan 07.30 av att Mattias mamma kommer hem från nattskiftet. De övriga två pojkarna 
väcks även dom. Daniel fortsätter och berättar då att han klär på sig direkt och att han hade 

Förhör med Vistby, Daniel; 2004-11-10 15:00   diarienr: 0500-K39890-04
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för avsikt att äta frukost hemma hos sin far på Barnhemsgatan. Han säger att det kan ha tagit 
några minuter för honom att klä på sig och ta sig ner till sin cykel. Han tror att han kan ha 
påbörjat cykelturen kanske 07.35. Han bör ha varit hemma vid Barnhemsgatan 8 C ca 
klockan 07.40.

Tillfrågad vad han gör av sin cykel så berättar Daniel att han ställer den i cykelstället som är 
beläget alldeles till vänster om porten, Barnhemsgatan 8 C.
Han går sedan direkt in i trapphuset och börjar gå upp för trapporna. Han säger att hans fars 
lägenhet är belägen på den tredje våningen.

På fråga om Daniel, under cykelturen, från Mattias tills det att han ställde cykeln i 
cykelstället, och i samband med att han tar sig in i porten, gör någon som helst iakttagelse av 
någon person eller något fordon, så svarar han att det kan han ha gjort men det är ingenting 
han minns. Han säger att det finns säkert folk som är på väg till skola eller till arbetet men det 
är ingenting han har lagt på minnet.
På fråga angående vädret så svarar Daniel att det var "lite ruskväder", det var inte riktigt ljust 
ute och det var lite dis eller duggregn som kom ner.

På fråga hur Daniel var klädd när han cyklade hem den här morgonen så berättade han att han 
hade en svart enfärgad vindtygsjacka med kapuschong.
Han säger att kapuschongen hade han inte uppfälld. Han bar vidare blå jeans och hade 
blå/vita gymnastikskor. Han hade varken mössa eller vantar. Tillfrågad om han har någonting 
att bära, någon väska eller liknande, så svarar han att det hade han inte eftersom övernattning 
inte var planerad sedan tidigare. 

På fråga så säger Daniel att han hinner troligen upp till tredje trappavsatsen i fastigheten, då 
han möter Mohamad. Han vet att Mohamad bor längre upp i trapphuset.

På fråga om Daniel kan erinra sig vilken klädsel som Mohamad  hade på sig, den här 
morgonen, så säger han att han är ganska säker på att han bar en mössa, en ryggsäck och 
någon jacka.
På fråga säger Daniel också att han har tidigare träffat på Mohamad och då oftast i trapphuset, 
i samband med att Daniel besökte sin far.

Tillfrågad om Mohamad verkade ha bråttom, när han gick nerför trappan, så säger Daniel att 
han verkade gå helt normalt utför trapporna. Tillfrågad om Mohamad eller Daniel själv säger 
något, svarar Daniel att ingen av dem säger någonting. Daniel säger, att eftersom han var lite 
trött och lite nyvaken, så tittade han ner i trappan när han går uppför trapporna men han 
reagerar ändå över att, och ser, att det är Mohamad som passerar honom på ha sida.

Daniel tillfrågas, då han tar sig in i trapphuset, och börjar gå uppför trapporna, om han då ser 
någon person så svarar han att det gör han inte. Det finns inga andra människor där.

Efter det att Daniel har mött Mohamad i trappan så fortsätter Daniel upp till sin fars lägenhet 
och att han har en egen nyckel som han öppnar dörren med.
Tillfrågad om Daniel träffar sin far i lägenheten så svarar han att det gör han. Fadern har ännu 
inte gått ut med familjens hund och på fråga ifall de säger något åt varandra så svarar Daniel 
att han vill minnas att dom frågar "hur är läget" eller något liknande.

Tillfrågad vad Daniel gör sedan så berättar han att han äter sedan frukost i köket och att han 
tror att han äter ensam, eventuellt så finns hans pappa i köket eller i närområdet men han är 
ganska säker på att han äter frukost själv. Därefter går Daniel direkt, ifrån köket, in i sitt rum 
som han då delar med Alexander, då denne är där och lägger sig. Anledningen till det här, 
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säger Daniel, är att han hade sovmorgon och att han skulle börja i skolan klockan 09.30 
denna tisdag.

På fråga hur Daniel tar sig till skolan på tisdagen så svarar han att han tar en buss ifrån, 
"Folkunger", d.v.s. mellan biblioteket och Riksbanken. Han säger att  oftast på tisdagar så tar 
han bussen till skolan eftersom de då håller till vid Mjärdevi. Där finns det konferenslokaler 
där man håller vanliga lektioner.

Tillfrågad när Daniel kan ha lämnat lägenheten, på morgonen den 19 oktober, så svarar han 
att ca klockan 09.00 eventuellt. Någon eller några minuter senare så beger han sig till fots 
från Barnhemsgatan 8 C och han går då vänster när han kommit ur porten. Vidare förbi 
socialen, han går över gatan och sedan är det i stort sett raka vägen bort till busshållsplatsen. 
Han säger att han är vid busshållsplatsen ca 09.10, vill han minnas, och att bussen går mot 
Mjärdevi ungefär 09.10. Tillfrågad angående klädsel som han bär då så svarar han att det är 
troligen samma kläder han hade som då han kom hem något tidigare samma morgon, 
eventuellt kan han ha bytt någon tröja. 

Tillfrågad om Daniel har någon uppfattning om hur Mohamad var som pojke: Han säger då 
att han har inte träffat honom så mycket men han verkade tystlåten och det har hänt vid något 
eller några tillfällen att de har hälsat på varandra när de har mötts i trappan men han har aldrig 
talat med Mohamad.

Daniel tillfrågas om han känner till ifall någon i trappuppgången eller i närområdet har bråkat 
med Mohamad vid något, eller några tillfällen, och han svarar nej på den frågan. Daniel 
tillfrågas då om han eller hans bror har bråkat med Mohamad vid något tillfälle och han 
svarar då "nej aldrig".

Daniel tillfrågas om det finns någon grön gräsplätt, eller gräsområde, i närheten där barnen 
kan leka, eventuellt spela fotboll, och han säger då att på sidan om stentrapporna som vetter 
upp mot Åsgatan så finns det gräsyta. Den är i stort sett belägen bakom fastigheten, 
Barnhemsgatan 8 C, och där har Daniel sett att barnen brukar leka och ibland även sparka 
fotboll. Daniel känner inte till att något större barn, eller vuxen, har skällt på barnen för det 
här eller jagat dem på något sätt därifrån.

Daniel tillfrågas vidare, om han vid något tillfälle har sett några människor i trapphuset, som 
inte bör vara där, t.ex. någon som kan tänkas övernatta där eller liknande, så svarar han att det 
har han aldrig gjort. Han säger att ibland så ställer han in cykeln i själva källaren i trapphuset 
och då går han förbi den trappan ner till källaren och han säger han har aldrig sett någon 
person där. 

Daniel tillfrågas också om han har sett eller hört talas om att det i trapphuset skall finnas 
någon hyresgäst som uppträder störande, spelar hög musik, eller har konstiga besök eller 
något liknande, så svarar han att det har han aldrig märkt eller hört talas om, utan det är 
överhuvudtaget en ganska lugn trappuppgång och det är även lugnt hos familjen Amouri, 
säger Daniel. Daniel tillfrågas också angående sopåsar om han vid något tillfälle sett att det 
har stått soppåsar utanför någon lägenhetsdörr, så svarar han att det har han inte gjort. Det 
borde ju kännas på lukten efter ett tag och att han vet att man nu för tiden, får gå och slänga 
soporna i ett soprum i fastigheten.   

På fråga om Daniel känner någon annan person i familjen Amouri, så säger han att han vet 
vem Ari Amouri är, en pojke som går i samma skola som Daniel gör. Ali har även kamrater 
som Daniel delar. 
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Daniel tillfrågas också vad han har för känslor då han kan vara den person som senast, eller 
kanske rent av sist såg Mohamad i livet, och han tycker det känns chockerande över det och 
det som sedan hände Mohamad. Han har ingen som helst uppfattning om vem som kan göra 
en pojke så illa.

Daniel tillfrågas angående egna fritidsintressen och han  säger det är i första hand datan som 
han trivs att håll på med. Tidigare har han även spelat innebandy men det har han slutat med, 
eftersom klubben lade ner sin verksamhet. Han får frågan om han hört talas om att det skulle 
ha varit någon fest i, eller i närheten av Barnhemsgatan för ungdomar denna kväll, och att 
festen skulle ha hållits eventuellt i någon lägenhet Han säger det är ingenting som han har 
hört talas om. 

Han tillfrågas också vad han spelar för spel på sin dator och han säger då att han spelar ett 
spel som heter "Cauter Strike". Det är ett spel där flera personer är uppkopplade mellan olika 
datorer och ett spel med olika slags taktik mellan terrorister och poliser, där man dödar 
varandra. Han tävlar i detta spel och på fråga att han tycker väl att han  själv är ganska duktig 
på det.

Innan förhöret avslutas så informeras Daniel om att hans pappa, Johan Vistby, är informerad 
om att förhör skall hållas med Daniel. Daniel tillfrågas, och informeras om att de flesta i 
förhörssituationer, har tillfrågats om de har lust att lämna ett salivprov på stycken tops och 
Daniel säger att det kan han mycket väl tänka sig att hjälpa till med.

Förhöret har talats in på band och avlyssnats under intalandet av Daniel som godkänner 
inspelningen.

 

 

       

 

 

Förhör med Vistby, Daniel; 2004-11-10 15:00   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
Rana  Ammouri

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Blick, Berit
Datum

2004-11-12
Tid

10:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Berit Blick

Uppgiften avser

Rana Ammouris resa till Libanon.
Uppgift

Madelene Postman på Snow-flake, 08-797 40 38, 070-998 40 38 uppger att en biljett till 
Jamil Ammouri Rana är såld på något av NTT Tours kontor. 

Ägaren till NTT Tours George Ozgol 08-24 60 50 uppger att 861201-0125 Rana Ammouri 
reste till Libanon 2004-10-15. Hon har en returbiljett som gäller till 2005-01-12.

2004-11-15 ringde Charon Tham från SAS, 08-797 23 47. Hon uppgav att Rana inte fanns 
med på planet.

Efter flera försök, fick jag tag i George Ozgol 2004-11-19. Han uppgav att han hade en 
kopia från incheckningsdisken. Jamil Ammouri Rana hade incheckningsnummer BN 18 och 
satt på stol 28 A. Hon reste med flight SK 1827 från Stockholm till Beirut den 15 oktober 
2004 klockan 06.30. Ankomst Beirut samma dag klockan 11.55.

Nytt samtal till Charon Tham 2004-11-19. Efter en stunds diskuterande fann vi att det blivit 
ett missförstånd rörande namnet, Rana har varit med på flighten. 
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Rana
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-12
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Rana legitimerar sig i telefon genom att uppge fullständigt personnummer samt sin adress i 
Linköping.

Rana berättar att hon reste till Libanon den 15 oktober. Hon vet inte hur länge hon ska stanna, 
troligen över nyår i alla fall. Hon åkte därför att hennes make finns i Libanon, där han väntar 
på uppehållstillstånd i Sverige. Rana har gift sig med Ali Ezzedin i Libanon, det gjorde hon 
den 20 oktober. De kunde inte gifta sig i Sverige innan hon åkte, eftersom hon inte fyllt 18 år. 
När Ali får uppehållstillstånd ska de bosätta sig i Sverige och gifta sig även där. Under 
besöket i Libanon bor Rana och Ali hos hans föräldrar i Tofhata, som ligger vid staden Saida. 
Rana arbetar inte i Libanon, utan man kan säga att hon är där på semester. 

När Rana gått ut grundskolan i Sverige, så gick hon ett år på Brommas gymnasium, 
Privik-linjen och läste upp sitt svenskbetyg. Sedan sökte hon in till frisörlinjen på Farsta 
gymnasium till höstterminen 2003, men hon kom inte in. Istället började hon på 
handelsprogrammet. Hon märkte snart att det inte var något för henne och slutade efter en 
termin. Istället började hon leta efter jobb. I februari 2004 fick hon arbete hos Ammouri 
Ammouri som har en livsmedelsaffär i Rågsved. Han är kusin med den döde Mohammads 
pappa Hassan. Hassans och Ammouris pappor är bröder.  

På frågan om hon är släkt med Hassan Ammouri, svarar hon att Hassan och hennes pappa 
Jamil är kusiner. Rana säger vidare att hon är kompis med Hassans dotter Alieh. Hon har 
besökte familjen Ammouri då och då i Linköping och ibland stannat över några nätter. Under 
våren 2004 stannade hon ett par nätter vid några tillfällen och likaså under sommaren 2004. 
Under år 2003 bodde hon aldrig över hos familjen i Linköping, utan då var hon bara på besök 
över dagen ibland. Bland annat var hon på besök hos Alieh ibland, när hennes egen mamma 
var i Libanon på semester. 
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Ranas make Ali har varit i Sverige på besök under ca 1 års tid. Det var från hösten 2003 och 
fram till augusti 2004. Han sökte asyl, men fick veta att det skulle han göra från hemlandet 
och då reste han tillbaka till Libanon. Rana hörde av kompisar att det gick snabbare att få 
ansökan om uppehållstillstånd behandlad om man bodde i Linköping, därför skrev hon sig 
där. Hon hade också tänkt att hon kanske kunde bo där en längre tid. Under september och 
oktober 2004 var hon i Linköping några gånger på besök över dagen. Hon var i färd med att 
förbereda sin resa till Libanon och hade inte tid att stanna så länge i Linköping. 

På frågan om Alieh brukat sova över hos hennr,  svarar Rana att det gjorde hon inte. När 
Alieh var på besök i Stockholm så brukade hon sova hos sina farbröder och så träffades hon 
och Alieh över dagen. På frågan om Alieh haft någon annan kille före den fästman hon har 
nu, säger Rana att om Alieh haft det så har hon inte berättat det för Rana. Så länge Rana känt 
henne så är det Imad som Alieh varit tillsammasn med.

På frågan om hon känner Zeinab Ammouris bror Ali Kaftharani, säger Rana att hon vet att 
han bott hos familjen, men hon kan inte säga när. Hon vet att han varit boende där när hon 
varit på besök och sovit över. Hon har aldrig suttit och pratat med honom. Kvinnorna äter inte 
tillsammans med männen, så hon har bara vetat om att han finns.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt. 

Förhör med Ammouri, Rana; 2004-11-12 13:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Soufan, Ali
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-11
Förhör påbörjat

17:40
Förhör avslutat

18:39
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare Tommy Södling.

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Ali.

Ali berättar att han kände Hassan innan dennes familj kom till Linköping. Ali 
berättar att han uppskattningsvis umgåtts med Hassan i ett ½-år,  kanske upp 
till 1 år, innan Hassans familj kom till Linköping. Hassans familj kom till 
Linköping för ungefär 3 ½ år sedan. 

På fråga om Ali kom att umgås med Hassans familj efter det att den anlänt till 
Linköping så svarar han  att umgänget nog ökade efter det att familjen kommit 
hit. 

Tillfrågad uppger Ali att han betraktar Hassan som en mycket nära vän och han 
tillägger att Hassan är en mycket snäll kille. Han är inte bråkig och inte tuff på 
något vis. Dessutom säger Ali att Hassans hustru är en väldigt snäll kvinna och 
hon vill absolut inte ha bråk med någon.

På fråga om Ali känner till något hot riktat mot Hassan eller mot dennes familj 
så svarar Ali att han inte känner till någonting sådant. Ali nämner att han känner 
till en händelse när en kund till Hassan slog till Hassan och att Hassan 
svimmade av. Men det är det enda som Ali känner till som skulle kunna 
betraktas som våld eller hot mot Hassan. 
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Ali får frågan om han känner någon person som heter Ali Kauftarani och på det 
svarar Ali att det är Sainabs bror och att denne Ali bodde hos Hassan i hans 
familj. Vidare säger Ali att Ali Kauftarani var hemma hos Hassan och hans 
familj samtidigt som Ali umgicks med familjen.  På fråga om han känner till hur 
lång tid som Ali Kauftarani bodde hemma hos Hassan och hans familj svarar 
han att det vet han inte exakt men säger att det kan ha varit under 1 år, 
eventuellt kanske lite längre. Men som sagt, han är osäker på den uppgiften.

Tillfrågad om han vet vem Rana Ammouri är så svarar Ali att han ej hört det 
namnet tidigare. 

Ali tillfrågas om hur han uppfattat Mohammad Ammouri. På det svarar han att 
Mohammad var unik. Han säger vidare att det var en jättebusig,  jättetuff, 
jättesnäll kille som sällan grät. Vidare säger Ali att Mohammad var väldigt aktiv 
och han var skojig, han var rolig, en positiv kille. 

På fråga om Ali känner till om Mohammad brukade hamna i bråk med andra 
barn så svarar Ali att Mohammad var inte sådan. Han bråkade inte med någon. 
Ali tillägger att Mohammad oftast sökte uppmärksamhet och att han ville ha 
uppmärksamheten riktad på sig själv.

På fråga om Ali känner till att Mohammad hade någon sjukdom eller om han 
behövde uppsöka läkarvård för någonting så svarar han att han inte känner till 
något sådant.

Ali får frågan om han känner till om det har varit bråk inom Hassans familj, 
mellan Hassan och dennes hustru eller mellan de olika familjemedlemmarna. På 
det svarar Ali absolut inte och han tillägger att barnen är väldigt väluppfostrade. 

Ali får frågan om vilket språk man använde när man talade med varandra och 
på det svarar Ali att man pratade arabiska. 

Tillfrågad om han känner till att det förekommit osämja inom släkten Ammouri 
så svarar han att han inte känner till någonting sådant. Han tillägger att kände 
till släkten Ammouri innan han lärde känna Hassan. Han kände till att dom 
fanns i Stockholm och att dom höll på med datorer och storköksutrustning.

Ali tillfrågas om han kan  uttala sig om Hassans ekonomi och på det svarar Ali 
att han inte vet hur Hassans familjs och hans ekonomi var. Däremot så tillägger 
Ali att Hassan skaffade det han ville ha. Behövde han en bil så skaffade han en 
bil och Hassan har aldrig vid något tillfälle visat att han inte haft råd med saker 
och ting. Däremot så säger Ali igen att han vet inte hur familjens ekonomi var.

På fråga om Ali kan uttala sig om det fanns drogproblem inom Hassan och hans 
familj så svarar han nej och han vill betona att det är ett starkt nej. Alis 

Förhör med Soufan, Ali; 2004-11-11 17:40   diarienr: 0500-K39890-04
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bestämda uppfattning är att det ej förekommer droger inom Hassans familj. 
Samma sak gäller frågan om brottslighet. Ali säger att han tycker att han känner 
Hassan så pass bra att han kan svara nej även på den frågan, att det alltså inte 
förekommer någon brottslighet inom  familjen.

Avslutningsvis tillfrågas Ali om hur han fick beskedet om Mohammads död och 
han svarar att det beskedet fick han utav Jousseff Savavi. Tillfrågad om det 
finns någon annan familj som umgås mer  med Hassan och dennes hustru än Ali 
och hans fru så svarar Ali att inom den libanesiska föreningen så umgås man 
mer eller mindre med varandra. Han kan inte uttala sig om vem som umgås 
mest med någon annan.

Förhöret avslutat klockan 18:39.

Ali tillfrågas om det som har talats in på bandet är riktigt och på det svarar han 
att det är helt riktigt.

Stefan Lindberg  krinsp.

Förhör med Soufan, Ali; 2004-11-11 17:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Palmqvist, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-12
Förhör påbörjat

15:55
Förhör avslutat

16:35
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Ahlberg, Nils-Göran

Berättelse

Fredrik började arbeta på Sekvencia på Drottninggatan i Linköping i juni 2003, precis efter 
att han tagit studenten. Han fick jobbet efter att tidigare ha haft en praktikplats där. Hans 
arbete består av att sälja, framför allt till företag, samt att köpa in varor. Sedan april 2004 
betalas lönen ut till Fredriks konto den 25 varje månad, från PC Superstore i Stockholm. 
Företaget har Svenska Handelsbanken. Tidigare, under Sekvencia-tiden, så kom lönen 
mellan den 24 – 27 varje månad. 

Under våren 2004 köpte företaget Sekvencia upp företaget PC Superstore. Sekvencia blev då 
dotterföretag. Strax därefter gick Sekvencia i Linköping i konkurs. Hyresvärden, Jones 
Lasalle, ville inte ha kvar företaget eftersom man ansåg att det inte hade kreditvärdighet. PC 
Superstore öppnade då butik på Trädgårdstorget i april 2004, där hyreskostnaden bara var 
hälften mot den på Drottninggatan. 

Fredrik känner Hussein Ammouri och har pratat med honom några gånger. Han har 
uppfattningen att det är Hussein som bestämmer i företaget och att det kanske känns lite 
störande för Hassan ibland. Det var Hassan som anställde Fredrik.  

Fredrik går bra ihop med Hassan, denne litar helt på Fredrik. Han anser att Hussein och 
Hannes Westman har en bättre relation än Hannes och Hassan.  Hannes och Hassan har aldrig 
gått bra ihop, de tjafsar. Båda vill göra på sitt sätt, det kan exempelvis handla om hur butiken 
ska se ut. 

Fredrik säger att det finns inget tjafs mellan Hassan och leverantörer, Hassan har ingen 
direktkontakt med dem. Vad beträffar Hussein vet han att denne har tjafsat med leverantörer. 
Företaget har tappat leverantörer för att man bedömts som icke kreditvärdiga. Som exempel 
nämner han SMG, Samtec Micro Group. Han säger att PC Superstore inte har kredit 
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någonstans utan måste betala i förväg. 

Han tillfrågas om anställda som har uttryckt klagomål över Hassan eller Hussein. Han nämner 
då Jens Thor. När denne arbetade i butiken så kom han ofta för sent eller kom dit bakfull och 
han klagade på allt. Thor fick sparken från Sekvencia av Hassan. Thor stämde företaget, men 
fick inga pengar. Fredrik har inte hört att det skulle ha varit något trassel med Thor efter den 
rättsliga processen.

Om det var varit något bråk med anställda före hans egen tid i företaget vet inte Fredrik. 

När det gäller missnöjda kunder är det Fredrik som tar hand om dem. Hassan pratar inte så 
bra svenska. Fredrik kan konsumentköpslagen också. Det har hänt att kunder svurit åt Fredrik 
när de inte fått som de velat. Fredrik nämner också en person, Fransson, som hoppade på 
Hassan en gång.

Hassans barn kommer ofta till affären, även flickorna. Mohammad har också varit där 
mycket. Barnen vågar säga emot sin pappa. Fredrik har uppfattat dem som "normala" barn. 
På frågan hur han uppfattat Mohammad, säger Fredrik "klantig".  Han ramlade och slog sig 
ofta, ibland slog han ut tänder. Han skulle hoppa omkring överallt. Ofta kom han in i affären 
och grät, när han slagit sig. Fredrik säger också att Mohammad var väldigt snäll. Ibland hade 
pojkarna kompisar med sig när de kom till affären. Barnen var oftast kvar tills affären stängde.

Zeinab, Hassans fru, kom också till affären ibland. Även om hon pratade mycket dålig 
svenska, så var hon ändå med. Ibland hämtade man mat på McDonald's och åt ihop i affären, 
även Fredrik. Det var heller ingen som hade något emot om Fredrik pratade med döttrarna, 
både Alieh och Iman.

Zeinabs bror Ali var mycket i affären under hösten 2003 och hjälpte till lite grann. Han kom 
inte varje dag, ibland var han borta några dagar. Fredrik vet att Ali var i Stockholm och 
hälsade på släkten ibland. Han tror att Ali kommit till Sverige från Ryssland under hösten, för 
att hälsa på Zeinab. Det var under några månaders tid kanske, som Ali var i affären några 
dagar då och då. Totalt kanske han var i affären en månad. Ali byggde datorer som Saab 
skulle ha. Det blev fel på alla, som Fredrik fick åtgärda det. Ali kunde ingen svenska, men 
han och Fredrik pratade engelska med varandra. En gång var de på krogen ihop och hade kul. 
Ali drack både öl och sprit, han blev full och glad. 

Fredrik har aldrig hört namnet Rana.

Tisdagen den 19 oktober gick Fredrik upp klockan 09.40. Han gjorde ett bankärende innan 
han skulle börja jobbet. När han kom till butiken var den låst. Klockan var då 10.30. Tjejen 
som jobbar på Press-stop, som ligger precis bredvid, talade om vad som hänt. Fredrik ringde 
då till Hannes Westman. Denne kände till vad som hänt, Fredrik tror att han fått veta det via 
internet. Han tror att Hannes sedan ringde och meddelade Hussein.

Fredrik säger att det som hänt är ofattbart, det finns ingen logik i det. Han känner inte till att 
familjen skulle ha några fiender. Han har uppfattat hela familjen som lojal mot omvärlden 
och bara uppfattat att de har vänner överallt.

Han har inte hört några rykten på stan om det som hänt.

Vad det gäller affärerna, så tror han att Hassan sa vid ett tillfälle under 2004, i samband med 
att Sekvencia gick i konkurs, något om ett företag i troligen Lettland.  Det finns en stor 
leverantör i Sverige som heter Swed-del-taco. Det finns ett liknande företag i Lettland. Det 

Förhör med Palmqvist, Fredrik; 2004-11-12 15:55   diarienr: 0500-K39890-04

1366HEMLIG



Hassan sa var att hans företag skulle kunna köpa företaget i Lettland och på så sätt få billigare 
varor. Det är enda gången han sagt något om det. Fredrik har aldrig hört något prat om att 
företaget planerat några affärer med Ryssland.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Palmqvist, Fredrik; 2004-11-12 15:55   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jammal, Khadije
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Postens ID
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Khasim Kafour
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis och då ang. bekantskap med familjen Hassan Ammouri,
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-12
Förhör påbörjat

12:00
Förhör avslutat

13:06
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Stefan Lindberg

På fråga svarar Khadije att hon har känt familjen Hassan Ammouri sedan ca tre-fyra år sedan 
och de träffas regelbundet och är nära vänner. Khadije säger också att hon träffar kanske 
dottern i familjen, Alieh minst lika mycket, kanske mer än vad hon träffar Zeinab. På fråga 
om det finns andra vänner, som hon vet, till familjen så svarar hon att alla i Libanesiska 
Föreningen är vänner till familjen. Khadije anser att hon och hennes man Ali var nog de som 
stod familjen Ammouri närmast av alla. Hon säger att  barnen lekte ofta med varandra och de 
träffades relativt regelbundet i varandras bostäder. På fråga om hon känner någon Rana svarar 
hon att hon tror att det kan vara en kvinna som är från Irak och arbetar i Hassan Ammouris 
butik vid Trädgårdstorget i Linköping. Hon är ca 30 år gammal och har en familj i Linköping. 
På fråga om Khadije känner någon Rana Ammouri från Stockholm så svarar hon att hon 
känner ingen med det namnet. Tillfrågad om hon känner Ali Kawtharani som är Zeinabs bror 
så svarar hon att det gör hon. Hon säger att han har bott ca två månader hos familjen 
Ammouri i Linköping men att han flyttade därifrån för ca sju månader sedan. På fråga ifall 
hon känner till om Alieh Ammouri har någon fästman så svarar Khadije att hon har hört att 
hon har en person i Libanon som bett om hennes hand. I övrigt så har Alieh ingen pojkvän i 
Linköping.

På fråga angående Mohammed som var åtta år gammal så beskriver Khadije honom som 
aktiv och lekfull. Han tyckte om att leka mycket och han lekte bl.a. med Khadijes båda 
döttrar. Khadije vet att både Hassan och Zeinab och hela deras familj tyckte väldigt mycket 
om Mohammed. Och Hassan ville aldrig att Mohammed skulle vara ledsen. På fråga om 
Mohammed var ledsen vid några tillfällen så svarar Khadije att det var sällan. Det kunde 
hända att han ville ha någonting som han inte kunde få och då blev han ledsen men en kort 
stund senare så var det glömt och han var glad igen. På fråga om Khadije känner till ifall 
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Mohammed hamnade i bråk så svarar hon att då Mohammed lekte med pojkarna i 
Libanesiska Föreningen så var det inte något bråk alls vad hon kan erinra sig men hur det var 
i skolan och på fritids vet hon inte. Tillfrågad om Khadije känner till ifall Mohammed har 
blivit skadad vid något tillfälle så att han var tvungen att uppsöka vårdcentral eller lasarett så 
svarar hon att det är ingenting hon känner till.

På fråga ifall Khadije känner till något hot emot Hassan Ammouris familj så svarar hon att 
det gör hon inte. Hon känner till att det var bråk i butiken vid något tillfälle och att det var då 
någon svensk man som hade slagit till Hassan så att Khadijes man Ali fick skjutsa Hassan till 
sjukhuset. Khadije kommer ihåg den här händelsen eftersom Zeinab och familjens barn var 
på besök hos Khadije då det hände och det var för ca ett år sedan. På fråga om Khadije 
känner till ifall det har varit bråk inom Hassan Ammouris familj eller släkt så svarar Khadije 
att vad beträffade släkten så känner hon inte till den. Hon vet att släktingar ifrån Stockholm 
har varit och besökt familjen vid olika tillfällen men hon har inte hört talas om något bråk och 
ej heller något bråk inom Hassans egen familj. Tillfrågad om kvinnorna samtalar enskilt med 
varandra då man träffas i Libanesiska Föreningen så svarar Khadije att man träffas blandat, 
pojkar och män, flickor och kvinnor och alla pratar med varandra. Tillfrågad om Khadije och 
Zeinab vid något tillfälle träffas enskilt och talar som kanske kvinnor brukar göra svarar hon 
att det gör de ibland. Khadije säger att Zeinab är troende och hon undviker att tala om andra 
personer. Khadije tror att det är tron som har hjälpt Zeinab att komma över Mohammeds död. 
Khadije tillfrågas också vad de två talar med varandra om när de träffas och hon svarar då att 
matlagning, om andra familjer, om släkt som finns i Libanon, sjukdom m.m. Tillfrågad om 
Zeinab senaste tiden innan Mohammeds tragiska död har varit ledsen/orolig svarar Khadije 
"nej" på den frågan och hon tillägger att ca tre dagar innan Mohammeds död, en lördag så 
hade man samlats hemma hos Ammouris för att äta, medlemmarna i den Libanesiska 
Föreningen. Det enda som Khadije känner till är att Zeinab hade varit orolig för var Hassans 
hälsa. Hon berättade för Khadije att Hassans bröder ville att Hassan skulle åka hem till 
Libanon och ta det lugnt eftersom han hade arbetat mycket på sista tiden. Khadije tillfrågas 
ifall det skulle ha förekommit hot mot familjen Ammouri, om hon då tror att Zeinab skulle ha 
berättat det för henne så svarar hon att hon tror det. Khadije erinrar sig också att den lördagen 
som föreningen träffas hemma hos Ammouri så berättar Zeinab om en soppåse hon hade 
ställt ut utanför dörren som sedan hade blivit flyttad längre ner ute i trappan där den sedan var 
öppnad. På fråga om Zeinab hade några speciella funderingar på vad som har hänt med den 
här soppåsen så svarar Khadije att Zeinab tyckte att det var väldigt konstigt att någon skulle ta 
och flytta hennes soppåse och sedan öppna den men i övrigt så pratade hon inte mycket mer 
om den. Tillfrågad om Khadije hört ifrån familjen Ammouri att de skulle haft problem med 
några grannar i trapphuset så svarar hon att något sådant har hon inte hört. Däremot har hon 
hört talas om att det fanns en äldre svensk kvinna som bodde längre ner i trapphuset som de 
tyckte var väldigt snäll och de bjöd in henne ibland på mat.

På fråga om Khadije har någon uppfattning om familjen Ammouris ekonomi så svarar hon att 
den såg väl bra ut, det var ingenting som Zeinab talade om. Khadije säger också att när 
familjen Ammouri kom ifrån Libanon så såg väl inte ekonomin så bra ut men den har nog 
blivit bättre sedan de öppnat affär. På fråga hur Khadije nu håller kontakten med Zeinab då 
Ammouris har flyttat till Stockholm svarar hon att hon talas vid i telefon varje dag och när 
familjen kommer hit så besöker de fortfarande varandra.

På fråga svarar Khadije att hon är muslim och troende som sin man. Tillfrågad om hon eller 
Zeinab har några andra väninnor de talar ofta med svarar Khadije att hon har en syster som 
heter Laila Jamal. Och även Zeinab brukar tala med Laila.

På fråga var Khadije befanns sig när hon fick reda på att Mohammed hade dödats så svarar 
Khadije att hon var i skolan, på Elsa Brändströms skola och att hon då utav Amine Sker får 
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reda på att dennes man hade ringt och sagt att Mohammed hade dödats. Tillfrågad om 
Khadije har tänkt på varför något sådant kunde inträffa så svarar hon att det verkar helt 
ofattbart, "vem skulle döda ett barn". På fråga om Zeinab har berättat ifall hon har mist något 
barn tidigare så svarar Khadije "ja". Det var i Libanon och det var en dotter som var sjuk och 
hon blev troligen ca 1 år gammal. Khadije säger att hon föddes eventuellt sjuk den här flickan 
men hon vet inte vad det var för slags sjukdom hon led av. De kände inte varandra vid den 
tiden. Det är Alieh som först berättade det här för Khadije men även Zeinab har talat om det 
här för Khadije senare. Avslutningsvis tillfrågas Khadije om hon kan tänka sig någon person 
som är så arg på Zeinab eller Hassan så att man kan göra så här mot Mohammed. Khadije 
säger att hon har hört talas om att det kan ha varit problem i affären m.m. men om det skulle 
vara en anledning till att göra någonting sådant här det vet inte Khadije.

Förhöret avslutas klockan 13.06.

Förhöret har talats in på band och översatts till arabiska för Khadije som godkänner 
inspelningen.

Linköping som ovan
Tommy Södling, krinsp.
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Pettersson, Raul
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis då han har varit anställd på Sekvencia.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-14
Förhör påbörjat

13:23
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Raul var anställd på Sekvencia ungefär 3 månader under sommaren 2002. Han hade då precis 
avslutat universitetsstudier inom data i Växjö. Han fick jobbet eftersom han är god vän med 
Hannes Westman, som startade upp butiken från början.  Även en god vän som heter Kim 
Tedenkvist arbetade där då. Efter sommaren blev det mindre att göra och Raul fick sluta. Han 
började då studera igen, nu på Collegium i Linköping. Numera arbetar Raul som 
telefonsäljare på Man Power på Drottninggatan, ungefär mitt emot gamla Sekvencia.

När Raul var anställd, var det Hassan Ammouri som var chef i butiken. Raul tror att det var 
under hans anställning eller också strax före eller efter, som Hassan blev misshandlad av en 
kund. Raul trivdes bra. Hassan bror Hussein var chef på huvudkontoret i Kungens kurva. 
Raul fick åka dit ibland och hämta grejor, det gjordes kanske ett par gånger i veckan. Han 
körde då upp med bil och hämtade. Raul fick också jobba en eller ett par helger i butiken i 
Kungens kurva. Det var lite roligare där, mera familjärt. Släkten fanns där och de åt 
tillsammans ibland.

Hussein beskriver Raul som "jävligt trevlig" och social, en hård affärsman men lätt att ha att 
göra med. Hassan är tystlåten och tillbakadragen. Han har lite hetsigt humör. Raul har hört att 
han har diabetes, så humöret kanske beror på det. Hassan pratar inte så bra svenska. Ibland 
blev det lite hetsigt mellan honom och Hannes, men det var inget allvarligt. Det var väl bara 
att Hannes kunde lite mera än Hassan eftersom han jobbat så länge i branschen, medan 
Hassan ansåg att han var den som bestämde.

Ofta kom Hassans båda äldsta söner till butiken. De läste läxor och åt där. Även Mohamad 
kom dit ibland, han hade alltid en fotboll med sig. Raul tror att Mohamad kom dit antingen 
med sina syskon eller också med mamman. Hassans fru Zeinab var i butiken ibland. Hon var 
tystlåten av sig, han vet inte om hon kan språket, hon verkade glad i alla fall. Hassans två 
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flickor kom också till affären ibland efter skolan. De brukade prata med sin pappa eller äta 
när de var där. Ilband kom Zeinab dit med mat, men ofta gick de till McDonald´s och 
hämtade mat därifrån, som man åt i affären. 

Raul har inte hört någon om osämja i familjen. Han fick intrycket att de var mycket familjära. 
Han har också intrycket att det var Hussein som bestämde om affären och att Hassan gjorde 
som Hussein sa. Raul tror att han träffat flera av de andra bröderna när han varit i butiken i 
Kungens kurva, men han kan inte komma ihåg namnen på dem. Akil Ammmouri vet han att 
han har träffat, för Akil har hand om lagret i Kungens kurva. Raul tycker att Akil är skojig.

Numera möter Raul familjen Ammouri på stan ibland. Senast var det söndagen före mordet. 
Han pratade då med pojkarna Ali och Hussein inne på Rusta. Resten av familjen var också 
med, men de var på väg ut, så Raul pratade inte med dem. Raul har också varit inne i butiken 
några gånger. Han och familjen ringer inte till varandra. När mordet hänt var Raul på platsen 
och tände en fackla. Han bor ca 200 meter från mordplatsen och det tycker han känns "jävligt 
otäckt". Hans son går på dagis i Trädgårdsföreningen. Dagarna efter mordet tog Raul ledigt 
för att följa sin sambo till dagis med sonen samt följa dem hem igen. 

Den 19 oktober skulle Raul cykla till arbetet ca klockan 07.55, han var lite tidig den dagen. 
Sitt arbete börjar han klockan 08.15. Hans sambo Malin Bergstedt hade gått hemifrån ca 
07.40 – 07.45, hon gick då till dagis med sonen. Raul höll på att göra sig i ordning 07.55. Han 
hörde då sirener och tittade ut genom sitt vardagsrumsfönster. Han såg att flera ambulanser 
kom körande nerför backen på Lasarettsgatan.  När ambulanserna kört förbi lämnade Raul sin 
lägenhet. Han tog sin cykel från förrådet och ledde ut den på framsidan. Då befann han sig 
nedanför sitt vardagsrumsfönster. Då kom ambulanserna igen, de körde nu backen upp mot 
sjukhuset.

Raul cyklade iväg över gården mot Lasarettsgatan. Han kommer ut precis vid pizzeria Napoli. 
Han körde över Lasarettsgatan och in i Trädgårdsföreningen. Som han åker ser han inte 
nerför Djurgårdsgatan. Han ser bara en bit av den gatan, det är vid trafikljusen, inte ner till 
Ica. I Trädgårdsföreningen kör Raul rakt fram, förbi Naturcentrum. Sedan håller han höger 
och kommer så småningom ner till Linnégatan. Den kör han ner till Snickaregatan och den tar 
han fram till Drottninggatan. I korsningen där ligger hans arbetsplats.

Raul slog på datorn på jobbet. Han tittade på en av nättidningarna och där stod att något hänt.

Raul är 175 cm lång och normalt byggd. Han var rödhårig som pojke, men idag är hans hår 
inte rött, möjligen rödblont. För dagen har han 3 cm långa hårstrån på huvudet. Den aktuella 
dagen hade han troligen på sig en mörkblå, nästan svart jacka med luva och ljusa byxor. Han 
tror inte att han hade någon mössa. Den cykel han färdades på var silverfärgad och av fabrikat 
Cyclepro. 

Uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör
K39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fröhler, Helmuth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplsyningar som kan ha samband med morden
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

Claes-Göran Lindström
Förhörsdatum

2004-11-15
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Uppgiftslämnaren rör sig mycket ute bland folk i Linköping och han har lätt för att få kontakt 
med folk. Han träffade en man som känner familjen där pojken blev mördad. Enligt denne, 
som även han är affärsman i Linköping och landsman med pappan, ska pappan ha blivit hotad 
att betala 100.000 kr. Detta vägrade pappan. Efter det att hans pojke blivit mördad flyttade 
han till Stockholm. 

Mannen som uppgiftslämnaren pratade med känner en annan Libanes i Stockhom. Denne 
blev hotad att betala 15.000 kr i månaden, men sade att han skulle fundera på saken och  
flyttade sedan sina barn till en släkting i Uppsala. Senare blev han uppringd av någon som 
sade att det är fina barn du har och dom tycker om glass också. Mannen kollade upp om 
barnen blivit bjudna på glass och det stämde. Det var några okända snälla farbröder som 
bjudit dom på glass.
Uppgiftslämnaren har för avsikt att ta kontakt med mannen, som känner familjen där pojken 
blev mördad, och försöka förmå denne att ta kontakt med polisen. 
Han har hört att det rör sig om beskyddarverksamhet och att det ska vara Afghaner eller 
Albaner inblandade.

Uppgiftslämnaren vill ej figurera i Media.

Uppläst och godkänt 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Marja-Leena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Postens id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres upplysningsvis då Marja-Leena tidigare varit gift med bror till Hassan Ammouri.
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-16
Förhör påbörjat

14:38
Förhör avslutat

15:34
Förhörsplats

Flemingsbergs polisstation Huddinge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr förhörsledare krinsp Stefan Lindberg.

På fråga svarar Marja-Leena Ammouri som fortsättningsvis under förhöret 
kommer att kallas Marja-Leena att hon gifte sig den 19 februari 1981 med 
Hussein Ammouri som är en bror till Hassan Ammouri.

Hon berättar att cirka 3-4 månader innan giftermålet så träffade hon Hussein 
och det var på ett bostadshotell i Stockholm. Det var olika slags människor som 
bodde där på det här hotellet såväl svenskar som utlänningar. Tycke uppstod 
varför dom gifte sig senare. Paret fick två stycken enäggstvillingar, flickor 
under 1987. Marja-Leena säger också att hon och Hussein skilde sig 1989.

På fråga runt tiden för giftermålet och var då paret bosatte sig så svarar 
Marja-Leena att dom bodde i Stockholm. Hussein började på tekniskt 
gymnasium men hoppade av då hans kunskaper i svenska språket inte räckte 
till. Han städade lite grand, han gick under ungefär 2 års tid på en Ams-kurs i 
Norrköping som Tv- och videoreparatör. Hussein fick sitt första arbete som 
Tv-reparatör på Farsta strand ungefär 2 veckor efter det att de båda flickorna 
föddes.

På fråga om Marja-Leena vet när Hussein och dennes bröder kommer till 
Sverige så svarar hon att Hussein kom först av dem alla och då under 1979. 
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Under 1983 så kommer Moslim, 2-3 år senare så kommer Ali och Akil och 
rsten av brödraskaran kommer efter det att Marja-Leena och Hussein hade 
skiljts åt.

Marja-Leena berättar vidare att alla bröder och kusiner fick bo hemma hos 
henne och Hussein. Hon säger vidare att det var en släkt som verkligen höll 
ihop. De träffas ofta näst intill dagligen eller i vart fall via telefonsamtal.

Hon säger också att det gick bra för alla bröderna Ammouri. Alla har i dag 
arbete och bostäder och är gifta och dom är positiva på alla tänkbara sätt. 
Tillfrågad när Hussein börjar skapa eget företag så berättar Marja-Leena att det 
var några år efter det att hon och Hussein hade skiljts åt. Hon berättar att 
Hussein startade en restaurang i Segeltorp och det var bröder till honom och 
vänner som arbetade där och försökte driva restaurang. Hon säger att i grunden 
så var det en restaurang för lunchservering och Hussein försökte göra om den 
till en nattklubb men det gick inte i förorten att kunna driva något sådant.

På fråga berättar Marja-Leena att de två hade delad vårdnad om de båda 
flickorna men hon säger att de bodde hos henne. Dom har visserligen senare 
varit med Hussein på resor till både Libanon och Frankrike och dom har daglig 
telefonkontakt med honom. Sedan juni månad 2004 så bor den ena flickan som 
heter Marja hos Hussein.

Tillfrågad om Marja-Leena minns när Hussein börja komma in på Tv- 
datateknik och hon säger då att rätt vad det var så började han fråga ord på 
engelska om hon kunde svara vad dom betydde och liknande saker och i och 
med det så påbörjades den här satsningen på datorer. På fråga när i tiden detta 
kan ha skett så svarar Marja-Leena att hon kan inte säga exakt. Hon säger att 
Hussein gifte om sig för 6 år sedan och innan detta bröllop så hade han påbörjat 
den här satsningen på datorer.

Tillfrågad om Marja-Leena kan svara på vad det var som gjorde att hon och 
Hussein separerade och hon säger då att livet ändrade sig i samband med att de 
två flickorna föddes. Hon säger att tidigare så kunde båda i stort sett leva ett 
eget liv med egna vänner men nu vart man mera knuten till den egna familjen 
och Marja-Leena uppfattade det som väldigt svårt att dessutom ha hela 
Husseins släkt och kusiner boende hemma hos sig. Detta fick till följd att dom 
flyttade. Ungefär ett halvår senare kom Hussein tillbaks till Marja-Leena och 
ville börja om igen som familj och Marja-Leena fick då klart för sig att även 
denna gång så hade Hussein tänkt att hans bröder och övrig släkt skulle få bo 
hemma hos dom vilket fick till följd att det blev inte någon nystart säger 
Marja-Leena.

Marja-Leena tillfrågas om hon uppfattat att det varit något bråk eller liknande 
inom släkten Ammouri och hon säger att det är ingenting hon har upplevt på 
något sätt. Hon säger att hennes uppfattning är att kanske snarare har hon för 
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mycket som man umgås med. Hon säger också att alla bröder Ammouri är lika 
vänliga mot alla människor.

Tillfrågad om Marja-Leena vet ungefär när i tiden som Hussein startade någon 
datorbutik och var så svarar hon att den första butiken var en dataaffär belägen i 
Bredäng. Hon säger att det var en väldigt enkel butik. Sedan blev det fler 
butiker och hon räknar då upp någon i centrala Stockholm på Sveavägen. 
Butiken Sekvencia som var belägen på Lilla Adolf Fredriks gatan. Det blev 
någon i Uppsala, Linköping och hon gör tillrättaläggande och säger att alla 
dessa nu uppräknade butiker heter Sekvencia allihop. Därefter köptes Pc 
Superstore i Finland och det var kontor beläget i Helsingfors. Hon säger att det 
fanns nog sammanlagt 8 stycken butiker runt om i Finland och hon vet att 
Hussein köpte företaget av en tidigare norsk ägare.

Hon tillfrågas hur man kan uppfatta Hussein och hon säger då som en 
affärsman. Hon säger att alla libaneser är affärsmän, man vet hur man beter sig i 
affärer mm. På fråga svarar hon också att Hussein inte är troende muslim. Hon 
säger däremot att Ali är troende. Det var den enda av bröderna som höll 
Ramadan.

På fråga om Marja-Leena har träffat Hassan Ammouri någon gång så svarar 
hon att det har hon gjort men bara vid ett enda tillfälle och det var för 10 år 
sedan. Hassan var på besök i Stockholm hos någon av sina bröder och eftersom 
hon träffade honom en väldigt kort stund så kan man inte alls ha någon 
uppfattning om honom. Hon har för sig att Hassan hade sin familj kvar i 
Libanon vid det här tillfället. 

På fråga om det finns någon i släkten Ammouri som man vänder sig till om man 
får problem eller liknande så säger hon att man vänder sig inte till den äldste 
brodern Mohammed och ej heller till den näst äldste Hassan utan till Hussein 
som är den tredje äldste brodern. Anledningen till det här säger Marja-Leena är 
att det är Hussein som har varit längst tid i Sverige av alla bröder och han är 
kunnig.

På fråga om Marja-Leena själv har varit i Libanon vid något tillfälle så svarar 
hon att det har hon inte men hon berättar att hon har en stående inbjudan från 
sin fd svärfar det vill säga Husseins far om att få komma till Libanon och hälsa 
och då bo hos honom.

Marja-Leena tillfrågas om hon nu för tiden har någon kontakt med Hussein och 
i så fall vilken omfattning. Hon säger att hon har en regelbunden kontakt dock 
ej dagligen. Dom talas vid på telefon ibland och det gäller då allt runt barnen 
och olika ledigheter mm.

Hon tillfrågas också om Hussein vid något tillfälle har talat med Marja-Leena 
om det där som hände Mohammed i Linköping och hon säger då att det var vid 

Förhör med Ammouri, Marja-Leena; 2004-11-16 14:38   diarienr: 0500-K39890-04
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ett tillfälle och då var även flera barn närvarande så han nämnde bara att 
Mohammed var ungefär lika kortväxt som hans egen son. Ingenting har sagts i 
övrigt av vad som hände i Linköping.

Hon tillfrågas också om någon annan i släkten Ammouri har talat om för henne 
vad som hände i Linköping och haft funderingar på anledningen så svarar 
Marja-Leena att ingen har sagt någonting om det här. Avslutningsvis tillfrågas 
Marja-Leena om hon hört ifrån släkten Ammouri att någon har utsatts för 
hotelser eller liknande saker så svarar hon att det har hon inte hört talas om på 
något sätt.

Förhöret med Marja-Leena avslutat klockan 15.34. Förhöret är intalat på band 
och avlyssnats under intalandet av Marja-Leena som godkänner inspelningen.

Flemingsberg som ovan.

Tommy Södling
Krinsp    

Förhör med Ammouri, Marja-Leena; 2004-11-16 14:38   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vistby, Johan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres upplysningsvis då Hassan Ammouri berättat att Vistby kommit upp till honom och bett om ursäkt

för att pojkarna bråkat med Mohamad, hösten 2003.
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-17
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats

Polisstation, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tillfrågad svarar Johan Vistby, somm fortsättningsvis under förhöret kommer att kallas 
Johan, att han har aldrig varit uppe och besökt familjen Ammouri. Johan delges då att Hassan 
Ammouri i förhör berättat att under hösten 2003 hade Vistbys båda pojkar bråkat med 
Mohamad Ammouri. Bråket skulle ha bestått av ordväxling - förmodligen i trappan. Detta 
fick till följd att Johan senare kommit och ringt på dörren och bett om ursäkt för sina pojkars 
uppträdande. Då Johan hör detta säger han att det är helt felaktigt. Han har aldrig bett om 
ursäkt hos Ammouri.

Johan erinrar sig däremot en händelse som utspelade sig under våren 2003. Äldste sonen, vid 
namn Daniel, hade en föräldrafri fest för några ungdomar. Under denna fest fick en kamrat 
till Daniel för mycket att dricka, mådde dåligt, och gick ut på balkongen där han kräktes rakt 
ner på grannens balkonglåda. Johan har av Daniel hört att han gick ner tillsammans med 
kamraten och bad grannen, Karin Gunnarsdottir, om ursäkt. Daniel och kamraten fick sedan 
köpa en ny balkonglåda åt Karin och fylla den med blommor. Under ungdomarnas fest 
spelades även hög musik men om detta medförde att Daniel bad fler grannar om ursäkt vet 
inte Johan.

Johan tillfrågas hur han upplevde Mohamad och svarar då att de träffades mestadels i trappan. 
Mohamad verkade lite blyg och såg ofta glad ut. De hälsade bara på varandra då de möttes.

Johan nämner spontant efter förhöret att han läst i tidningen och sett på Tv att polisen söker 
en yngling i tjugoårsåldern och vill då berätta att  för cirka två veckor sedan då han var ute 
och gick med hunden gjorde han en iakttagelse av en yngling. Han hade varit i 
Trädgårdsföreningens- område och gick i riktning mot sin bostad på Barnhemsgatan 8C då 
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han ser ynglingen. Klockan var troligen mellan 15.00 - 17.00. Ynlingen går Barnhemsgatan i 
riktning mot Storgatan och viftar med båda sina armar som om han skulle stretcha. Personen 
har Johan aldrig tidigare sett på denna plats. Han såg inte ut att vara påverkad av någon drog 
däremot tyckte Johan att han gav ett sjukt intryck. Johan beskriver ynglingen enligt följande:
Ca 20 år gammal troligen 185 cm lång. Okänd kroppsbyggnad då jackan var stor och lite 
bylsig. Jackan var halvlång och grön. Han hade en keps på huvudet som inte Johan kan 
minnas färgen på. Han hade ett blont hår som gick nedanför öronen dock inte ner till axlarna. 

Förhöret slut klockan 11.05

Uppläst och godkänt i konceptform

Linköping som ovan Tommy Södling, Krinsp.

Förhör med Vistby, Johan; 2004-11-17 10:55   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
Tips-övrigt

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ylve, Anita
Datum

2004-11-17
Tid

12:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2004-11-16
Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Pettersson

Uppgiften avser

Tips
Uppgift

Anita Ylve har av anonym fått reda på att rektorn på Atlasskolan har problem 
med en manlig elev. Eleven beter sig egendomligt och bär kniv. Personalen på 
skolan är rädd för eleven och har därför inte vågat kontakta polisen. 
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hansen, Björn
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis som tidigare anställd på Sekvencia.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-17
Förhör påbörjat

12:35
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Björn jobbade på Sekvencia, Drottninggatan i Linköping under ca 1,5 år tiden 1998 – 1999. 
Han var datatekniker och lagade då datorer, stod i kassan samt var lite allt i allo. Först hade 
han praktikplats under något år, sedan blev han anställd de sista 6 månaderna. Det var en kille 
som kallades Abbe, som  var chef i butiken. Abbe var i butiken hela tiden, utom ibland när 
han var ute på jobb. Han hette egentligen Abbas Ammouri, tror Björn. Abbe kunde inte själv 
ta in Björn som praktikant och senare ge honom anställning, utan det bestämde Hussein på 
huvudkontoret i Kungens kurva om. Abbe ringde och pratade med Hussen och sedan pratade 
även Björn med honom i telefon, sedan var det klart. På anställningspapperen står Hussein 
som Björns handledare. Björn har bara träffat Hussein vid ett eller två tillfällen, det har varit 
på huvudkontoret när Björn har varit med för att hämta delar. Han säger att han inte fick veta 
så mycket om företaget. 

När Björn började sin praktik, jobbade det tre utländska och två svenska killar i butiken. Den 
ene svensken hette Klas, han var möjligen från Tyskland från början. Den andre killen var 
rödhårig, Björn funderar över om han hette Magnus. Senare i förhöret tillfrågas Björn om den 
rödhårige heter Raul. Björn sa att det hette han inte. Den rödhårige och Björn gillade inte 
varandra något vidare, de jobbade i var sin ände av butiken. De gjorde lite jäkelskap mot 
varandra. Till exempel luftade den rödhårige Björns cykel och då Björn upptäckte det luftade 
han den rödhåriges cykel. Det var på den nivån det var. Björn själv tog inte det här på allvar, 
men han tror att den rödhårige kanske tog det lite mera på allvar. 

De utländska killarna var Abbe, Hassan och Ali. Alla tre var i 20-årsåldern. Björn och 
förhörsledaren reder ut att Hassan inte kan vara den mördades pojkens pappa. Björn säger 
också att när han läst om morden i tidningarna har han uppfattat det som att det var Husseins 
son som blivit mördad. Abbe, Hassan och Ali pratade alla svenska. Han tror att även Hassan 
och Ali heter Ammouri i efternamn, men är osäker om det. De tre delade en lägenhet i 
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centrala Linköping, i närheten av ABF-huset. Björn har aldrig umgåtts med dem privat. På 
arbetet pratade de mest arbete. Han vet ingenting om deras privatliv.

Om någon kund kom in och var missnöjd, så brukade det vara Björn som tog hand om det. 
Björn lagade då det trasiga eller gav kunden nya delar. Kunderna brukade vara nöjda när de 
gick, det var viktigt så att de skulle komma tillbaka. Som Björn vet om så var det ingen 
aggressiv kund under hans tid i butiken. Han vet om att det var en kille som snodde en mus 
och ett tangentbord. Abbe visste vem killen var och sa att han skulle göra polisanmälan. 
Björn vet inte om han verkligen gjorde det sedan. 

Någon gång under sommaren 1999 försvann det 10.000:-, som var lagda i en penningpåse 
och avsedda att senare läggas i bankbox . Det blev ett jäkla liv på Abbe, Hassan och Ali om 
vem som tagit pengarna. Även Björn var misstänkt. Efter någon dag började misstankarna gå 
mot den rödhårige. Efter en vecka eller två fick Björn höra att Abbe, Hassan och Ali skulle ha 
varit hemma hos den rödhårige. Ali berättade att han i en papperskorg hade hittat en tom 
penningpåse.  Plötsligt en dag låg de försvunna pengarna i en plastpåse vid butikens bakdörr. 
Strax därefter slutade den rödhårige. Björn vet inte om han slutade självmant eller om han 
fick sparken.

Efter sommaren 1999 började Björn fundera på att sluta i företaget och flytta till Skåne. Vid 
ett tillfälle höll han på att laga datorer. Trasiga delar la han i en låda, som skulle skickas till 
Stockholm, för att de trasiga delarna skulle bytas ut. Björn, Abbe, Hassan och Ali brukade 
skoja med varandra. Vid det här tillfället skojade Abbe med Björn och tog bort de trasiga 
delarna ut lådan och la dit hela delar. Lådan skickades till huvudkontoret. Sedan ringde 
Hussein och skällde på Björn för att han skickat upp hela delar, det var dyrt med frakten. 
Björn sa att han inte skickat  delarna. Hussein sa till honom att han fick sluta i företaget. 
Björn sa att han hade tre månaders uppsägningstid. Hussein sa att han skulle få tre månaders 
lön, bara han gick från butiken direkt. Då gjorde Björn det. Han hade lite problem med att få 
ut den första lönen, men efter att han ringt och skällt på Hussein var det inga vidare problem. 
Björn gick till butiken den 25 var månad och fick lönen kontant. 

Ibland var det lite ont om pengar i kassan, men han fick alltid det han skulle ha. På fråga hur 
stora dagskassorna var, svarar han att den högsta han vet var 50.000:-. Annars brukade det 
väl ligga mellan 20.000:- och uppåt. Ibland var det även lägre än 20.000:-. Sekvencia gick 
bra när Björn var anställd, man hade bland annat Saab och en datautbildningsskola som 
kunder. Han tror att det sedan gick lite sämre och att man bland annat tappade Saab som 
kund. Företaget var missnöjda med någon försenad leverans.

Björn har inte haft någon kontakt med Sekvencia sedan han slutade, förutom att han ringt till 
huvudkontorets löneansvarige några gånger. Det har han gjort för att kolla löneutvecklingen. 
Björn är nämligen sjukskrivnen och behöver uppgifterna till sjukkassan. 

Björn vill också berätta om några "konstiga" bankärenden han fick uträtta. Han tror att det var 
vid 5 – 6 gånger under något års tid, som Abbe bad honom gå till Handelsbanken och betala 
in pengar från kassan. Björn säger att någon gång gick det bara ett par veckor emellan att han 
blev ombedd göra detta, ibland gick det mer än en månad emellan. Han vet också att Abbe 
själv ibland gjorde de här insättningarna. Björn tror inte att pengarna sattes in på Sekvencias 
konto. Han fick en färdigskriven insättningsblankett av Abbe när han skulle gå. Det stod bara 
ett kontonummer på blanketten, men ingen mottagare. Ilband sa Abbe att det var någon 
bekant till honom som var utomlands och hade blivit utan pengar, som skulle ha de här 
pengarna. Summorna som Björn satte  in varierade mellan 10.000:- till 25.000:-.Till slut sa 
de på banken ifrån att det var fel att sätta in pengarna så här, det skulle göras på något annat 
sätt. De på banken visste att Björn kom från Sekvencia. Björn sa det här till Abbe och sedan 

Förhör med Hansen, Björn; 2004-11-17 12:35   diarienr: 0500-K39890-04
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blev han inte mera ombedd att gå till banken.  

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt. 

Förhör med Hansen, Björn; 2004-11-17 12:35   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Khoury, Naji
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

KK
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Naji Khoury hörs upplysningsvis
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-17
Förhör påbörjat

13:14
Förhör avslutat

14:19
Förhörsplats

Linköpings polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: Tommy Södling

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Naji.

Naji berättar att han har känt Hassan ungefär sedan Hassan började arbeta på Sekvencia i 
Linköping. Naji berättar att han bor i Skandiahuset och det var där som Sekvencia först 
startade sin verksamhet. På fråga om Naji även känner Hassans familj så svarar han att det 
gör han och han berättar att han vid olika tillfällen har skjutsat dem till olika ställen, men han 
har aldrig varit uppe i familjen Ammouris bostad. Naji känner även en av Hassans bröder, 
nämligen Hisham Ammouri och han tillägger att han lärde känna Hisham innan han lärde 
känna Hassan. Tillfrågad uppger Naji att han själv har bott i Linköping sedan 1991. På fråga 
uppger Naji att han själv beskriver sig som en god vän till Hassan och att han uppfattar 
Hassan som en jättesnäll kille och tillägger att hela familjen är trevliga och artiga.

Tillfrågad om Naji känner till någon hotbild mot Hassan eller dennes familj svarar Naji att det 
gör han inte men tillägger att han känner till bråket mellan Peter Fransson och Hassan. Naji 
tillfrågas även om han känner till någon hotbild mot Hassans bröder eller övriga släkt och på 
den frågan svarar han "nej".

På fråga om Naji har hört talas om någon Rana Ammouri så svarar han att det har han inte.

Naji uppmanas att beskriva hur han uppfattade Mohamad. Och på det svarar Naji att hans 
uppfattning utav Mohamad var att det var en glad, positiv kille som tyckte om att prata. Han 
var livlig och Naji säger att han lärt känna Mohamad i butiken, alltså Sekvencia. På fråga om 
Naji känner till att Mohamad vid något tillfälle besökt vårdcentral eller lasarett på grund av 
några skador svarar Naji att han inte har hört talas om någonting sådant. Han tillägger att han 
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inte har hört talas om att Mohamad blivit skadad vid något bråk eller att Mohamad var bråkig 
av sig.

Tillfrågad uppger Naji att han inte kan uttala sig om Hassans privatekonomi. 

Naji får frågan om han känner till att det förekommit någon form av missbruk av droger eller 
alkohol inom familjen Ammouri och på det svarar han att han inte har hört talas om 
någonting sådant. Han har inte heller hört talas om någon brottslig verksamhet runt Hassan 
eller dennes familj.

Avslutningsvis tillfrågas Naji om egna teorier eller rykten runt det inträffade och på det svarar 
Naji att han har hört olika lösa rykten och att dessa har rört hämnd eller heder. Det är dock 
som sagt endast rykten och alltså ingenting som Naji fått bekräftat av någon person.

Förhöret intalat på band i Najis närvaro och han godkänner det intalade.

Förhöret avslutat klockan 14.19.

Stephan Lindberg, krinsp.  

 

Förhör med Khoury, Naji; 2004-11-17 13:14   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Boquist, Henrik
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

Roine Rosén
Förhörsdatum

2004-10-24
Förhör påbörjat

11:03
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Henrik har eget företag i Linköping, Linköpings teknikbyrå, en datafirma.
För en tid sedan blev han uppringd av en person och blev erbjuden att köpa LG plasmaskärmar
i partier om minst 10 st. Henrik avböjde erbjudandet då han tyckte det verkade skumt.
Efteråt har han på omvägar hört att samma skärmar såldes på en firma i Linköping som heter
PC Superstore. Skärmarna skulle kosta Henrik 2500:- st.
Tfn 013-12 21 52
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Spaningsuppslag Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Gerdin, Joel
Datum

2004-10-28
Tid

21:52
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Joel Gerdin

Uppgiften avser

Tidigare konflikt mellan Mohammads pappa och personal på butik Need IT.
Uppgift

En Anna Stämberg Tel 013-15 64 02, 0730-46 47 16 ringde till nattreceptionen. Hon jobbar 
i butiken Presstop på Trädgårdstorget. Mohammads far har en butik vid namn PC- 
Superstore alldeles intill Presstop. Anna har därför haft mycket kontakt med Mohammad och 
hans far. Mohammad var bla inne hos henne och köpte godis nästan varje dag. 

Anna berättar att PC-superstore och Need It både visade intresse för lokalen i vilken 
PC-store ni finns i. Den hyrs ut i andra hand. Nu blev det PC-superstore som fick 
hyreskontraktet, vilket personalen på Need It inte tyckte om. Bla kom en svensk kille i 25 års 
åldern in till Anna och kraftigt baktalade Mohammads far. Anna berättade även att hon sett 
några utskrivna mail som innehöll hot. Hon viiste dock inte om det var i hos Need it eller 
PC-superstore. 

Need it har under sommaren bytt ägare. De nuvarande ägarna ha Anna inte haft några 
problem med. Anna kan ta reda på mer saker angående de dåliga relationerna mellan 
PC-superstore och Need it. 
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Mantache, Wissam
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis och då såsom medlem i den Libanesiska föreningen 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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-18
Förhör påbörjat

16:40
Förhör avslutat

17:27
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp. Stephan Lindberg.

På fråga svarar Wissam Mantache, som fortsättningsvis under förhöret kommer 
att kallas Wissam, att han kom till Sverige i slutet av 1989. Han kom då till 
Linköping ifrån Libanon. I Libanon så bodde han i södra delen av Beirut. 
Wissam kom ensam till Sverige och i Linköping träffade han sin blivande fru 
Leila Jamal. De gifte sig under 2003 och paret har ett litet barn tillsammans. 

Tillfrågad hur det kom sig att Wissam  blev medlem i Libanesiska föreningen i 
Linköping förklara han att en syster till hans fru, vid namn Kadije Jamal och 
hennes man Ali (?) Soufan sedan  tidigare var medlemmar i föreningen och det 
var på så sätt att de frågade om inte Wissam och Leila också skulle gå med i 
föreningen vilket de då gjorde. Wissam tillfrågas om det finns någon familj 
ifrån Irak som är medlemmar i föreningen och han ombeds tittat på en lista över 
familjer som är med i föreningen om han där kan tala om vilken av familjerna 
som kommer från Irak. Wissam tittar en stund men säger att han  kan inte av 
namnen få någon ledtråd vilka som kan komma ifrån Irak.

Tillfrågad hur ofta föreningsmedlemmarna träffas så förklarar Wissam att 
ungefär en gång i veckan så träffas alla män och man spelar  då fotboll 
tillsammans. Det är beträffade lite mer helgdagar såsom Ramadans början eller 
liknande så träffas alla familjemedlemmar. Wissam berättar också att Hassan 
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Ammouri bjöd libanesiska föreningens medlemmar på mat då ramandan 
inträdde och man samlades i en lokal som Hassan hade hyrt där han bjöd på 
maten lördagen den 16 oktober 2004. På fråga  om Hassan tidigare hade bjudit 
på mat så förklarar Wissam att det hade han gjort och även hemma hos sig. 

På fråga så svarar Wissam att han har känt Hassan Ammouri under cirka 2 års 
tid och det är då genom libanesiska föreningen i Linköping. innan Wissam blev 
medlem i föreningen så hade han varit inne i Hassans databutik i Linköping och 
handlat så han  visste vem det var. Han säger att han kan inte betrakta såsom 
någon nära vän till familjen Ammouri. Han säger också att hans fru däremot 
kanske står familjen lite mer nära och då vad gäller kontakten med Zeinab och 
Alie Ammouri. Wissam berättar  att kvinnorna brukar träffas själva ibland. 
Ibland hemma hos Zeinab och ibland hemma hos Leila. 

Tillfrågad vad Wissam har för uppfattning om Hassan Ammorui och dennes 
familj och han svarar då att han betraktar dom som goda, snälla och 
omtänksamma människor som inte har några fiender. Tillfrågad om Wissam 
känner till om någon har bråkat med familjen Ammouri och han säger då att han 
hört talas om, han vet inte när i tiden, någon kund hade blivit arg på Hassan och 
slagit till honom och Hassan hade sedan anmält händelsen för polisen. 

På fråga om Wissam känner till eller hört talas om något hot som förelegat mot 
familjen Ammouri så svarar han att det är ingenting han har hört talas om. Han 
själv är väldigt chockad över vad som hände lille Mohammad. På fråga om 
någon medlem från libanesiska föreningen har följt med familjen Ammouri till 
Libanon i samband med att Mohammad skulle begravas så svarar han att inte 
vad han vet. 

Wissam tillfrågas också om hans fru för honom har berättat via kontakt med 
Zeinab och Alie ifall hon hört någon form av hotelser så svarar Wissam att det 
har inte hans fru berättat någonting om. 

Tillfrågad om Wissam har träffat lille Mohammad vid något tillfälle så svarar 
han att det har han gjort flera gånger och han ombeds att beskriva Mohammad. 
Han säger då att han var alltid busig, aktiv, han sprang och var glad. Wissam 
säger att Mohammad lyssnade vad hans mor och far sa åt honom och han hade 
respekt för äldre människor. Mohammad var också med och spelade fotboll då 
man träffades. 

På fråga ifall Wissam känner till om Mohammad vid något tillfälle gjort sig illa  
och kanske behövt uppsöka lasarett eller vårdcentral så svarar han att det är 
ingenting han känner till.

På fråga om Wissam känner till ifall Mohammad har hamnat i bråk exempelvis 
med andra kamrater eller liknande så svarar han att det är ingenting han hört 
talas om. 
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På fråga svarar Wissam också att han har besökt familjen Ammouri flera gånger 
och han säger  på fråga angående deras ekonomi att Hassan har aldrig klagat 
över pengar eller liknande. Han  säger också att Hassan är starkt troende liksom 
dennes familj. Han säger att dom är nog mer troende än vad Wissam och hans 
fru är eftersom Zeinab och Alie och Iman bär slöja. 

På fråga angående droger så svarar Wissam att han kan inte alls tänka sig att 
Hassan på något sätt skulle använda sig av någon drog. Däremot känner han till 
att Hassan är diabetiker och att han tar medicin för det. Wissam har ej heller 
hört talas om att Hassan skulle ha sysslat med någon slags brottslig verksamhet. 

Wissam tillfrågas angående träffarna i Libanesiska föreningen och han säger då 
att det är en form av socialt umgänge. Man sitter och talar bland annat om sina 
olika arbeten man har i Linköping med mera. Tillfrågad om man talar om tiden 
som var i Libanon, innan man kom till Sverige,  så svarar Wissam att det är 
ingenting han har hört talas om och i vart fall så skulle han inte bry sig om 
någon talade om det. det enda Wissam vet beträffande Hassans familj var att de 
kom ifrån södra Libanon. 

På fråga om Wissam brukar ringa till Hassan ibland så svarar han att det är 
mestadels hans fru som ringer och då talar hon mer Zeinab eller Alie. 

På fråga om Wissam känner till ifall någon familj har begärt utträde ur 
föreningen så svarar han då lite osäkert att eventuellt den irakiska familjen. Han 
säger när dom spelar fotboll ibland så är inte den familjen längre närvarande. 
Tidigare har dom i vart fall varit med på familjeträffarna. Wissam säger också 
att den  irakiska familjen var troligen inte med då Hassan bjöd på mat lördagen 
den 16 oktober. Däremot var dom hemma hos Hassan och beklagade sorgen den 
dagen som Mohammad hade mördats i Linköping. Wissam vet att familjen bor i 
Linköping.

Wissam  tillfrågas också ifall han känner några släktingar till Hassan och då 
hans bröder. Han säger att han vet att Hassan har flera bröder och Wissam tror 
sig ha träffat två av dem. En som var lite äldre, lite gråhårig, och arbetade i 
Stockholm. En annan var yngre, troligen yngre än Hassan. På fråga om han 
känner någon Rana Ammouri så svarade han att det gör han inte. Han har inte 
hört talas om henne.  Wissam säger sig ha träffat Ali Kawhtarani som är 
Zeinabs bror och det var hemma hos Hassan i Linköping för kanske något år 
sedan. Wissam var på besök där och blev då presenterad för Ali som också han 
då var där.

Avslutningsvis så tillfrågas Wissam om han själv har någon teori om vad som 
har föranlett att Mohham dödades i Linköping den 19 oktober och han säger då 
att han har ju funderat själv och han säger att under sista åren så har det varit 
många mord i Sverige och han tror att det  kanske varit någon psykisk sjuk 
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människa som har gjort det här i Linköping. tillfrågad om det kan vara hämnd 
på något sätt så svarar han att det verkar långsökt. 

Förhöret med Wissam avslutas klockan 17:27. 

Förhöret har talats in på band, avlyssnats under intalandet av Wissam som 
godkänner inspelningen. 

Linköping som ovan
Tommy Södling krinsp.
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hidsjö, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis som f.d. anställd på Sekvencia.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-18
Förhör påbörjat

16:53
Förhör avslutat

17:38
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Daniel har arbetat på Sekvencia i tre olika omgångar, varje omgång har varit ca 6 månader. 
Den första gången hade han praktikplats, sedan har han varit anställd. Första omgången 
började i augusti –98. När den andra började vet han inte. Den tredje omgången var några 
månader efter att Hassan Ammouri kommit till Sverige. 

Första omgången var Daniel lageransvarig. Sedan dess har han varit butikssäljare, 
företagssäljare, platsansvarig och butiksansvarig under de olika omgångarna. Den första 
omgången han jobbade, så var de andra anställda Jim Andersson och Christer  ? som hade 
hand om  Mc Intosh, butikschefen Hannes Westman, försäljare Andreas Thorell (arbetar idag 
som lokförare) . Vidare grafiker Göran Gudinge som stod för hemsidan tillsammans med Ina 
på Stockholmskontoret, Stefan Sundberg, som idag driver MF.IT.com. Där jobbade nog 
också en tjej som hette Madelen någonting. Daniel erinrar sig vidare att det fanns en 
praktikant som hette Björn Hansen, en annan anställd som hette Inge Pettersson, en tjej Pia 
Dahlberg, samt en engelsman, lite äldre som hette James. 

Den andra omgången jobbade bröderna Abbas "Abbe", Hassan och Ali Ammouri, samt även 
Akil Ammouri, den senare är farbror till den mördade Mohamad, de tre bröderna är släkt på 
något vis. Stefan Sundberg fanns också kvar, men han slutade. Då tog Abbe över chefsrollen. 
Sedan stack Abbe och då var det Daniel som fick vara chef. Björn Hansen fanns också kvar.

Den tredje omgången jobbade Hassan Ammouri, Patrik Wallenberg, Kim Tedenkvist och 
Daniel. Sedan började även Henrik Aurelius och Jens Thor.

Ibland har det även kommit folk från Stockholm och jobbat i affären i Linköping. Daniel 
nämner en kille som hette George, han hade tidigare jobbat på lagret i Stockholm. En Henrik 
Norberg jobbade en kort tid med nätverksgrejor. 
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Efter att ha jobbat ca 6 månader den första gången, så fick Daniel sparken. Hannes Westman 
tog med honom in i enrum och sa att han inte var tillräckligt kompetent, att Hannes inte hade 
tid att lära upp honom och att han därför fick sparken. Efter det samtalet sa Daniel till Stefan 
Sundberg att om han skulle komma tillbaka till företaget, så skulle Hannes Westman inte vara 
kvar. 

Så gick det en tid och sedan började Daniel på Sekvencia igen. Han kommer nu inte ihåg hur 
det kom sig att han började, inte heller varför han slutade den gången. Emellertid var Daniel 
bostadslös någon månad under den här tiden och då bodde han tillsammans med bröderna 
Ammouri, som bodde i Sekvencias lägenhet på Kungsgatan i Linköping. När Hassan 
Ammouri först kom till Sverige hade han inte sin familj med sig och då fick han bo i den 
lägenheten. 

Under den andra anställningen, så försvann det vid ett tillfälle 9500:-. Det var en lördag. 
Pengarna var tagna ur kassan och lagda i ett Securitaskuvert för inlämning till bank. Alla blev 
beskyllda för att ha stulit pengarna, även Daniel. Abbe pratade om det med chefen i 
Stockholm, Hussein Ammouri. När Daniel kom till affären på måndagen, så sa Abbe till 
honom att han inte var välkommen. Abbe kom också hem till Daniel och kollade, med 
Daniels tillåtelse, igenom hans lägenhet efter pengarna. Han hittade givetvis ingenting. Efter 
ett par dagar fick Daniel ryktesvägen höra att pengarna var tillbaka. Han åkte ner till 
Sekvencia. Då var allting bra och Daniel fick börja jobba igen. 

När  Daniel började på Sekvencia för tredje gången var Hassan där. Det var en del 
meningsskiljaktigheter mellan dem om hur man driver databutik Sverige. Daniel kände det 
som att Hassan hela tiden stod över hans axel och kollade honom. Daniel var butiksansvarig, 
men Hassan ville införa nya seder, som Daniel inte tyckte passade i Sverige. Så var det en 
föreing om heter SPP (Svenska professionella piercare) som fick kredit på Sekvencia, för att 
ta ut grejor. Både Daniel och Hassan var överens om att ge krediten. Sedan blev Sekvencia 
blåsta av SPP. Då var det helt plötsligt Daniels fel att SPP fått kredit. Det handlade om ca 
30.000:- som Sekvencia förlorade. Daniel tror inte att det gjordes någon polisanmälan. Själv 
slutade han på Sekvencia ungefär samtidigt med "blåsningen".

Beträffande Hussein Ammouri har Daniel inte haft några problem med honom. De har alltid 
pratat klarspråk med varandra. De har haft några dispyter, men det har varit arbetsrelaterat 
och inget allvarlig.

Den lättaste av Ammouris är Akil, tycker Daniel. Han har jobbat lite på Sekvencia när Daniel 
varit där. Hicham har Daniel umgåtts lite med privat, de har varit på krogen ihop när Daniel 
varit i Stockholm. 

På fråga varför personalomsättningen varit så stor, svara Daniel att det beror på Husseins heta 
temperament. Om någon vill säga upp sig säger Hussein "det får du inte, du får sparken". 
Sedan blir det diskussioner hur personen i fråga ska få ut sina pengar. Efter att Daniel slutat 
på Sekvencia har han varit några gånger i butiken och hälsat på. Daniel har träffat  Hassans 
tre söner när de varit i butiken och hälsat på. Det är Ali, Hussein och Mohamad. Som han vet 
så har han inte träffat Hassans döttrar. Det Daniel kommer ihåg av Mohamad är skratten och 
buset. Han säger "det var en roligt kille".  

Den 19 oktober låg Daniel hemma och sov till klockan 11.00. Han träffade sedan en kompis 
som berättade att det inträffat ett mord. Lite senare träffade han en tjejkompis som heter 
Ellinor. Hon har en son i samma klass som Ali Ammouri. Ellinor berättade för Daniel att det 
var Hassans som Mohamad som blivit mördad. På kvällen den 20 oktober gick Daniel 
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tillsammans med Patrik Wallenberg och en tjej och tände ett ljus på mordplasten. På 
torsdagskvällen den 21 var Daniel och Patrik hemma hos Hassan med en blomma  och 
beklagade sorgen. 

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör
Sammanfattning av videoförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sjögren, Henry
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-22
Förhör påbörjat

15:15
Förhör avslutat

15:33
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bbb

Förhörssätt

Videobandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Närvarande är Henrys mamma, Helena Sjögren.

Henry berättar att han vet vem Mohamad är, men de brukar aldrig vara tillsammans. Henry 
går på Fridtunaskolan, Mohamad gick på Tunvallaskolan. De går på  samma fritids, för 
Mohamad kom från sin skola när den slutade och till fritids på Fridtunaskolan. Henry går på 
nedre våningens fritids och Mohamad gick på den övre. De har aldrig lekt på fritids. Fast de 
bor nära varandra, Henry på Barnhemsgatan 6 och Mohamad på nummer 8, så har de aldrig 
haft sällskap vare sig till eller från skolan. De har heller aldrig lekt på fritiden. Henry visste 
inte var Mohamad bodde förrän efter mordet. När Henry går till skolan, så tar han höger 
direkt utanför sin port. Han följer ett staket uppför en liten backe. Sedan kryper han genom  
ett hål i ett annat staket. Därefter tar han direkt höger och går mot vattentornet. Där hämtar 
han sin kompis och de gör sällskap till Fridtunaskolan. 

Henry började på Fridtunaskolan när han började klass 3. Förra året gick han på 
Tunvallaskolan. Han hade då också alltid sällskap med kompisen som bor vid vattentornet, 
fast då väntade han på kompisen där han kryper genom staketet, sedan gick de rakt fram mot 
skolan.  

Henry spelar fotboll i Derby. Det gjorde Mohamad också, men de var i olika grupper. 
Mohamad var ju ett år yngre. De har någon gång spelat en träningsmatch tillsammans, annars 
har de aldrig spelat ihop.

Den aktuella morgonen var det dåligt väder. Henry gick hemifrån 07.45, det är han säker på. 
Han gick och hämtade sin kompis vid vattentornet. Han tittade aldrig bortåt Åsgatan, när han 
krupit genom hålet i staketet. Han har heller inte hört något skrik, det kan bero på att det är en 
byggarbetsplats alldeles i närheten där han kommer fram. Henry fick veta om vad som hänt 
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av sin lärare. Efter det har han inte fått gå själv till eller från skolan, utan han blir skjutsad 
eller följd av en vuxen. 

/bb
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Dahlberg, Pia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis som tidigare anställd på  Sekvencia.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-23
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Pia arbetade på Sekvencia från slutet av 1999 och in på 2000, totalt ett år. Hon var arbetslös 
och fick anställningen genom arbetsförmedlingen. Det var avsett som en 1-åprig praktikplats, 
sedan skulle hon få fast anställning. När året hade gått kände Pia att hon inte ville vara kvar. 
Hon såg heller aldrig till några anställningspapper, utan slutade och började plugga istället. 
Anledningen till att hon inte ville vara kvar, var att det inte var någon ordning. Det fanns inga 
fasta tider för raster och lunch. Hur det fungerade med inköp, reparationer och så vidare var 
hon inte insatt i.

Pia stod i kassan, städade och var lite allt i allo. Hassan Ammouri var chef. Övriga anställda 
var Daniel, Kim, Patrik, Jens, en svensk kille till som hon inte minns namnet på samt en 
Andreas som arbetade där ett tag. Som hon vet är det inga som har varit osams under hennes 
tid där. Det vart heller ingen osämja när hon själv slutade. Efter att hon slutade har Pia varit 
och hälsat på i affären ibland, men nu är det länge sedan sist.

Pia har träffat Hassans familj en del. De kom till Sverige under den tiden hon jobbade i 
affären. Frun och barnen brukade komma till affären och hälsa på ibland. De var trevliga och 
verkade vara en trevlig familj. Pia och frun kunde kommunicera lite, på svenska och 
engelska. Mohamad beskriver hon som glad och livlig, "det var mycket fart i honom". 

Hon tillfrågas om familjen har pratat något om sitt liv i Libanon. Hon säger att det gjorde de 
inte. Det var bara vid något tillfälle som Hassan pratade om citrusfrukter. Pia förstod inte 
riktigt om han arbetat som citrusplockare eller om de hade citrusfrukter i sin trädgård i 
Libanon.

Pia har inte varit och besökt familjen efter mordet.
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Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Mbye, Abdoulie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

genom postens id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Abdoulie höres upplysningsvis och då angående bekantskap med familjen Ammouri mm.
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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-22
Förhör påbörjat

12:25
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats

Elsa Brändströms skola i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare är kriminalinspektör Stefan Lindberg.

På fråga så berättar Abdoulie att han kommer ifrån Gambia och att han kom till 
Sverige år 2002 tillsammans med sin mamma och pappa. Familjen bosatte sig 
direkt i Linköping där man fortfarande bor kvar. Abdoulie studerar på Elsa 
Brändströms skola. På fråga svarar Abdoulie att han har ingen bekantskap med 
någon i familjen Ammouri. Han säger att en kamrat till honom vid namn Ramis 
känner Ali Ammouri. Han säger att Ramis bor i närheten av Ammouris bostad 
på Barnhemsgatan i Linköping och att Ramis bor i T1:s gamla område. 
Abdoulie berättar vidare att Ramis är troligen Albanier och cirka 18-19 år 
gammal. Abdoulie vet inte vilken adress Ramis har men han tar i sin 
telefonnumret till honom som är 073-9965046. Abdoulie berättar vidare att 
Ramis går i skola, han minns inte skolans namn. Han säger att han och Ramis 
brukar träffas ibland, dom går hem till varandra och pratar och fikar och lite 
sådant. Han vet inget mer namn än Ramis, okänt efternamn.

Tillfrågad när Abdoulie får reda på att en pojke har mördats så svarar han att det 
har han läst om i tidningen och när han nämner det för Ramis så svarar Ramis 
att han känner pojkens bror. Det var det enda som sades om detta säger 
Abdoulie.

Abdoulie tillfrågas då om det inte är så att han har sagt att "nu behöver man inte 
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följa barnet till skolan längre för det här kommer inte att hända igen" så svarar 
Abdoulie att han har inte sagt något som liknar detta.

Tillfrågad om inte Abdoulie var i skolan den 19-20 oktober svarar han att han 
vet inte exakt vilken dag som han är i skolan. Vissa veckor och då under två 
veckors tid så har han praktik i Katedralskolan annars går han i Elsa 
Brändströms skola men ibland är han sjuk och ibland är han hemma ifrån skolan 
ändå så han vet inte om han har varit i skolan vid den här tidpunkten. Abdoulie 
berättade också att efter det att mordet hade blivit känt på den lille pojken så 
frågade man i skolan och då i klassen om någon var bekant med familjen 
Ammouri och Abdoulie säger att några svarade ja medan han själv svarade att 
han kände en kamrat som var bekant till en utav pojkarna i familjen Ammouri.

Avslutningsvis tillfrågas Abdoulie om Ramis pratar svenska och han säger då 
att det gör han. 

Förhöret avslutat klockan 12.45. Förhöret har talats in på band, avlyssnats under 
intalandet av Abdoulie som godkänner inspelningen.

Linköping som ovan.

Tommy Södling 
krinsp

Förhör med Mbye, Abdoulie; 2004-11-22 12:25   diarienr: 0500-K39890-04
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1401

Förhör
Tänkbar gärningsman

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tänkbar gärningsman
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

Per Samefors
Förhörsdatum

2004-11-24
Förhör påbörjat

11:40
Förhör avslutat

12:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

"Bengt i Alingsås" ringde och ville tipsa polisen (trots att han blivit oskyldigt dömd för ett 
sexbrott 2000).
För detta brottet blev Bengt dömd för 3 års fängelse och avtjänade detta straffet på 
 Skogomanstalten.
När Bengt kom till anstalten i  juli 2000 fanns där en intagen man som var mycket knepig.

Bengt tror att han hette  Lindqvist eller ev. Lindgren och han skulle vara från Linköping.
Förnamn okänt.
Mannen brukade ha en liknande mössa, som den som gärningsmannen hade enligt bild som 
Bengt sett.
Mannen var mycket labil och fick aggressionsutbrott.
Han var då ca 28 år, 175-180 cm lång och hade mellanblont hår.
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Avrapporteringspm
Tips nr O -1856

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ahlgren, Leif
Datum

2004-11-25
Tid

10:54
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

 
Inträffat mellan

2004-10-19 07:45

Sverige

och

2004-10-19 07:50

Platsbeskrivning

Mottaget

Polishuset i Linköping
Mottaget datum

2004-11-25
Tid

08:00
Sätt på vilket uppgift lämnats

Muntligt
Upprättad av

Leif Ahlgren

Uppgiften avser

Undersökning av riktigheten i påståenden som framförts och om de har relevans i denna mordutredning.
Uppgift

Av tipset framgår att fyra män, två med invandrarbakgrund och två svenskar, suttit och pratat 
på Drottningbaren och samtalet hade hörts av en anonym tipsare sim ringde polisen.

Invandramännen skulle sagt att polisen når inte något resultat i mordutredningen eftersom vi 
dels måste ha anlita någon som kan språket och  vidare få veta vad fadern "hade svurit vid sin 
döde sons huvud".

I anledning av dessa uppgifter kontaktade jag universitetet i Linköping och blev 
rekommenderad att tala med docent Anikka Rabo som är socialantropolog och enligt uppgift 
den mest kompetenta personen i landet att svara på frågor inom detta område.

Vid ett möte på polishuset idag, kl. 08.00 framförde jag dessa frågor till Anikka Rabo och 
hon svarade att naturligtvis är det bäst att ha med människor i utredningen som talar samma 
språk som den inblandade familjen. Vi upplyste henne om att vi använder tolkar från 
familjens hemland vilket var exakt vad hon menade.

Beträffande uttalandet om att "svära och lova något vid en sons huvud" förklarade hon att det 
är ett talesätt eller en metafor (bildlikt uttryck) för något och det kan användas i skilda 
sammanhang inom kulturen i Mellanöstern. Detta uttryck behöver dock inte ha någon särskild 
betydelse i detta sammanhanget.
Hon betonade dock att ett liknande uttryck inte har någon som helst koppling till 
Sharia-lagen.
Dessa uppgifter mottagna av Leif Ahlgren, Dag Andersson, Berit Blick, Stephan Lindberg 
och Tommy Södling.
Mötet med Anikka fortsatte sedan med andra frågeställningar som uppstått inom den s.k 
familjegruppen och ligger under hennes kompetensområde.
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Tips nr O -1856, Avrapporteringspm, 2004-11-25 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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1404

Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nord, Gunn
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-11-25
Förhör påbörjat

15:41
Förhör avslutat

15:53
Förhörsplats

Polisstationen i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Gunn.

Gunn tillfrågas om uppgifterna som hon lämnat i förhör 2004-10-25 beträffande 
bollspelande pojkar på gräsmattan. Gunn berättar att den dödade pojken och dennes båda 
bröder och den yngsta av deras systrar varje sommar brukade att spela fotboll på gräsplanen 
bakom huset som de bodde i. Gunn har ifrån fönster i sin lägenhet sett detta vid ett flertal 
tillfällen, hon har dessutom en balkong som vetter ut mot den aktuella gräsplanen. Pojkarna 
var alltid lugna och gav ett trevligt intryck, de var inte heller högljudda då de spelade boll.

Gunn har aldrig sett att de ovannämnda barnen spelat fotboll tillsammans med några andra 
barn förutom i fjol somras då det även var tre flickor ifrån en Svensk familj som också deltog 
i bollspelandet. Den familjen som dessa flickor kom ifrån har dock flyttat ifrån adressen, 
Gunn minns ej vad flickornas familj hette, hon vet inte heller vart någonstans de flyttade.

Tillfrågad uppger Gunn att hon aldrig noterat något bråk mellan några andra barn och 
familjen Ammouris barn. Avslutningsvis säger Gunn att ingen av grannarna i fastigheten har 
sagt något ont om barnen Ammouri.

Förhöret avslutat klockan 15.53 

Stephan Lindberg/Krinsp.
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Namroud Gorgis, Yasmin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis som anställd på PC Superstore.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-11-26
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Yasmine kommer ursprungligen från Irak. I Sverige har hon läst datakunskap på universitetet 
i Linköping. Genom universitetet fick hon i april 2004 en 10-veckors praktikplats på PC 
Superstore. När praktiken tog slut fick hon en 2-års provanställning, från den 1 juni 2004.  
Arbetsförmedlingen betalar då 75% av hennes lön och PC Superstore 25%. Hon vet inte om 
hon kommer att få fortsätta anställningen när 2 år har gått. Det är Hussein Ammouri som är 
chef i företaget. Hon har inte träffat honom någon gång. Vid ett tillfälle under sin praktik i 
affären, träffade hon Hassan bror Mohammad, som kom dit. 

I Linköpingsbutiken är Hassan Ammouri chef. Yasmine har berättat för honom om sin familj, 
som är kvar i Bagdad och att hon har studerat i Bagdad. Hassan har aldrig pratat om hur det 
var när han bodde i Libanon, bara att han jobbade i databranschen där också. Yasmine har 
träffat Hassans familj ibland, när de har kommit till affären. Det är trevliga människor. 
Familjen består av fru och fem barn. Sonen Ali har kommit nästan varje dag till affären efter 
skolan och hjälpt till. Sonen Hussein kommer ibland efter skolan och hjälper till. Döttrarna är 
också där ibland. Mohammad beskriver hon som "en jättesnäll liten pojke". Han brukade 
komma ibland med sin mamma eller med någon av bröderna. Han var pigg och nyfiken. Han 
brukade inte stanna så länge i affären.

Den 19 oktober kom Yasmine till arbetet klockan 10.00 Butiken var stängd. Eftersom Hassan 
tidigare haft problem med hjärtat, trodde hon att han fått det igen och kanske var på 
sjukhuset. Bredvid PC Superstore ligge affären Presstop. Det var tjejen som jobbar där, som 
talade om för Yasmine att Mohammad blivit mördad. Yasmine blev chockad. Hon satt kvar 
en stund i affären, hon kunde inte prata. Sedan kom Hannes Westman, som också arbetar på 
PC Superstore. Han sa till Yasmine att gå hem och att affären inte skulle öppna denna dag. 
Sedan åkte Hannes till US. 
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Yasmine gick hem. På onsdagen öppnade affären igen. Hassan kom dit med nycklarna, men 
sedan gick han hem igen. Han har inte varit där mera efter det. 

Den 19 oktober var Yasmine hemma hos familjen Ammouri en halvtimme på kvällen. De var 
vid 19-tiden. Familjen berättade inget om vad som hänt, de bara grät. Yasmine har inte hört 
något prat efteråt om vad mordet kan ha berott på.

Yasmine anser att Ammouris är snälla, trevliga människor, som inte har några fiender.

Uppläst från anteckningar godkänt. 

Förhör med Namroud Gorgis, Yasmin; 2004-11-26 11:00   diarienr: 0500-K39890-04
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1407

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

med svenskt körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Kamil Hankir
Språk

arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Hicham då han är farbror till Mohammad Ammouri som dödades 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

Tommy S Södling
Förhörsdatum

2004-11-29
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

11:40
Förhörsplats

Polisstation Flemingsberg Huddinge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Lindberg, Stephan

Berättelse

Tillfrågad så svarar Hicham Ammouri som fortsättningsvis under förhöret 
kommer att kallas Hicham att han var inte med övriga familjen ner till Libanon 
för att begrava Mohammed.

Tillfrågad om Hicham har någon egen teori om vad polisen kan söka den person 
som har mördat Mohammed och han svarar då att det är väldigt svårt. Han 
föreslår att man ska titta bland Hassans arbetskamrater och kunder ifall dom kan 
berätta något för polisen ifall dom känner till någon kund som har blivit arg på 
Hassan. Hicham säger att det är nog det enda han kan tänka sig att någon har 
blivit väldigt arg på Hassan och sedan utfört dådet. I övrigt så har han ingen idé 
om vad som kan ligga till grund för brottet.

Hicham tillfrågas om han kan berätta om den händelsen i hans hemland då hans 
bror Hussein av misstag sköt ihjäl en pojke. På fråga när händelsen inträffade så 
svarar Hicham att det var under troligtvis under 1979 och det inträffade i 
hembyn Toufhata. Hicham säger i de centrala delarna av byn.

Hicham berättar vidare att Hussein var vid det här tillfället 16 år gammal och 
pojken som dödades var också 16 år gammal. Det var inget personligt bråk dem 
emellan utan det var bråk av politisk natur. Pojken dödades av en rikoschett 
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ifrån Husseins kula. Hicham säger att pojken träffades i huvudet och dog 
troligen ganska snabbt.

Hicham tillfrågas angående pojkens namn och han svarar att det vet han inte. På 
fråga angående pojkens pappa så svarar han att han vet inte namnet på honom 
men han vet namnet på tre stycken bröder till pojken. Dom heter Kawtharani i 
efternamn och det är då Mohammed som nu är cirka 40 år gammal, Youssef  35 
år gammal samt Hassib cirka 45 år gammal. Hicham säger att dessa tre bröder 
till pojken bor i Libanon fortfarande och på fråga angående övrig släkt till den 
här familjen Kawtharani om det finns någonstans i Sverige eller Europa så 
svarar Hicham att det gör det inte, det finns bara i Libanon. Hicham säger att 
släkten bor fortfarande kvar i hembyn Toufhata.

Tillfrågad om Hicham kan berätta vad som hände hans bror Hussein efter det att 
pojken har dött så svarar han att han har hört talas om, eftersom han själv ännu 
inte hade fötts, att Hussein flyttade till Tyskland men Hussein var inte tvungen 
att flytta dit men han ville inte stanna kvar i Libanon. Hicham säger också att 
pojken som dog var Husseins bäste kamrat och dom två var på samma sida i 
bråket. Tillfrågad angående pojkens släkt hur dom reagerade på att han hade 
skjutits så svarar Hicham att dom förstod att det var utav misstag som han hade 
dödats. Hicham tillfrågas angående den händelse då en son till hans faster dödas 
och han tillfrågas när i tiden detta kan ha inträffat och efter en stunds 
funderande så svarar Hicham att det var troligen också under 1979 detta hände. 
Han ombeds berätta om händelsen och säger då att det var hans faster som heter 
Zeinab Ammouri och att det var hennes son Mohammad som dödades. 
Mohammad var vid det tillfället troligen 17 eller 18 år gammal och det hände i 
hembyn Toufhata. Hicham berättar vidare att det var i samband med politiskt 
bråk i hembyn som Mohammad sköts till döds. På fråga svarar Hicham att han 
vet inte var skottet träffade men den som sköt Mohammad var en person ur 
Kawtharanisläkten. På fråga svarar Hicham att han vet inte namnet på personen 
i Kawtharanisläkten som sköt Mohammad. På fråga om det dödades någon 
ytterligare person i det här bråket så svarar Hicham att det gjorde det inte. Utan 
det var Mohammad som sköts, eventuellt så sköt Hussein någon person som 
blev skadad under det här bråket och det var alltså innan Hussein flyttade till 
Tyskland.

Hicham vill göra ett förtydligande och säger då att den personen som sköt 
Mohammad ur Kawtharanisläkten dödades omgående på platsen. Hussein blev 
själv skadad av ett skott i sin ena arm troligen. 

Hicham tillfrågas om han kan berätta anledningen till att hans bror Hassan 
hamnade i fängelse i Libanon och han säger då att troligen så sätts Hassan i 
fängelse under 1983 och han sitter kvar i fängelse till troligen 1985 eller 1986. 
På fråga varför han fängslas så svarar Hicham att det hade med skjutningen/det 
politiska bråket i byn att göra. Han säger att förutom sin bror Hassan så har han 

Förhör med Ammouri, Jawad; 2004-11-29 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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en kusin vid namn Hassan som också fängslades för detta bråk. Hans bror greps 
av polis på sin arbetsplats medan hans kusin troligen greps av polis i Beirut. De 
två personerna förhördes sedan men ingen dom avkunnades i ärendet, trots det 
fick båda personerna avtjäna lika långt fängelsestraff.

Hicham tillfrågas om det kan vara så att Hassan har dödat någon person i 
Libanon och det var därför han fick sitta i fängelse så säger han att det är fel. 
Han säger vidare att när han kom till Sverige och berättade anledningen till att 
han ville söka asyl i Sverige så hade han en tolk som inte förstod hans dialekt 
därav blev det språkförbistring. Detta märkte inte Hicham förrän efteråt då han 
fick avslag på sitt uppehållstillstånd. Hicham lät en bekant till honom översätta 
anledningen till avslaget men han brydde sig inte om att överklaga utan åkte 
hem till Libanon igen. Detta var under år 2000.

Hicham tillfrågas angående Kaftarinifamiljen då och hur stämningen är dem 
emellan i dag och han säger att dom har varit ovänner sedan händelsen i 
hembyn 1979. Han säger att fortfarande så händer det bråk mellan familjerna 
men det är bara i Tofanta. På fråga om det är flera människor som har dödats så 
svarar Hicham nej.

Tillfrågad om det kommit hotelser mellan familjerna under åren svarar Hicham 
att det har det gjort men det slutade ungefär 1995-96 då under förstatligandet i 
Libanon men dom är fortfarande inte vänner säger Hicham.

På fråga svarar Hicham att det är cirka 15 000 invånare i byn Toufhata och att 
hälften av denna tillhör Kawtharanisläkten. På fråga angående de personer man 
har bråkat med under åren så svarar Hicham att bråket har varit med de tre 
bröder till den pojken som sköts först av misstag.

De som har bråkat genom åren, Hicham förklarar han säger att det finns tre 
bröder till den först skjutna pojken som bor i Toufhata samt ytterligare en bror 
som bor i en ort som heter Sour. Han har inte namnet på den personen. Han 
säger att det är dessa fyra män deras barn plus barnbarn som har varit i delo 
med Ammouris under åren. På fråga om någon av dessa personers barn eller 
barnbarn kan tänkas vara bosatta i Europa eller Sverige så svarar Hicham att det 
är ingenting han vet. Han ska fundera på saken.

Hicham tillfrågas om han kan förklara ytterligare antal medlemmar i 
Kawtharanisläkten som Ammouris mer eller mindra har bråkat med under åren 
och han säger då att det var sammanlagt fyra bröder till den första pojken som 
båda sköts. Den andra pojken Kawtharani som skjuts vid samma tidpunkt då 
Mohammad Ammouri skjuts hade i sin tur fyra bröder. Två utav dessa bröder 
bor fortfarande kvar i Toufhata och heter Ali och Manod. Dom andra två har 
bott i Sor eventuellt så flyttade dom tillbaks till hembyn under 94 men namn på 
dessa vet inte Hicham. Man kan säga att sammanlagt så är det alltså åtta bröder 
samt barn och barnbarn till två pojkar som har skjutits som bråket rör. Tillfrågad 

Förhör med Ammouri, Jawad; 2004-11-29 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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när sista gången det uppstått bråk mellan dessa två släkter var så förklarar 
Hicham att han och hans kusin tillsammans med flera människor skulle bevista 
en fotbollsmatch i hembyn Toufhata. Dom fick för sig att skapa kaos i byn och 
då genom att parkera fel och på så sätt stoppa trafiken och i samband med detta 
så dyker det två börder Kawtharani upp och det blir slagsmål och Hicham säger 
att förutom med händerna så använder dom andra även järnrör och det här bör 
vara 93-94.

Hicham tillfrågas också ifall han kände till om någon ur Kawtharanisläkten har 
suttit i fängelse för skottet mot Mohammad som inträffade 1979 och han svarar 
då att det är inget han känner till.

Hicham tillfrågas om det har uppstått någon balans eller jämvikt emellan 
släkterna om man har försökt att medla för att få lugn och ro och han säger att 
sista tiden som bråket höll på så blev det lugnare och lugnare för varje tillfälle 
och det här var 94 berättar Hicham. Han säger att dom vuxna 
familjemedlemmarna i de båda släkterna dom brydde sig inte så mycket om när 
tonåringarna bråkade med varandra. Familjerna, båda släkterna är överens vad 
beträffar dom döda pojkarna. Han säger att vid sista tillfället då sköts ju en 
pojke av varje släkt och då skipades rättvisa och balans omgående och det var ju 
under 1979.

Hicham angående uppgift han har lämnat år 2000 när han kommer till Sverige 
där det görs gällande att blodshämnd fortfaradne gäller och han svarar då att 
man bör vara försiktig. Ingenting av vikt har visserligen hänt sedan 1979 men 
han menar att man kommer att få vara försiktig troligen under hela livet.

Hicham tillfrågas angående det som hänt Mohammed Ammouri i Linköping 
den 19 oktober 2004 om det på något sätt kan ha att göra med detta släktbråk 
som startade i Toufhata och han säger då att han tror inte det. I så fall skulle 
man nog gett sig på att döda Hassan istället och inte ett barn. På fråga vad 
Hicham menade med att man skulle vara försiktig hela livet så förklarar han att 
det gällde för dom vuxna människorna. Han tror inte personligen att någon 
skulle komma ifrån Libanon och döda ett barn och sedan åka tillbaks. 

Hicham tillfrågas om hans bror Hassan har utsatts för något mordförsök vi 
något tillfälle och då med anledning av det som inträffade 1979 och han säger 
då att i och med att Hassan fängslades misstänkt för att ha med den skjutningen 
att göra så fick ju Kawtharanis misstankar om att Hassan var den som hade 
dödat pojken. Hicham vet att Kawtharanis, medlemmar ur släkten, har skjutit 
med skarpa vapen i närheten av Ammouris i Toufhata och då även i närheten av 
Hassan men Hicham säger att Hassan har inte blivit skadad på något sätt av 
detta.

Hicham tillfrågas om någon skulle kunna "hyra" eller leja bort till någon att 
utföra ett brott släkterna emellan och då exempelvis på det som inträffade i 

Förhör med Ammouri, Jawad; 2004-11-29 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Linköping och då säger han att både Ali och Mahmod Kawtharani som bor i 
Toufhata dom har inga pengar till någon sådant och sannolikt skulle man i så 
fall innan detta inträffar varnas på något sätt. Avslutningsvis berättar Hicham att 
både Ali och Mahmod Kawtharani är utfrysta av sina egna Kawtharanis i 
hembyn.

Förhöret med Hicham avslutas klockan 11.40. Förhöret intalat på band, 
avlyssnat under intalandet av Hicham som godkänner inspelningen.

Flemingsberg som ovan.

Tommy Södling
krinsp

  

Förhör med Ammouri, Jawad; 2004-11-29 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
Kronofogdemyndigheten Linköping

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ahlberg, Nils-Göran
Datum

2004-12-07
Tid

11:17
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nils-Göran Ahlberg

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Ammouri, Hassan Berörd person
Uppgiften avser

Uppgift angående kontaktermellan  Kronofogdemyndigheten och familjen Ammouri.
Uppgift

Kronoinspektör Bajasit Juscopovic, Kronofogdemyndigheten i Linköping arbetar med 
näringsindrivning. Han uppger:

Att han haft ärende där den mördade pojkens pappa Hassan Hussein var inblandad. Ärendet 
gällde den butik, Sekvencia där Hassan arbetade. 
Första händelsen var maj månad 2004 då Bajasit besökte butiken som då låg på 
Drottninggatan i Linköping. Det gällde en konkursuppmaning mot Sekvencia Linköping. Det 
gällde en skuld om 16000 kronor. Bajasit träffade då Hassan men fick då vetskap om att en 
styrelseledamot hette Hussein, bodde i Stockholm och var bror med Hassan. Vid 
telefonkontakt med Hussein knappade han omedelbart in skulden och betalade via "nätet". 
September var företaget restförd på nytt. Bajasit kontaktade då Hussein direkt. Denne som då 
vistades i Finland, hänvisade till en ungrare som var ekonomiansvarig på företaget varvid 
skulden omedelbart reglerades.

Sekvensia i Linköping har vartit inblandat i  ett enskilt mål, där även dom utdömdes i 
Lidköpings tingsrätt. Betalning till kronofogden erlades omedelbart. (5 oktober –04)  Motpart 
var Richard Bosnia Kovic hemmahörande i Vara. Det förekom inga problem i samband med 
händelsen.
Denna händelse är den enda där någon privatperson varit inblandad. Övriga händelser gällde 
Skulder till staten.

Alla betalningar och "allt samarbete" med Sekvencia har fungerat mycket bra och smidigt. 
"Det har aldrig gått så långt utan att man fått tala om och då omedelbart fått betalt".
 
Hassan Ammouri har aldrig personligen varit involverad i någon utmätning eller skuld där 
kronofogdemyndigheten varit inblandad.

/ Nils Ahlberg
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hushiar Rafiq, Wian
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Postens leg
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis.
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-12-06
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:50
Förhörsplats

Hälsouniversitetet, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Förhörsvittne är läraren Anna-Karin Hoyer. 

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Wian. 

Wian tillfrågas om vilka elever i hennes klass, som Alia Ammouri umgicks mest med. Wian svarar, 
att förutom henne själv, så är det också en flicka vid namn Florin, som Alia mestadels umgicks 
med. Wian berättar att hon har känt Alia Ammouri i ungefär tre år, Wian säger att hon och Alia inte 
var så nära vänner i början, men att de har kommit varandra närmare i och med att de har gått i 
samma klass i gymnasiet. Tillfrågad uppger Wian, att Alia alltid bar slöja. Hon tillägger, att detta 
var Alias eget val, och det var inget som var påtvingat av hennes föräldrar. På fråga svarar Wian, att 
hon inte har upplevt att Alia mobbats eller trakasserats p g a av att hon bar slöja. 

Wian tillfrågas om Alia tagit avstånd ifrån någon av sina väninnor, eller om hon blivit osams med 
någon. Wian svarar, att hon inte känner till att Alia blivit osams med någon, och säger att alla 
tyckte om Alia. 

På fråga om någon svensk eller utländsk pojke varit intresserad av Alia, svarar att Wian att Alia 
inte har berättat om någonting sådant. Hon  har aldrig sagt att någon ex vis svensk pojke varit 
intresserad av henne. Vidare säger Wian, att hon inte känner till att det har varit några problem med 
pojkarna i klassen, och tillägger att Alia inte var den som började att prata om pojkar, utan det var 
mer Wian och Florin. 

Tillfrågad uppger Wian, att förra året så var hennes klass ute på praktik i fem veckor, och att Alia 
praktiserade någonstans i Linköping, Wian vet ej var. 

På fråga om Alia berättat någonting om Libanon, och om hon berättat att hon har en fästman, och 
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hur deras förlovning gått till, så svarar Wian att Alia har berättat om att hon har en kusin i 
hemlandet, som hon tycker om, och att han tycker om henne. Vidare säger Wian, att Alia och 
hennes kusin, som heter Emand, vill gifta sig med varandra, men att de tänker vänta en tid, 
eftersom de båda anser att de nu är för unga för giftermål. Alia har även visat kort på Emand för 
Wian, och hon har berättat att han är 20 – 21 år gammal. Tillfrågad uppger Wian, att hon inte vet 
om Emand har varit på besök i Sverige. 

Wian får frågan om Alia berättat någonting om sina bröders ev flickvänner, och på det svarar hon, 
att Alia inte pratade om sina bröders ev flickvänner, och tillägger att Alia inte över huvud taget 
pratade så mycket om sin familj. Wian säger, att hon uppfattade Alia som lite tystlåten av sig, men 
att hon dock blivit mer pratsam med tiden. Vidare säger Wian att Alia inte har pratat så mycket om 
sitt hemland, och Wian känner ej till, varifrån i Libanon som Alia och hennes familj kom. 

På fråga om Alia berättat om sina hemförhållanden, svarar Wian att även där var Alia ganska 
tystlåten, men som Wian uppfattat det, så var inte Alia hårt hållen i hemmet, och att hon inte hade 
några speciella tider att passa. Det har under åren som Wian och Florin känt Alia hänt, att de tre 
gått ner på staden efter avslutad skoldag, och vid dessa tillfällen har inte Alia varit tvungen att ringa 
hem, och fråga om lov. På fråga om Alia fick gå ut på kvällen för sina föräldrar, svarar Wian att 
hon inte känner till, hur det förhöll sig med detta. 

Wian tillfrågas om hon känner till om Alia surfat på nätet, och chattat med någon pojke. Wian 
svarar, att hon inte känner till detta, men tror inte att Alia chattat med någon pojke på nätet, förutom 
sin kusin Emand, som Wian berättat om tidigare, alltså Alias libanesiske pojkvän. Wian säger, att 
de båda brukade skicka mail till varandra, och de hade även kontakt via sms, och via telefonsamtal. 

Tillfrågad uppger Wian, att Alia brukade sminka sig, men tillägger att hon inte sminkade sig "så 
mycket". Tillfrågad om det var så, att Alia kom osminkad till skolan, och sminkade sig på skolan, 
svarar Wian att det inte var så, utan Alia sminkade sig i hemmet. 

På fråga om Wian har hört några rykten bland ungdomar om varför de båda morden inträffade, 
svarar Wian att hon har hört en mängd olika rykten, och vad det gäller mordet på Mohammad, så 
säger ryktena att det antingen berodde på en hämnd som var riktad emot familjen Ammouri, eller 
att det var en person som var galen, som utfört dådet. Tillfrågad om vad som skulle ligga bakom 
hämndmotivet, så svarar Wian att rykten gjort gällande, att familjen hade fiender, men att hon inte 
känner till någonting mer konkret om vad denna fiendskap rörde sig om. På fråga om vem som 
berättat om detta, svarar Wian, att det har hon hört från flera olika håll, men nämner att en kurd vid 
namn Ahmed, som är i 25-årsåldern, berättat om detta för Wian. Wian vet inte vad Ahmed heter i 
efternamn, men lovar att återkomma med hans telefonnummer.

Tillfrågad uppger Wian att hon varit på besök i Alias bostad, och att hon även träffat Alias lillebror 
Mohammad. Wian tillfrågas om hon idag har någon kontakt med Alia, och hon svarar att det har 
hon, och att de båda har träffats efter mordet på Mohammad, och att de även har telefonkontakt 
med varandra. Alia har dock inte berättat någonting för Wian om vad orsaken till mordet på 
Mohammad skulle kunna bero på, och som Wian uppfattat det, så vet inte Alia varför Mohammad 
mördats. 

Tillfrågad uppger Wian, att hon aldrig hört talas om någon person vid namn Rana Ammouri. 

Avslutningsvis säger Wian, att hon aldrig haft någon känsla av, att Alia försökt dölja någonting, 
eller ha hemligheter för henne eller Florin, hemligheter som Alia alltså inte velat dela med sig. 

Förhöret slut kl 13.50.
Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.

Förhör med Hushiar Rafiq, Wian; 2004-12-06 13:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Stephan Lindberg
Krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Polos Khader, Florin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis som vän till Alieh Ammorui
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-12-06
Förhör påbörjat

13:54
Förhör avslutat

14:37
Förhörsplats

Birgittaskolan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Lindberg, Stephan

Berättelse

Närvarande under förhöret är även Florins lärare Anna-Karin Höijer.

Florin uppger att hon och Alieh har varit kompisar i 1,5 år, de blev det när de började samma 
klass på gymnasiet, Birgitta skolan. De går linje OP2N. Florin kommer ursprungligen från 
Irak, hon är inte kurd. Florin är kristen och Alieh muslim, men det har inte varit några 
problem för dem. De har varit tillsammans på skolan och då brukar även klasskompisen Vian 
Hushiar Rafig vara med. Alieh har vid något tillfälle pratat om en annan kompis hon haft, 
som heter Khadije (Jammal, fhl anm). De var kompisar innan Alieh började på gymnasiet. 
Florin tror att Khadije nu går OP1S.

Alieh bär alltid slöja. Hon sminkar sig också, fast inte så mycket. Hon brukar sminka sig 
innan hon går hemifrån. Ibland går Florin, Alieh och Vian på stan efter skolan. Alieh behöver 
inte ringa hem innan och fråga om lov eller berätta var hon är. De brukar inte prata med killar 
när de är på stan. Alieh har inte varit intresserad av killar, vare sig i skolan eller ute på stan. 
Flickorna brukar inte vara ute på stan fredags- eller lördagskvällar. 

Florin har varit hemma hos Alieh tre gånger. Hon har träffat Mohamad en gång och Aliehs 
syster Iman flera gånger. Aliehs andra bröder har hon aldrig träffat, de har inte varit hemma 
när Florin varit där. Hon vet inte om bröderna har några flickvänner, Alieh pratar aldrig om 
dem. 

Alieh har aldrig sagt att hon är rädd för någon eller att någon i hennes familj är rädd för 
någon. Alieh har aldrig blivit osams med någon när hon varit tillsammans  med Florin och 
hon har heller aldrig sagt att hon är osams med någon. 

Alieh har berättat att hon har en pojkvän i Libanon och att de nästan är förlovade. Pojkvännen 
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och hon är kusiner. Alieh säger att det är en bra kille och att de älskar varandra. Hon har 
också sagt att hon och pojkvännen själva har valt varandra. De håller kontakt med internet, 
telefon och sms. Alieh har aldrig sagt någon om att hon varit intresserad av någon annan kille 
än pojkvännen. Hon har heller aldrig sagt något om att någon pojke varit efterhängsen mot 
henne. 

Alieh har berättat om en kille som hon har chattat med. Florin tror att det var under 
höstterminen 21004, som Alieh berättade det här. Det var en kille från Libanon, men Florin 
uppfattade det som  att han bodde i Sverige. Han och Alieh var kompisar sedan tidigare. 
Florin tror att det var via chatten, som killen hade uttryckt intresse för Alieh. Alieh talade om 
för honom att hon inte var intresserad och att hon redan hade en kille. Han accepterade detta. 
Som Florin förstod så var de fortfarande kompisar. Alieh har också sagt något om att den här 
killen sedan har gift sig. Florin tror inte att Alieh har berättat det här för sina föräldrar.  Florin 
vet inte hur de skulle reagera, hon känner dem inte. Ifall Alieh har chattat med några andra 
killar än fästmannen och den som var intresserad känner inte Florin till. 

Alieh praktiserade på ett äldreboende från den 16 april 2004 och fem veckor framåt. Det var 
på T 1-området. Under praktiktiden hade Florin och Alieh kontakt per telefon. Alieh trivdes 
på praktiken. En klasskompis som heter Panthea var på samma plats, men hon och Alieh hade 
olika arbetstider. Alieh har inte sagt något speciellt om praktiken. 

Alieh pratat inte så mycket om sin familj. Hon respekterar sina föräldrar. De tvingar henne 
inte till att göra något som hon inte vill. Florin tror att Alieh är friare än många muslimska 
tjejer. 

Måndagen den 19 oktober satt klassen i klassrummet efter den första lektionen. Alieh gick ut 
för att hämta matteböckerna ,men sedan kom hon inte tillbaka. En klasskompis som heter 
Sofie kom in och sa att hon mött Alieh, som gråtande hade sprungit ner för trapporna. Florin 
ringde till Alieh, men fick inget svar. Även Vian ringde utan att få svar. Ca 11.00 – 11.15 
ringde de igen. Då svarade Alieh och berättade att Mohamad var död. Florin och Vian till 
sjukhuset men då hade Alieh och familjen gått därifrån. Florin och Vian gick då hem till Alie. 
Där satt alla och bara grät.

Florin har ingen aning om varför morden har skett. Hon har hört rykten. En del rykten säger 
att mördaren är psykiskt störd, andra att det är en missbrukare. Hon har också hört att det 
skulle vara en fiende till familjen som är mördaren, men det tror inte Florin, eftersom inte 
Alieh har verkat vara rädd för någon eller något.

Det är en del som har slutat i klassen sedan de började i 1:an. Christina, som är kusin till 
Florin, slutade redan efter en månad. Majda, som är lite kompis med Alieh, slutade efter 
första året. Hon går nu OP2S. Andra som slutat under våren 2004 är Lina, Christin, Amanda 
och Anna-Maria.

 På fråga om Alieh berättat om en tjej som heter Rana Ammouri svarar Florin att det har 
Alieh inte gjort. 

Florin har haft kontakt med Alieh även efter mordet, senast lördagen den 4 december. Då var 
Alieh och hennes familj i Linköping och hon ringde till Florin. Hon ville att de skulle träffas, 
men Florin hade inte tid.  

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Polos Khader, Florin; 2004-12-06 13:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Collste, David
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som kamrat till den mördade pojken Mohammads broder Ali.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-12-07
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

16:45
Förhörsplats

Berzeliusskolan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Lindberg, Stephan

Berättelse

David Collste underrättades om att anledningen till förhöret var att han var 
kamrat med Ali Ammouri som är bror med den mördade pojken Mohammad.

Med vid förhöret fanns Davids klassföreståndare  Åsa Larsson.

Bitr. Förhörsledare var Krinsp Stephan Lindberg.

David berättade att han var klasskamrat med Ali och att de känt varandra sedan 
åk 8. David gick då på Atlasskolan och Ali kom dit från Tornhagsskolan.

I början var de inte så mycket tillsammans utan det har blivit mer och mer under 
senaste åren.
De var inte så där jättemycket tillsammans utan det blev då och då. Ali arbetade 
mycket i sin pappas affär.

När det gäller morddagen den 19 oktober kommer David ihåg att han hörde i 
skolan under dagen att något hänt i Linköping. Han hörde då inte vem som var 
utsatt.
På kvällen ringde en annan kamrat Jonathan Olausson och berättade att det var 
Alis bror som blivit mördad.

Den 20 oktober på eftermiddagen gick David hem till familjen Ammouri, på 
väg dit mötte han Jonathan, Sebastian Winskog samt Kalle Cedeby. De hade 
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redan varit hos familjen då.
Eftersom de andra redan varit hos familjen gick David dit själv.

När han kom till familjen fanns det mycket folk i lägenheten. Familjen och de 
övriga i lägenheten skulle besöka mordplatsen för att lägga blommor. David 
följde med till mordplatsen. 
Efter att ha varit på platsen gick de tillbaka till lägenheten och David stannade 
kvar hos dem under ca 1 timma. Under den tiden kom Lena Micko från 
kommunen och Ulla Lundmark från skolan dit.

David berättar vidare att han träffade Ali nästan varje dag i skolan och att de 
ibland träffades på fritiden efter skolan.  De träffades några kvällar för att titta 
på film eller gå ut på stan.

Ali var även kompis med Tim Bengtsson och Andreas Axelsson, båda går på 
Katedralskolan nu.

David berättar också att Ali levde muslimskt, han fastade under fastan och bad 
5 ggr om dagen.

David , Ali samt de övriga kamraterna brukade träffas någon gång i veckan och 
de var även ute tillsammans kvällstid.
Ibland kunde det bli sent som vid skolavslutningen och större helger. Det hände 
att klockan blev två på natten innan de var hemma. 

David säger även att klassen de gick i på Atlasskolan var studiemotiverad och 
ordentlig, de hade bra sammanhållning.

På fråga om Ali sagt något om att han hade ovänner svarar David att han inte 
hört något om det. 
Ali träffade andra Libaneser i Linköping som han spelade fotboll med men det 
var vänner. Några ovänner vet David inte om.

David får frågan om han efter morden hört något om vem som kan ha gjort det. 
Han uppger att han inget hört om det. 

David kommer på en händelse som skulle skett för ca 1 år sedan. Det skulle 
varit inne någon i pappans affär och hoppat över disken. Han vet inte så mycket 
om det men Magnus Ahren och en Barbara vet nog mer. Han vet inte 
efternamnet på Barbara men det är Vorste eller något liknande.  David tror 
händelsen anmäldes och att någon blev dömd för den.

David berättar vidare att han inte träffat Ali efter det att denne flyttat till 

Förhör med Collste, David; 2004-12-07 14:55   diarienr: 0500-K39890-04
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Stockholm. Ali har inte varit i skolan sedan händelsen.

David har fått några SMS från Ali men det har varit alldagliga saker som då 
skrivits.

David fick ett samtal till sin mobiltelefon den dag Ali flyttade med sin familj 
men han hörde inte det och hade inte svarat. När han senare såg att Ali ringt 
ringde han upp denne. Ali hade då sagt att de var på väg att åka till Stockholm 
då så de hann inte träffas.

David säger vidare att Ali hade en annan kompis på Atlasskolan, han kan inte 
namnet på denne.  Killen hade en flickvän som hette Hanna Perttu så hon kan 
nog säga namnet.

David kände inte Alis familj , han har bara hälsat på pappan då han varit i 
affären. Han tror Ali har två syskon , en bror och en syster. Han vet inte namnet 
på dem.
 David har inte träffat syskonen.

David har bara varit en gång hos Ali förutom den 20 oktober, han var då inne i 
lägenheten ca 5 min. Han var med Ali in och hämtade kol till en vattenpipa.
Ali var känd i skolan för sin vattenpipa, David har rökt i den en gång.

David uppger att han och Ali sett på film  två till tre gånger tillsammans, Ali 
arbetade mycket i sin pappas affär så han var inte med så ofta.

På fråga om Ali hade någon flickvän svarar David att han inte hade det.

På fråga om Ali berättat något om sitt hemland Libanon svarar David att han 
inte berättat så mycket.
Det Ali berättat är att det var oroligt mellan Israel och Libanon. Han sa även att 
de kände mycket folk i Libanon  och att de flyttat till Sverige för att pappan fått 
ett jobb här.

På fråga om han vet om Alis pappa har några bröder svarar David att han vet att 
denne har många bröder och att Ali sagt att det var en stor släkt Ammouri i 
Sverige.

På fråga om Ali berättat om familjen haft några problem i Libanon svarar David 
snabbt nej.
David säger att Ali uppgett att skälet till att de flyttade till Sverige var att 
pappan fått jobb här.

 
 
David är med i CISV en förening för fred och internationell förståelse. Han var 
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på läger i Tyskland  sommaren 2003. På lägret försökte han lära sig Arabiska. 
Det han lärde sig var att säga " god morgon  och god kväll " .

På fråga om David hört några rykten på skolan om händelsen svarar han att han 
inte gjort det.

Han och Jonathan har pratat en del om händelsen men inte kommit fram till 
vem som kan ha gjort det.

Första tanken David fick då han hörde om det var att det måste vara en psykopat 
som gjort det men sedan kom han att tänka på händelsen i pappans affär då en 
kille hoppade över disken.
Som det är nu vet han inte vad han ska tro om vilken sorts människa det är som 
gjort det.

Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt.
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1422

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jawhar Abdulhadi, Ahmed
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

svenskt körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis i anledning av mord 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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-12-08
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:14
Förhörsplats

Arrendegatan 11, Linköpingl
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Ahlberg, Nils-Göran

Berättelse

Ahmed är kurd från norra Irak och kom till Sverige 1999. Han är inte bekant med de båda 
mordoffren.  Han känner till att släktingar till pojken har databutiken Sekvencia. För ett par år 
sedan var han där några gånger och handlade. Han pratade då med släktingen som stod i 
affären, men kommer idag inte ihåg dennes namn. De pratade arabiska med varandra. 
Släktingen sa att han kom från Libanon och det hörde Ahmed även på dialekten. Ahmed tror 
att det idag finns en annan dataaffär som släkten äger vid Nordeabanken. 

Ahmed pratar förutom arabiska även kurdiska, turkiska och lite ryska. Han har bott och 
jobbat i Turkiet i 3 år. I Turkiet handlade han ofta kläder och annat av ryssar och då lärde han 
sig språket lite grann. 

Det omtalas för honom att det i utredningen kommit fram uppgifter om att han sagt att 
morden skulle bero på att familjen hade fiender. 

Ahmed säger att det är möjligt att han i diskussioner om morden har framfört åsikten att 
araber ofta tänker att om de är arga på någon, så ger de sig inte på den personen. De vill att 
den personens hjärta ska krossas och ger sig istället på någon närstående till den de är arga 
på, till exempel ett barn eller hustrun.

Ahmed har ingen aning om motivet till morden. Det han vet om händelsen är det som står i 
tidningarna.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Voster, Ivan Kristoffer
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter samt slagning

i data

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-12-07
Förhör påbörjat

13:02
Förhör avslutat

13:56
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AR

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp. Jan Pettersson.

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Kristoffer.

Förhöret  inleds med att Kristoffer uppmanas att berätta om vad han hade för sig 
måndagskvällen den 18 oktober 2004. Vart han tillbringade den kvällen och 
tillsammans med vilka. Kristoffer svarar att den kvällen tillbringade han hemma 
hos Mattias Svensson i dennes bostad och han säger att han kom dit vid ungefär 
20 – tiden på kvällen. 

Kristoffer säger vidare, att han cyklat hem till Mattias och den cykel som 
Kristoffer har, är en pärlvit cykel av märket Scott. Tillfrågad uppger Kristoffer 
att han var klädd i en brun manchesterjacka som är halvlång, den går ner en bit 
över stussen på Kristoffer. Kristoffer uppger att det är samma jacka som han har 
på sig idag, vid förhörstillfället. Dessutom bar han blåjeans och på fötterna hade 
han svarta promenadskor. Kristoffer hade ingen mössa eller vantar på sig då han 
cyklade hem till Mattias.

Kristoffer säger vidare, att han kom hem till Mattias innan ytterligare en kamrat 
vid namn Daniel Vistby också kom hem till Mattias. Mattias var vid det aktuella 
tillfället själv hemma vilket han för övrigt var hela kvällen fram till morgonen. 
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Tillfrågad uppger Kristoffer att Mattias mamma, som också bor på samma 
adress, jobbade troligtvis natt den aktuella kvällen och natten på ett 
ålderdomshem i Linköping. Kristoffer vet dock inte namnet det ålderdomshem 
där Mattias mamma arbetar. Sammanfattningsvis säger Kristoffer att det var 
alltså bara han själv, Mattias och Daniel som den aktuella kvällen och natten var 
tillsammans hemma hos Mattias.

Tillfrågad om vad de tre grabbarna gjorde den aktuella kvällen/natten så svarar 
Kristoffer, att dom tittade på film fram till klockan 01 eller 02. Kristoffer säger 
att han vill minnas att dom såg två filmer men tillägger att han inte minns riktigt 
hur det var. Vidare säger Kristoffer att han tror att en av filmerna som de tittade 
på var Den siste Samurajen. Men vet att de även tittade på ytterligare en film 
och den heter Hip Hip Hora. Efter att de tittat på de båda filmerna så gick 
grabbarna och lade sig.

Tillfrågad uppger Kristoffer att det inte förekom några droger eller alkohol den 
aktuella kvällen. Kristoffer säger att droger förekommer överhuvudtaget inte 
bland honom och hans kamrater, men att alkohol kan förekomma på helgerna 
men aldrig på vardagar. Sammanfattningsvis frågar förhörsledaren om man  
alltså kan säga att det inte förekom varken alkohol eller droger den aktuella 
kvällen/natten den 18 – 19 oktober 2004 hemma hos Mattias Svensson. På det 
svarar Kristoffer att det är en riktig sammanfattning. Kristoffer vill dock tillägga 
att han röker men att det dock rör sig om vanliga cigaretter och att han bara 
röker relativt sett lite.

På fråga om det har förekommit vid tidigare tillfällen att Kristoffer och Daniel 
sovit över hos Mattias så svarar Kristoffer ja, men att det då företrädesvis har 
varit på helgerna. Vidare säger Kristoffer att han och Daniel brukar besöka 
Mattias och titta på film hemma hos honom men att det även förekommer att de 
tittar på film hemma hos Kristoffer.

Tillfrågad uppger Kristoffer att på morgonen den 19 oktober 2004 så vaknade 
han, Daniel och Mattias samtidigt. Kristoffer säger att någon utav dom hade 
ställt en  väckarklocka på ringning och att klockan förmodligen var 07:15 när de 
vaknade. Kristoffer säger att han började skolan den aktuella morgonen klockan 
08:10 och att han gör det varje morgon förutom måndagsmornar.

Tisdagen den 19 oktober 2004 så cyklade Kristoffer till skolan ifrån Mattias 
bostad. Han åkte direkt till skolan utan att åka hem innan. Kristoffer är av 
uppfattningen att hans kamrat Daniel åkte hem till sin pappa då på morgonen 
och att Daniel också var den som lämnade Mattias lägenhet först den aktuella 
morgonen. Kristoffer säger vidare att han vill minnas att Mattias mamma 
Annelie, som också är Kristoffers moster, kom hem någon gång mellan det att 
pojkarna vaknade 07:15 till det att Kristoffer  lämnade Mattias och hans 
mammas lägenhet. Kristoffer minns inte vad klockan var när han den aktuella 
morgonen åkte till skolan. 
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Tillfrågad om vilken väg som Kristoffer valde då han den aktuella morgonen 
åkte till sin skola så svarar han efter att ha fått titta på en karta, att han åkte ifrån 
Mattias bostad på Föreningsgatan via Lasarettsgatan, över den  och genom 
Trädgårdsföreningen. Därefter korsade han Klostergatan och in på sin skola,  
Birgittaskolan. Kristoffer gjorde inga iakttagelser den aktuella morgonen som 
han reagerade på, eller som han idag kan dra sig till minnes. Dessutom säger 
Kristoffer att han är av uppfattningen att han kanske var 5 – 10 minuter 
försenad till den första lektionen. 

På fråga svarar Kristoffer att han är klasskamrat med Alia Ammouri och han 
säger att han uppfattat henne som tystlåten. Alia umgicks med två flickor i 
klassen och Kristoffer nämner att de heter Florin och Vian. Själv umgicks inte 
Kristoffer med Alia. Tillfrågad svarar Kristoffer, att han inte uppfattat att Alia 
blivit trakasserad eller mobbad av någon orsak. Förhörsledaren nämner att Alia 
väl bar slöja och på det svarar Kristoffer att det  är riktigt men det var ingenting 
hon mobbades eller retades för. Som Kristoffer uppfattat det så var det ingen 
som var elak eller dum mot Alia av någon orsak.

På fråga svarar Kristoffer att han inte vet men att han inte tror, att det var någon 
kille i klassen eller på skolan som var närmare intresserad utav Alia. Detta 
mycket beroende på att hon, som han tidigare berättat om, var tystlåten av sig. 

Kristoffer berättar att han vet att Alia förutom sin lillebror Mohammad också 
har en bror och Kristoffer tror att denne broder gick på IT på Berzeliusskolan. 
Kristoffer vet dock ej vad den brodern heter. Kristoffer känner inte till om Alia 
hade några ytterligare syskon. Tillfrågad uppger Kristoffer, att han varken 
träffat den mördade pojken, alltså Alias lillebror Mohammad, eller kvinnan som 
också mördades vid samma tillfälle. 

Kristoffer tillfrågas om vad han har för fritidsintressen och på det svarar han, att 
 han tycker om att spela gitarr och ibland händer det att killarna i hans klass 
samlas efter avslutad skoldag och spelar lite innebandy. Vidare säger Kristoffer 
att han lägger mycket tid på att sitta vid sin dator. Han säger att han inte numera 
spelar så mycket spel på datorn, men att han laddar ner filmer och att han pratar 
med kompisar på msn och att han tycker om att lyssna på musik på datorn. 

Kristoffer får frågan om han har hört några rykten om vad som var orsaken till 
mordet på Mohammad och kvinnan som också mördades vid samma tillfälle. 
Kristoffer svarar, att han har hört rykten som rör Mohammads pappa. 
Förhörsledaren ber Kristoffer att berätta om dessa rykten och han svarar då, att 
han hört rykten som påstår att pojkens pappa haft något med mordet att göra, att 
pappan skulle haft problem med vissa personer. Kristoffer poängterar, att detta 
är bara lösa rykten och han kan inte namnge någon person som påstått dessa 
saker utan det är sådant som han bara har fått höra. 
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Vidare säger Kristoffer, att han vill minnas att han hört i klassen, men 
poängterar, att han inte kan säga vem det är som har sagt det. Nämligen det, att 
det hade varit problem med Alia och att hon skulle ha varit hårt  hållen i 
hemmet. Eventuellt kan det vara så, säger Kristoffer, att han kanske har hört att 
Alia blev slagen i hemmet.

Kristoffer säger, att som han idag kommer ihåg, så är detta saker som han har 
hört i klassen och säger att han har för sig att han har hört att Alia hade problem 
hemma, men säger sig ej närmare kunna utveckla dessa tankar och han kan inte 
heller med säkerhet säga vem eller var ifrån dessa uppgifter har kommit. 
Tillfrågad uppger Kristoffer att Alias kamrater Florin och Vian kanske vet mer 
om detta.

Kristoffer tillfrågas om han, när han den aktuella morgonen den 19 oktober 
2004 cyklade genom Trädgårdsföreningen lade märke till någonting speciellt, 
någon speciell person eller någonting som hände där. På det svarar han att det är 
ingenting som han idag kan erinra sig.

Kristoffer tillfrågas om rasister och han berättar att det finns rasister i den skola 
som han går i. Han vill dock poängtera, att det inte är något vanligt fenomen. 
Han säger att han vet att det finns rasister men han har aldrig sett någon 
händelse som varit ämnad att kränka någon person. Kristoffer tillägger att på 
hans skola så finns det en hel del utlänningar.

Kristoffer får frågan om han vid något tillfälle varit hemma hos Daniel Vistby 
och på det svarar han ja. Han får då frågan om han vid dessa tillfällen möjligtvis 
sett någon utav familjen Ammouri. Kristoffer svarar att det är möjligt att han då 
kan ha stött ihop med någon utav familjen Ammouri i trappen, men att han inte 
idag kan erinra sig något sådant tillfälle. Han är dock säker på att han aldrig har 
mött Alia Ammouri i Daniel Vistbys trapphus.

Avslutningsvis tillfrågas Kristoffer igen om ryktena som gjort gällande att Alia 
Ammouris pappa skulle ha ovänner och han tillfrågas om han vet vilka ovänner 
det skulle kunna röra sig om. Kristoffer svarar att han  vet inte vilka ovänner 
Alias pappa har utan att det är bara rykten och han kan inte heller namnge 
någon person som skulle kunna utveckla dessa rykten eller berätta någonting 
ytterligare om detta.

Efter att ha informerats och tillfrågats lämnar Kristoffer frivilligt DNA prov.

Förhöret avslutat klockan 13:56.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända. 

Stephan Lindberg krinsp.
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Gaaya, Sonia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

upplysningar som ev. kan ha betydelse i mordutredning.

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

2004-12-08
Förhör påbörjat

13:40
Förhör avslutat

14:15
Förhörsplats

Von Duva äldreboende. T1.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Gaaya arbetar som undersköterska på von Duva äldreboende, beläget 
Överstegatan, T1 i Linköping. Hon är även handledaransvarig för de elever från 
Birgittaskolan som praktiktjänstgör vid äldreboendet / hemtjänsten.

Gaaya var handledare för Alia Ammouri fem veckor från och med den 13 april 
2004. 
Alia studerar omvårdnadsprogrammet på Birgittaskolan.

Alia var enligt Gaaya en mycket trevlig och kunnig elev. Alia och Gaaya talade 
båda det arabiska språket men de talade även svenska med varandra. Alia har 
inte bott lång tid i Sverige, men Gaaya:s uppfattning är att ho var mycket duktig 
även i svenska språket.

Efter avslutad praktik ringde Alia vid några tillfällen till Gaaya och frågade 
efter möjligheten att få extraarbete som timvikarie på äldreboendet. Gaaya har 
rekommenderat henne för ledningen eftersom hon var mycket duktig och 
intresserad. 

Samma dag som Mohammad mördades   träffade Gaaya mamma Zeinab vid 
korsningen Djurgårdsgatan – Terränggatan. Klockan var troligtvis 08.20. 
Zeinab hade då följt sin andra dotter till Fridtunaskolan eftersom hon varit 
orolig och "jätterädd".  Zeinab visste då inte vad som hänt och att det var hennes 
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lilla son som var inblandad i något. 

Gaaya tillfrågas om Alia i förtroende berättat om hon hade eller hade haft någon 
kille.
Alia hade så som Gaaya minns det berättat att hon hade en kille i Libanon, men 
inte vidareutvecklat detta. Hon hade inte nämnt att de skulle gifta sig men sagt 
något i stil med att "hon ännu var så ung". 
Hon har aldrig berättat om att hon hade eller hade haft något förhållande med 
någon pojke eller man.

Alia har aldrig nämnt något om problem inom familjen. Hon verkade ha mycket 
god kontakt med sin familj. Hon pratade alltid "jättebra" om sina föräldrar och 
sin familj. De hade även, som Gaaya uppfattat det, mycket vänner, umgicks 
med andra familjer, fikade tillsammans o.s.v.

Det har aldrig framkomet något om att familjen varit utsatt för  hot eller att det 
förekom oegentligheter vare sig inom familjen eller gentemot några andra 
personer.  

Alia har vid något tillfälle nämnt att hennes bror Mohammad var mycket 
bortskämd och att det vid några tillfällen kommit brev från skolan där de klagat 
över att Mohammad var överaktiv. Alia hade fått läsa / översätta dessa brev för 
sin mamma.

Gaaya har även haft kontakt med Anna-Lena Svensson. Hon var Gaayas 
svensklärare på Komvux då Gaaya kom till Sverige från Tunisien för 12 år 
sedan.
De båda kvinnorna har haft en viss kontakt sedan dess eftersom Gaaya varit 
kontaktperson för Anna-Lenas pappa då Gaaya tidigare arbetade på von Duvas 
äldreboende nere i Linköping centrum.
Anna-Lena var en mycket fin men hård kvinna. Gaaya menar med hård, 
bestämd, ordning och reda.  En mycket god och bra kvinna. 
Anna-Lena har aldrig nämnt att hon var rädd för något eller någon eller utsatt 
för något hot. Nej, nej , nej. 

 
  Förhöret fortlöpande uppläst.
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1429

Förhör
Kartläggning Pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Netin, Amelia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Lärare Michael Johansson
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Samtal med Amelia med anledning av att hon var nära kompis med Iman Ammouri.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-12-10
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

09:55
Förhörsplats

Fridtunaskolan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Amelia Netin underrättad om att samtalet gällde hennes kontakt med Iman 
Ammouri. Fadern Anders och modern Camilla sökta på telefon utan att något 
svar erhölls. Meddeland intalat på telefonsvarare. Amelia uppgav att det gick 
bra att prata med henne utan föräldrarna.

Med vid samtalet fanns läraren Michael Johansson.  

Bitr. förhörsledare Krinsp Stephan Lindberg.

Amelia berättar att hon träffade Iman då denne började på Fridtunaskolan i åk 4, 
det var för ca 2 år sedan.
Amelia och Iman blev inte kompisar direkt utan det tog till slutet av Åk 4 innan 
de började vara tillsammans. Det var hon själv , Shame samt Emma Oredsson 
som blev kompisar med Iman.

Iman kom till Fridtunaskolan från en annan skola där hon lärt sig Svenska.

På fråga om Iman berättat något från sitt hemland Libanon uppger Amelia att 
hon hört en del.
Hon har hört att Imans pappa kom till Sverige först. Han hade fått jobb här. 
Iman och övriga familjen kom senare.
Iman hade även sagt  en del om skolan i Libanon, det var dåligare och strängare 
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där.

Amelia tror att Iman en gång berättat att hon fått stryk i skolan av lärare.

En annan händelse som Amelia hört om var att Iman eller hennes syster en gång 
nästan drunknat i en brunn. Amelia kommer inte ihåg exakt hur det var.

Amelia kommer inte ihåg om hon hört något mer.

På fråga om Iman hade några ovänner säger Amelia att hon endast kan komma 
på att Iman varit osams med någon i skolan vid något tillfälle. Hon vet inte vem.

Amelia har inte heller märkt att någon varit elak mot Iman.

Amelia har inte lagt märke till någon person som rört sig kring skolan eller 
kring henne och Iman då de varit tillsammans.

Iman har inte berättat om att något hänt kring familjen.

På fråga om Iman hade sagt något om att hon hade pojkvän uppger Amelia att 
hon inget hört om dettta. Hon vet att Iman inte hade någon pojkvän varken i 
Libanon eller Sverige.

Amelia uppger vidare att de ibland gjorde saker ihop med killar men att det 
endast var som kompisar.

Amelia får frågan om Iman berättat om hon var rädd för något. Amelia svarar 
att hon inget hört om detta.

Amelia får frågan om Iman berättat om hon haft något syskon som dött i 
Libanon. Amelia har inget hört om detta.

Amelia berättar att hon träffat Imans lillebror Mohammad vid några tillfällen då 
hon varit hemma hos Iman. Hon uppfattade honom som en glad pojk.

Amelia har fortfarande kontakt med Iman, de ringer ofta till varandra. Hon har 
träffat Iman på en fest i Johannelund efter händelsen. De pratade inget om det 
som hänt utan pratade om annat.
De har pratat om att Amelia ska hälsa på i Stockholm hos Iman.

Samtalet avslutat kl 09.55 
 

Förhör med Netin, Amelia; 2004-12-10 09:30   diarienr: 0500-K39890-04
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1431

Förhör
Kartläggning pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Shamhi, Shame
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Samtal med Shame med anledning av att hon är nära kompis med Iman Ammouri.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-12-10
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

10:45
Förhörsplats

Fridtunaskolan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

jp

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Shame Shamhi underrättad om att samtalet gällde hennes kontakt med Iman 
Ammouri.
Fadern Omar Shamhi kontaktad på telefon, han hade inget emot att vi pratade 
med Shami.
Eftersom Omar förstod svenska dåligt fördes samtalet med dottern Shenah.

Shame uppgav att det gick bra att prata med henne.

Med vid samtalet fanns läraren Birgitta Tapper.

Bitr. förhörsledare krinsp Stephan Lindberg.

Shame berättar att Iman kom till skolan i Åk 4 men de blev inte kompisar förrän 
i Åk 5.
Det var Emma, Amelia samt Shame själv som samtidigt blev kompisar med 
Iman.
Emma var inte med så mycket i början eftersom hon och Iman blev lite osams, 
det gick över efter ett tag och de blev kompisar igen.

Iman har berättat lite om Libanon, hon har sagt att det var roligt där. Iman har 
inte berättat om något bråk i Libanon. Shame tror Iman skulle berättat om det 
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varit något eftersom de berättade allt för varandra.

En sak Iman berättat om är att det kommit ett brev till familjen där det stod att 
de vunnit 3 miljoner kronor. Hon hade även sagt att de var tvungna betala 6000 
kronor för att få ut vinsten. Shame är inte säker på 6000 kronor men tror det var 
den summan.
Iman hade även sagt att hennes morbror fått ett likadant brev.
En tid efter berättade Iman att de fått reda på att det inte var sant.

Iman har även sagt att hon vill gifta sig med en pojk från Libanon men hon hade 
ingen pojkvän.

Iman hade ingen pojkvän i Sverige och hon har sagt att hon inte vill ha någon 
här heller.
Hon tyckte svenska pojkar var söta men ville inte ha någon svensk pojkvän.

Iman har tjafsat med några i skolan, Lola var en av dessa. Lola tog schalen för 
Iman vid ett tillfälle, Iman blev arg eftersom den är viktig för henne. Iman hade 
slagit till Lola vid detta tillfälle.

Shame är själv muslim men bär inte schal. 

Iman hade inte mycket ovänner. Shame kan inte säga någon till namn.

Shame har inte lagt märke till någon person som rört sig kring skolan eller kring 
henne och Iman då de varit tillsammans.

Shame känner till familjen Ammouri och vet att Iman hade en storasyster, två 
storebröder samt lillebrodern Mohammad. Förutom Mohammad kände hon till 
Hussein till namn. De andra syskonen vet hon inte vad de heter.

Shame och Iman var nästan tillsammans varje dag. De var oftast hos Iman men 
ibland var de hemma hos Shame. Iman hämtade ofta Mohammad i skolan för att 
ta med honom hem så det blev då att gick hem till henne efter skolan.
Shame och Iman var ibland på stan efter skolan.

Mohammad ville ofta vara med Shame och Iman, fick han inte det började han 
gråta.
Mohammad var en glad pojk som lekte nästan hela tiden. Många gånger gick 
han in i Imans rum då de var där, han låtsades hämta saker för att få en 
anledning att komma in.

Shame har inte hört att familjen var rädda för något.

På fråga om Shame visste om något syskon till Iman dött i Libanon uppger 
Shame att hon hört att två syskon dött. Ett syskon hade dött i mammans mage 

Förhör med Shamhi, Shame; 2004-12-10 10:30   diarienr: 0500-K39890-04
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medans ett dött några månader efter födseln. Shame vet inte om det var pojkar 
eller flickor.

Samtalet avslutat kl 10.45

 

Förhör med Shamhi, Shame; 2004-12-10 10:30   diarienr: 0500-K39890-04
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1434

Förhör
Kartläggning pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Oredsson, Emma
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Samtal med Emma med anledning av att hon är nära kompis med Iman Ammouri
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-12-10
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats

Fridtunaskolan Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Emma Oredsson underrättad om att samtalet gällde hennes kontakt med Iman 
Ammouri. Modern Gudrun kontaktad på telefon, hon hade inget att erinra mot 
att vi pratade med Emma.

Emma uppgav att det gick bra att prata med henne.

Med vid samtalet fanns läraren Birgitta Tapper.

Bitr. förhörsledare Krinsp Stephan Lindberg.

Emma berättar att hon träffade Iman då denne började på Fridtunaskolan då de 
gick i Åk 4.
Emma vet inte vilken skola Iman kom ifrån.

Läraren Birgitta Tapper berättar att Iman kom från en skola i Ryd.

Emma uppger vidare att hon inte blev kompis med Iman förrän i Åk 5. Det var 
hon själv, Shame samt Amelia som började prata med Iman och sedan blev de 
kompisar.
De var sedan tillsmmans både på skoltid och fritid.
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Ibland då de var tillsammans var de hos Iman och ibland hos någon av de andra 
tre. Den som mest var tillsammans med Iman var Shame.

Emma vet inte så mycket om familjen, hon tror att Iman hade tre syskon, en 
storasyster en storebror samt en lillebror som hette Mohammad.

Mohammad var en rolig och busig kille, han ville jämt vara med då de var hos 
Iman.

Emma har hört Iman berätta lite om Libanon men hon kommer inte ihåg något 
särskilt.
Iman hade sagt att det var bra i Libanon och att det var populärt med tre schalar 
på huvudet.

Emma har inte hört varför familjen kom till Sverige.

På fråga om Iman hade någon pojkvän i Libanon  eller Sverige svarar Emma att 
hon inget hört om det. De gjorde ibland saker ihop med killar men det var som 
kompisar.  De som brukade vara med dem var bl. a Danne och Anton men det 
var fler killar som hon inte kommer ihåg namnet på nu.

På fråga om hon vet om Iman hade några ovänner svarar Emma att hon och 
Iman ibland var osams men att det gick fort över.

Emma tror inte att någon var elak mot Iman, hon har inte sett något av det i alla 
fall.

Emma har inte lagt märke till någon person kring skolan eller kring henne och 
Iman då de varit tillsammans.

Emma har inte haft någon kontakt med Iman sedan denne flyttade. Det beror på 
att de inte har varandras telefonnummer. 

På fråga om Iman berättat om något syskon som dött i Libanon svarar Emma att 
hon inget hört om det.

Emma berättar vidare om en händelse som hon kommer ihåg. Hon hade varit 
hemma hos Iman och då hade hon sagt några " fula ord " som Mohammad 
hörde. När hon sedan gått hem från Iman hade Mohammad berättat för sin 
pappa vad Emma sagt. Emma tror hon sagt " Fan " 
samt " håll käften ".
Dagen efter i skolan hade Iman kommit fram och berättat om detta. Iman hade 
då sagt att hennes pappa blivit arg och förbjudit Iman att vara tillsammans med 
Emma.

Förhör med Oredsson, Emma; 2004-12-10 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Emma hade blivit ledsen när hon fick höra det. 
Tillsammans med skolpersonal och föräldrar hade de sedan rett upp det hela.

En flicka Märta och Iman brukade ibland reta varandra på rasterna.

Samtalet avslutat kl 10.25

Förhör med Oredsson, Emma; 2004-12-10 10:00   diarienr: 0500-K39890-04
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1437

Förhör
Kartläggning pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lång, Karin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av att Karin varit lärare på Atlasskolan där Ali gått.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2004-12-10
Förhör påbörjat

15:02
Förhör avslutat

15:45
Förhörsplats

Tjänsterummet Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Jp

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Karin Lång uppger att Ali Ammouri började på Atlasskolan November 
–December 2002. Han kom från en basklass. I basklass lär de sig svenska.

Efter Basklass hade föräldrarna begärt att Ali skulle få komma till Atlasskolan 
eftersom det är en internationell skola inte bara en arabisk talande skola. 
Föräldrarna ville att det skulle var en blandad skola.
Ali gick i Atlasskolan fram till 11 eller 12 juni 2004. Han gick ut åk 9.
På atlasskolan går man från 6-årsgrupp till 16-års ålder.

Ali var en trevlig vänlig kille, han var duktig och ambitiös i skolan.
Karin har inte märkt att han skulle haft några ovänner i skolan.

Karin berättar vidare att hon kommit att tänka på en elev i åk 8 som heter 
Jonathan Syme-Weddfelt. Den här killen går inte kvar på Atlasskolan nu utan 
har flyttats över till Stångåskolan, ett skoldaghem. Jonathan hade vissa 
rasistiska tankar i skolan. Han kastade ur sig glåpord till andra elever. Han kan 
även kastat ur sig saker till Ali men det vet Karin inte om så skett.

 Jonathan är 180-185 cm lång, han var kraftig men har smalnat av, han har 
lufsig gång,  kort sandré färgat hår ( råttlikt).

På skolan misstänktes att Jonathan höll på med droger.
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Karin har vid ett tillfälle plockat av Jonathan en kniv, det var en kökskniv han 
tagit i hemkunskapen.
Hon har även sett honom med något föremål han gått och viftat med, det hade 
metallhandtag och fälldes ut med som hon tyckte en metallkam inuti. Det såg 
nästan ut som en kniv.
Med detta föremål har hon sett honom vid flera tillfällen, hon kan inte säga när i 
tiden hon såg det.

Karin förevisas en svartvit bild av en butterfly kniv.
Hon uppger att det föremål Jonathan haft ser likadant ut som bilden men att hon 
uppfattade att det var en kam istället för knivegg.

Karin har i övrigt inte lagt märke till något runt Ali på skolan.

Ali har aldrig sagt något om att han varit utsatt för något varken på skolan eller 
fritiden.

Karin uppger att när det gäller Jonathan så är det personalen som uppfattat de 
rasistiska uttalandena, det är inte Ali som berättat det.

Karin uppger att Ali berättat lite om Libanon, han har bl. a berättat att de inte 
firade jul där som vi gör i Sverige. Han hade även berättat att delar av familjen 
fortfarande finns kvar i Libanon men att flera familjemedlemmar finns i Sverige.

Ali har inte berättat att något särskilt hänt i Libanon, han har heller inte berättat 
varför de kom till Sverige.

Karin har inte vetskap om Ali hade någon flickvän då han gick på skolan.

Karin hade kontakt med Alis mamma då det gällde skolan, det var hon som kom 
på utvecklingssamtalen. Pappan har hon endast träffat efter händelsen då hon 
besökte familjen i deras bostad.
Det är mamman som haft kontakten med skolan.

Det har inte framkommit att familjen varit rädd eller hotade här i Sverige.

Karin tillfrågas om hon hört några rykten på skolan om vem som kan ha utfört 
dådet.
Hon har inte hört några rykten varken i skolan eller någon annanstans om vem 
som kan utfört det.

Karin vill inte att uppgiften om Jonathan kommer ut att hon sagt.
Hon har tidigare hotats av Jonathans pappa. Hon har vittnat i rättegång mot 
denne efter att en anmälan gjorts till polisen.

Förhör med Lång, Karin; 2004-12-10 15:02   diarienr: 0500-K39890-04
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Pappan hade förgripet sig på en pojke på Atlasskolan. Den pojken gick i samma 
klass som Ali.

Karin uppger vidare att efter att ha läst i tidningarna om morden så hade hon fått 
tankar på Jonathan. Hon hade tänkt att det där skulle kunna vara Jonathan om 
några år.
Hon fick inte tanken att det skulle kunna vara han nu.

Hon har inte sett Jonathan på ett halvår så hon vet inte hur han ser ut i dag.
Det hon tänkte var det första signalementet som gick ut med toppluvan och ljusa 
jackan.

Jonathan brukade ha en duffellaktig halvlång jacka beige till färgen. Han hade 
ofta en mörk toppluva på sig ibland hade han keps.

Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt.
  
 

 

Förhör med Lång, Karin; 2004-12-10 15:02   diarienr: 0500-K39890-04

1439HEMLIG



1440

Avrapporteringspm
0201-K278870-04, olaga hot.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Lindberg, Stephan
Datum

2004-12-13
Tid

10:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Stephan Lindberg

Uppgiften avser

Angående vad som gjorts i ärende 0201-K278870-04 Olaga hot.
Uppgift

Med anledning av uppdrag, kontaktade undertecknad dag som ovan Robert Brindeby, Näpo 
Huddinge för att utröna vad som skett i ärende 0201-K278870-04, olaga hot.

Brindeby meddelade mig att ärendet för polismyndigheten i Stockholms läns del var nedlagt, 
detta med anledning av att den första sökningen för att se om något DNA-spår lämnats på det 
aktuella hotbrevet ej gett något resultat. Brindeby sade dock att Siv Sullyvan på SKL låtit 
meddela att det fanns möjlighet att göra ytterligare sökningar.

Undertecknad kontaktade därför Siv Sullyvan och fick av henne beskedet att hon varit i 
kontakt med Christer Branthammer i Linköping och att de båda kommit överens om att någon 
ytterligare sökning av hotbrevet ej skulle göras!

Linköping som ovan.

Stephan Lindberg/Krinsp.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Vallenberg, Patrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

genom körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis.
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-12-13
Förhör påbörjat

13:03
Förhör avslutat

13:39
Förhörsplats

Polisstationen i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Pettersson, Jan

Berättelse

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Patrik.

Patrik berättar att han började att arbeta i företaget Sekvenzia för ungefär 4-5 år 
sedan. Han berättar att han anställdes i Sekvenzia som pc-tekniker och efter en 
tid blev han sedan butiksansvarig. Patrik jobbade i Sekvenzia i ungefär 2 år. 
Tillfrågad om varför Patrik slutade på Sekvenzia så berättar han att han och 
Hussein Ammouri blev osams. Patrik säger att Hussein trodde att Patrik hade 
tagit bondpermission och alltså uteblivit från sin arbetstid och på grund av det 
blev Patrik uppsagd. Vidare berättar Patrik att hans uppfattning av Sekvenzia är 
att det var relativt sett en stor personalomsättning. Tillfrågad om vad den 
berodde på så svarar Patrik att han inte riktigt kan uttala sig om det. Patrik 
berättar att Hassan Ammouri inte var någon svår arbetsgivare utan att Hassan 
var "hur bra som helst". Patrik säger att det var Hussein Ammouri som styrde 
och ställde med allt i Sekvenzia. 

Tillfrågad om Patrik upplevde Hussein Ammouri som en besvärlig arbetsgivare 
så svarar Patrik att han vill nämna som exempel om han skulle ta upp frågan om 
löneförhöjning så var det lämpligast att göra det när Hussein var på gott humör. 
Patrik säger att han inte träffade Hussein Ammouri speciellt ofta ansikte mot 
ansikte utan de båda hade mest kontakt med varandra via telefon.

Tillfrågad uppger Patrik att han uppfattade Sekvenzia som en bra arbetsplats 
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och han berättar att förutom han själv så var det Hassan Ammouri, Daniel 
Hidsjö, Kim Tedenkvist samt en kvinna vid namn Pia som arbetade där under 
samma tid. Dessutom var det ett antal praktikanter som kom och gick under den 
tid som Patrik var anställd i företaget. 

Patrik uppger att han träffat Hassan Ammouris familj vid flera tillfällen och han 
säger att han uppfattat dem som en vanlig familj. Patrik säger att Ali Ammouri 
och Hussein Ammouri alltså två av Hassan Ammouris söner ibland jobbade i 
butiken. Patrik tillägger att det var mest Ali som jobbade i butiken men att det 
även förekom att Hussein var där och hjälpte till. Dessutom hände det då och då 
att Hassans hustru och deras döttrar samt den yngsta pojken ibland brukade 
besöka butiken.

På fråga uppger Patrik att Hassan Ammouri inte berättade något speciellt om sin 
bakgrund. Tillfrågad om vad det var Patrik och Hassan pratade om i affären så 
svarar Patrik att de båda bara pratade med varandra om jobbet och alldagliga 
ting. Patrik funderar en stund och säger att han vill minnas att Hassan vid något 
tillfälle berättat att han ville besöka Mecka. Patrik tror även att Hassan har gjort 
en resa till Mecka.

Patrik tillfrågas om han känner till Hassan eller dennes familj utsatts för något 
hot och på det svarar Patrik att han inte känner till eller hört talas om några 
hotelser riktade mot varken Hassan eller dennes familj eller affär.

På fråga uppger Patrik att han uppfattat Hassans yngste son/Mohammed som en 
glad busig grabb. Patrik tillägger att han tyckte att Mohammed var som "en liten 
Emil".

Vidare berättar Patrik att han har för sig att han fick reda på att det var Hassans 
son som mördats cirka 3 dagar efter det att morden inträffat. Patrik säger att han 
läst om morden då de inträffade men att han inte förrän på tredje dagen fick 
reda på att det var Hassans son som mördats.

Tillfrågad uppger Patrik att han inte känner till namnet på den mördade 
kvinnan. Han tillägger att han inte vet vem hon var.

Patrik säger vidare att han inte känner till någon person som varit förbannad på 
Hassan Ammouri. Tillfrågad om det var någon kund som vid något tillfälle var 
osams med Hassan så svarar Patrik att eventuella kundproblem löste sig. Det 
var aldrig några större svårigheter att komma överens.

Patrik tillfrågas om han känner till om Hussein Ammouri hade några fiender 
eller ovänner och på det svarar han att han inte har någon aning om detta. 
Spontant uppger Patrik att han för 14 dagar sedan närmare bestämt, 14 dagar i 
går blev uppringd av Hassan Ammouri. Hassan frågade Patrik om denne ville 
köpa firman i Linköping. Patrik säger att han även känner till att Hassan ringt 

Förhör med Vallenberg, Patrik; 2004-12-13 13:03   diarienr: 0500-K39890-04
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och frågat andra personer om de var intresserade av att överta firman. Patrik vet 
att Kim Tedenkvist och en kompis till Kim varit intresserade men ej fått ihop 
pengar. Patrik säger att själv var han inte intresserad och tackade därför nej till 
erbjudandet om att ta över firman i Linköping.

I samma telefonsamtal berättade Hassan att han funderade på att öppna en 
restaurang tillsammans med någon bror eller kusin. Hassan sade att han var trött 
på databranschen och att han var intresserad av att öppna en restaurang 
någonstans på Hötorget.

Patrik berättar att han vid kontakt med Daniel Hidsjö fått reda på utav Daniel att 
polisen sökt komma i kontakt med olika personer och Daniel har nämnt att 
polisen bland annat var intresserad av en person vid namn Hugo Glimsfjäll. 
Patrik säger att Hugo arbetade en tid som praktikant på Sekvenzia. Hugo bor i 
dag i Örebro och har telefonnummer 0781-81 289. Patrik säger att Hugo var 
praktikant under tiden då Patrik själv, Kim, Daniel och Pia jobbade i Sekvenzia. 
Tillfrågad uppger Patrik att Hugo är cirka 38 år gammal.

Spontant nämner Patrik att det varit många praktikanter på Sekvenzia men att 
han inte känner till att det är någon som har blivit avskedad.

Patrik tillfrågas om Hassan Ammouris söner Ali eller Hussein vid något tillfälle 
berättat om händelser i Libanon. Patrik svarar att han inte kan erinra sig att det 
har berättats något speciellt från sitt hemland.

Patrik uppger spontant att han i augusti månad år 2004 i samband besökte 
Hassans affär i Linköping blev erbjuden arbete i affären. Hassan pratade i 
telefon med Hussein vid det aktuella tillfället och Patrik blev i telefon erbjuden 
arbete utav Hussein. Patrik säger att han dock tackade nej på grund utav att 
Hussein inte betalade tillräckligt bra.

Avslutningsvis berättar Patrik att som han uppfattade det så var det Hussein 
Ammouri som hade det övergripande anställningsbeslutet i företaget.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.

Förhöret avslutat klockan 13.39.

Stephan Lindberg
krinsp 

Förhör med Vallenberg, Patrik; 2004-12-13 13:03   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Tedenqvist, Kim
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Eget körkort.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis
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

Stephan Lindberg
Förhörsdatum

2004-12-13
Förhör påbörjat

17:33
Förhör avslutat

18:16
Förhörsplats

Polisstationen i Linköping
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

SL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Den hörde kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Kim.

Tillfrågad uppger Kim att började att arbeta som servicetekniker på Sekvencia AB i 
Linköping någon gång i september månad 2000. Kim började sin anställning som praktikant 
men dagen efter det att han fyllt 20 år så fick han fast anställning på företaget. Den som 
skötte anställningarna i Sekvencia AB var Hussein Ammouri. Den person som förestod 
butiken i Linköping var Hussein Ammouris broder Hassan Ammouri.

Någon gång i oktober månad 2002 slutade Kim sin anställning på Sekvencia AB i samband 
med att han fick anställning på Lindorf i Linköping. På fråga varför han slutade sin 
anställning på Sekvencia AB svarar Kim att det berodde på flera orsaker. Kim säger att han 
fick en högre lön på Lindorf än vad han hade haft på Sekvencia AB och sedan var det i stort 
sett bara han själv kvar på Sekvencia AB ifrån den tiden då han började att jobba där. Han 
säger att han tyckte att personalomsättningen var stor på Sekvencia AB.

Kim nämner även i sammanhanget att det är viktigt med nöjda kunder och berättar att han 
ibland hamnade i mellansitsen att medla mellan Hassan Ammouri och kunder som av en eller 
annan orsak ej var nöjda. Tillfrågad om hur det kom sig svarar Kim att det ofta berodde på att 
Hassan inte var så bra på Svenska och att missförstånd mellan Hassan och kunder ibland 
uppstod.

Tillfrågad om det gick så långt att någon eller några kunder blev så arga att de framförde 
hotelser mot Hassan svarar Kim, att det bara hände vid ett tillfälle och nämner händelsen med 
Peter Fransson. Kim tillägger att det var flera kunde än Peter Fransson som var missnöjda 
men att ingen gick tillnärmelsevis så långt som Peter Fransson. Kim säger sig ej känna till att 
någon annan person än Peter Fransson har hotat Hassan Ammouri.
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Kim får frågan om Hassan berättade något om sitt hemland, på det svarar han att det mest 
rörde alldagliga ting, inget speciellt. På fråga om Hassan berättade om någon händelse i 
Libanon som rört någon allvarlig händelse som Hassan och hans bröder varit involverade i 
svarar Kim att något sådant har han aldrig hört talas om. Hassan har överhuvudtaget inte 
berättat något speciellt ifrån sin tid i Libanon.

Tillfrågad om någon av Hassans söner Ali eller Hussein berättat om någon allvarlig eller 
otäck händelse som inträffat med Hassan i Libanon svarar Kim, att han aldrig fått något 
sådant berättat för sig. Det som de båda berättat om har bara rört vardagliga saker, Kim 
tillägger att Hassans son Hussein överhuvudtaget inte var speciellt pratsam av sig.

På fråga om Kim känner till om det förekommit någon form att hot, (förutom händelsen med 
Peter Fransson) som riktat sig mot Hassan, dennes familj eller företaget svarar Kim att något 
sådant har han aldrig hört talas om. Kim vill där tillägga, att vid händelsen med Peter 
Fransson så hotade inte Peter bara Hassan utan han hotade då, vid det tillfället, i stort sett alla 
som fanns på plats och lyssnade.

Beträffande Hussein Ammouri säger Kim att han uppfattade honom som en trevlig och 
företagsam person, säger att det var som att jobba i en familj. Kim uppfattade det som att 
Husseins uppgift mycket gick ut på att alla skulle ha det så bra som möjligt. 

Kim berättar vidare att han bl.a. jobbade två helger på Sekvencias Stockholms butik vid 
Kungens kurva. Vid dessa tillfällen blev alla som jobbade i butiken bjudna på mat utav 
företaget.

Tillfrågad uppger Kim att han inte känner till något hot som varit riktat mot Hussein 
Ammouri, eller mot dennes bröder.

Kim berättar att han träffat Hassans hustru och säger att hon nästan dagligen besökte 
Linköpingsbutiken. Kim har även träffat Hassan och dennes hustrus samtliga barn. Spontant 
nämner Kim att Muhamad, deras yngste son ibland brukade spela fotboll i butikens lager. 
Kim svarar på fråga att han uppfattade Muhamad som vilken pojke som helst i den åldern. 
Tillägger att han var livlig och busig som barn är mest.

På fråga svarar Kim att det aldrig sålts eller använts någon form av droger under tiden som 
han arbetade i butiken i Linköping. Kim säger med bestämdhet att han inte kan tänka sig att 
något sådant heller förekommit efter det att han slutade där.

Avslutningsvis tillfrågas Kim om han själv har någon teori om varför Muhamad och kvinnan 
mördades. Kim svarar att han ej kände kvinnan och tillägger att han i tidningarna läst om att 
motivet till att Muhamad mördades skulle kunna vara en hämnd. Kim säger att för egen del så 
har han inte gjort några iakttagelser under sin tid i Sekvencia eller utifrån sin kännedom om 
Hassan som skulle kunna förklara ett hämnd motiv.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.

Förhöret avslutat klocka 18.16

Stephan Lindberg/Kriminalinspektör

Förhör med Tedenqvist, Kim; 2004-12-13 17:33   diarienr: 0500-K39890-04

1445HEMLIG



1446

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Aurelius, Henrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis i anledning av mord 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

Berit Blick
Förhörsdatum

2004-12-13
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Tjänsterummet Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gP

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Henrik var anställd på Sekvencia från augusti 2001 till maj 2003. Han anställdes 
av Hussein Ammouri. Han började först som praktikant i 3 månader, sedan fick 
han fast anställning. Så småningom tröttnade Henrik på arbetet, han fick för 
mycket ansvar och för lite betalt. När han fick en annan anställning så slutade 
han på Sekvencia. När Henrik slutade så var han butikschef, men innan dess så 
har han gjort allt i affären. 

Hassan Ammouri har funnits med från början. Henrik beskriver honom som en 
mycket snäll person. Henrik hade inga problem med att förstå Hassan, även om 
hans svenska inte är så bra. En del personer har svårt för att höra vad Hassan 
säger. Hassan har lite svårt med hur man behandlar kunder. "Kunden har alltid 
rätt" existerar inte för Hassan. Han kan också vara lite dumsnål. Henrik säger 
"han tjänar hellre 20 kronor i dag och förlorar en kund än tjänar 50 kronor i 
morgon och behåller en kund". Det var framför allt när folk kom med trasiga 
delar till datorer, som Hassan kunde säga att dom själva haft sönder delarna 
eller vägrade att byta ut dom. Han vet att Hassan en gång blev nedslagen av en 
missnöjd kund, Peter Fransson. Henrik var vittne till händelsen. 

Varje vecka var någon inne och klagade. Om det hettade till så brukade Hassan 
springa till Henrik. Han kunde då säga att han inte förstod vad kunden ville och 
att Henrik skulle ta det. Henrik brukade kunna reda ut det hela med kunderna. 
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Ibland fick han efteråt skäll av Hassan om han hade lämnat ut nya delar till 
någon. Henrik har aldrig fått skäll av Hussein. Han har inte haft så mycket 
kontakter med honom. Minst en gång i veckan åkte Henrik till lagret i Kungens 
kurva för att hämta grejor. Hassans och Husseins bror Ali var lagerchef där. När 
han gjorde sådana här resor körde Henrik en firmabil, en blå Folkvagn av något 
slag, kanske en caddy med Sekvencias logga.

Henrik har träffat hela Hassans familj. Det märks att familjen lyssnar på honom 
och att det är han som bestämmer, men Henrik uppfattade honom inte som 
någon tyrann. Även frun och barnen, framför allt äldste sonen Ali framförde 
synpunkter. Hassans döttrar kom till butiken ibland. Henrik tror att han fått 
prata med dom, men det blev inte av att han gjorde det. Han har aldrig sett 
flickorna ute på stan. Däremot har han träffat Hassans söner Ali och Hussein ute 
på stan ibland. Det har alltid varit på dagtid. Han har aldrig träffat lilla pojken 
Mohammad ute på stan. Det Henrik minns av Mohammad är att han alltid 
sprang omkring och skrattade. När han var i affären kunde han klappa Henrik 
på axeln när denne stod i kassan. När Henrik vände sig om skrattade Muhamad 
och sprang därifrån.

Henrik har pratat lite med Hassans fru Zeinab. Zeinab kan inte så mycket 
svenska, så hon svarar bara "mm" när han säger något. Han har skjutsat henne 
vid några tillfällen till skolan i Skäggetorp centrum. Henrik vet inte vad hon 
skulle göra där, om hon studerade. Henrik hjälpte också familjen när dom 
flyttade till sin nuvarande bostad på Barnhemsgatan. Han tror att det var från 
Snickaregatan dom flyttade, det var i alla fall någonstans i närheten av 
stationen. Han kommer inte ihåg när dom flyttade, det var kanske något halvår 
innan han slutade på Sekvencia.

När Henrik åkte till Stockholm för att hämta delar, hade han ofta några av 
pojkarna Ali eller Hussein med sig. Då hände det att han var uppe ibland hos 
Zeinab och hämtade lite mat innan dom skulle ge sig iväg. Han tillfrågas om Ali 
eller Hussein har berättat för honom om hur dom har det i familjen och hur det 
var i Libanon. Han säger då att pojkarna har berättat att alla pappas bröder utom 
Hicham har suttit i israeliskt fängelse. Henrik minns inte om även Hussein 
skulle ha suttit i fängelse, eller om han redan hade åkt till Sverige då. Han vet 
inte varför dom skulle ha suttit i fängelse. Det lät som om israelerna bara åkte 
runt och samlade ihop unga män. Hassan har också berättat om att dom har 
suttit i fängelse. Hassan har också berättat om en gång när han var ute och gick. 
Två israeliska stridsflygplan kom och flög alldeles över hans huvud. 

Henrik har hört nån historia om att Hussein kom till Sverige för länge sen. Han 
plugga nånstans, eventuellt i Norrköping. Sen vet inte Henrik exakt vad som 
hände men Hussein startade Sekvencia. Sen flyttade hans bröder till Sverige. 
Dom har nu restauranger och fik i Stockholm. Alla Hassans och Husseins 
helbröder är i Sverige. Dom har tre halvbröder, de har samma far men 

Förhör med Aurelius, Henrik; 2004-12-13 13:00   diarienr: 0500-K39890-04
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halvbröderna har en annan mamma. Henrik tror att dom bröderna bor kvar i 
Libanon. På frågan om någon har berättat för honom om ett stort bråk i Libanon 
så säger Henrik att det har han inte hört talas om.

Han säger vidare att Ali och Hussein ibland pratar om tjejer. Han tror att dom 
har pratat om både svenska och utländska tjejer. I alla fall Ali träffar nog tjejer 
ibland. Han vet att Ali och hans kompisar ibland har spelat biljard och då har 
det varit tjejer med. Han tror inte att Ali hade någon speciell tjej. Det hände 
också att det kom in svenska tjejer i butiken och frågade efter Hussein eller Ali. 
Pojkarna kom alltid till butiken efter skolan. Ali eller Hussein brukade prata 
med tjejerna i affären eller också gick dom med dom ut en stund. Han tror inte 
tjejerna var där så länge. Hassan såg att pojkarna fick besök, det hade han inget 
emot. Hassans döttrar kom också till butiken men inte så ofta. Det kom inga 
pojkar dit och frågade efter dom.

Henrik tillfrågas vad han gjorde dagen för mordet. Han säger då att han kom till 
sitt arbete cirka 8.10-8.15. Han ska börja 08.00 men har flextid. Han arbetar nu 
på Ekab distribution i Hackefors. Det har han gjort sedan han slutade på 
Sekvencia. Henrik tror att han cyklade till sitt arbete den här dagen, för han 
hade nog inga pengar kvar att åka buss för. Han hörde på morgonen på radion 
om morden som skett på Åsgatan. Han tänkte då att det var i närheten av där 
Hassan bor. Sedan på kvällen eller möjligen dagen efter så såg han en bild på 
Mohammad eller Hassan på en tidnings nätupplaga. Vid den tiden pratade 
Henrik också med Fredrik Palmkvist på msm. Fredrik är anställd på Pc Super 
Store. Henrik ringde också till Kim Tedenkvist och Jack Edbom. Dom jobbade 
ihop på Sekvencia tidigare. Kim och Jack jobbar nu på Lindorff. Kim, Jack och 
Henrik skulle fixa blommor till Hassans familj. Kim och Henrik åkte dit med 
blommorna, men då var ingen hemma så dom ställde blommorna utanför. 

Efter mordet har Hassan ringt några gånger till Henrik. Henriks mor, Christel 
Aurelius, är läkare och har Hassan som patient. Hassan har försökt få tag i 
Christel genom Henrik. Hassan bad också vid ett tillfälle Henrik att han skulle 
köpa ut honom ur butiken, för Hassan själv hade tröttnat. Henrik var inte 
intresserad av detta. Han vet inte hur allvarligt menat Hassans förslag var.

Han tillfrågas om anställda på Sekvencia. Han säger att det var många anställda 
som kom och gick under hans tid där. Anledningen till den stora 
personalomsättningen var nog att det var dåliga arbetstider och dåliga löner. I 
början när Henrik började sin anställning så jobbade Kim Tedenkvist, Patrik 
Wallenberg och Jens Toor i affären. Sen började en som kallas Hugo, Henrik 
vet inte hans riktiga namn. Hugo blev inte så långvarig. Sen fick Patrik 
Wallenberg sparken, därför att Hussein trodde att han hade ett jobb vid sidan av. 
Henrik erinrar sig nu också att det fanns en tjej anställd som heter Pia, han 
minns inte när hon slutade.

Henrik säger vidare att det har funnits ett gäng praktikanter i affären, men han 

Förhör med Aurelius, Henrik; 2004-12-13 13:00   diarienr: 0500-K39890-04
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kommer inte ihåg deras namn. Det var en praktikant som var där ganska länge, 
han hette Henrik Hellman. Fredrik Palmkvist var också där på praktik av och 
till. Sedan sa Kim upp sig och då började Jack Edbom. Henrik är inte helt säker 
på efternamnet men han tror att det är Edbom. Sedan fick Jens Toor sparken 
eller sa upp sig. Innan det så började Inge Pettersson i affären, han hade precis 
blivit uppsagd från Ifs. Inge är kompis med Hussein, men går inte bra ihop med 
Hassan. Sen sa Jack upp sig och sen sa Henrik upp sig.

Henrik har inga teorier om varför morden har inträffat.

Henrik är 191,5 cm lång. Han har gått med på frivillig topsning.

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt.  

Förhör med Aurelius, Henrik; 2004-12-13 13:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke.         (Butikspersonal)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Westman, Hannes
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis angående sin anställning vid Sekvencia
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

2004-11-12
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:45
Förhörsplats

PC Superstore Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Hannes har arbetat i koncernen, till och från sedan 1998. Han har arbetat vid 
sidan om sina studier och haft anställningar i Stockholm, Göteborg och 
Linköping.

Hannes uppger sig vara "kompis" med Hussein Ammouri sedan 1997 – 98. De 
lärde känna varandra då Hannes drev en egen butik och då köpte varor genom 
Hussein. 

Nu är Hannes butikschef i PC Superstore, Linköping. Detta efter det att Hassan 
flyttat till Stockholm efter mordet på Mohammad. 
Hannes började arbeta i Linköpingsbutiken i samband med att Hassan fick 
hjärtproblem. Hans arbetsuppgifter i butiken varierar. "Titlar och 
arbetsuppgifter är inte så noga. Alla gör ungefär samma saker och man jobbar 
tillsammans". 
Hannes är nu ansvarig för butiken och har därmed en viss beslutsfunktion och 
även lite högre lön än de övriga. 

Lönen kommer när den kommer. Det finns både för och nackdelar. Målet är att 
lönen kommer den 25:e i månaden, men det är inte alltid det finns pengar då. 
Men det kommer alltid även om man inte alltid vet när. Ingen är orolig över att 
inte få sina pengar. Lönen betalas ut till  lönekonto.
Om man är i behov av pengar till någon oväntad utgift så får man alltid låna och 
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sedan betala tillbaka eller arbeta av skulden.
Alla anställda i bolaget betraktas som bröder, och fler än hälften är släkt med 
varandra.

"Alla" har blivit sparkade någon gång och det har enligt Hannes inte alltid varit 
så lätt. 
Även Hannes har blivit avskedad. Det var 1998  "eftersom dom trodde att jag 
snott grejer".  Det var fel och det förstod dom senare.
Hannes var bara 20 år då han startade upp sin butik med tio anställda. Men han 
klarade inte av att driva butiken. Då Hannes sades upp blev det ingen 
"uppgörelse", vi var helt överens om att det var dags för mig att sluta.

Härefter talade inte Hussein och Hannes med varandra under två års tid. 
Kontakten återupptogs och nu arbetar Hannes i företaget sedan fyra år tillbaka, 
år 2000. 

Utifrån sett kan det verka som om företaget är i lite kaus, men det fungerar och 
alla som arbetar trivs och har förståelse.

Ang. missnöjda kunder uppger Hannes att detta finns alltid inom databranschen. 
Datorer är det ibland fel  och visst har vi förekommet i reklamationsnämnden. 
Men inget allvarligt. 
Hassan med sin dåliga svenska har ibland haft problem med kunder p.g.a. 
språket. 

Hassan och Hannes  har inte samma syn på hur en butik eller ett företag skall 
drivas. "Hassan har libanesisk syn, medan jag vill ha rent, snyggt och ordning. 
Hassan skulle kunna stå i ett gathörn under en parasoll". 

Hannes tillfrågas om det förekommet några intriger eller bråk med kunder eller 
leverantörer.
-Hassan hade problem med en kund Fransson. Men detta var före Hannes tid i 
butiken.   Men så vitt Hannes känner till eller har upplevt har det inte 
förekommet några incidenter eller bråk i övrigt.

Hannes tillfrågas om hans egen subjektiva uppfattning om anledning till att 
Mohammed mördats.
-Vi, Hussein och jag har diskuterat och pratat runt detta i telefon vid flera 
tillfällen, men förstår inte. 
Hassan och jag pratar däremot aldrig privat. Jag känner inte honom på samma 
sätt.

Hassan är enligt Hannes inte kunnig på datorer. "Han är värdelös". Hussein 
bestämmer i företaget men det är enligt gammal sed Hassan, som skulle 
bestämma såsom varande den äldste. Då de båda blir osams och inte kommer 
överens går Hassan ner i källaren och ber medan Hussein fortsätter att arbeta.

Förhör med Westman, Hannes; 2004-11-12 15:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Anledning till att de blir osams vet inte Hannes. Dom pratar arabiska då och jag 
förstår inget.
"Det är svårt att veta om de verkligen är osams, men tonläget gör att jag tror 
det".

Om Hassan och Hannes har olika uppfattning om något, då ringer Hassan till 
Hussein och rådfrågar. Då Hannes fått rätt blir Hassan arg och irriterad.       

Hannes har aldrig hört något om några problem i den finska delen av företaget. 
Hussein har rensat upp och sagt upp personal för att få ekonomi. Det har så som 
Hannes uppfattat inte varit några problem, hot eller bråk i samband med  detta.

Hassans barn, Ali och Hussein har ibland varit i butiken och hjälpt till. Däremot 
har Mohammed aldrig varit i butiken. Hannes har aldrig träffat honom vilket 
gjort det mycket lättare nu efter det som inträffat.

Då Hassan var sjuk var hans svåger Ali oftast i butiken. Han kunde ingen 
svenska men var nog ombedd av Hassan för att "kolla". Han låste – låste upp. 
Han satt i butiken under två veckors tid, men tröttnade troligen sedan. Detta var 
för ungefär 2—3 veckor sedan.

Hannes har aldrig träffat Rana. Han vet inte vem hon är. 
Kvinnorna i släkten besöker aldrig butiken. Den enda som varit där är  Hassans 
hustru Zeinab som ibland kommet med mat till Hassan .

Förhöret fortlöpande nedtecknat och godkänt.        

Förhör med Westman, Hannes; 2004-11-12 15:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Minnesanteckning Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Blick, Berit
Datum

2004-12-15
Tid

09:49
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Berit Blick

Uppgiften avser

Anknyter till tips O 1855
Uppgift

Uppgiftslämnare Helmut Fröhler 520922-7650, 013-16 09 86, 070-209 14 83.

Fröhler har lämnat tips om att en bekant till honom sagt att mordet skulle kunna ha 
anknytning till beskyddarverksamhet och att familjen Ammouri skulle ha hotats med att 
sonen kunde kidnappas. Kontakt togs med Fröhler 2004-12-13, för att be denne om namn på 
bekanten. Fröhler lovade prata med denne.

Fröhler återkommer 2004-12-15. Uppger att hans bekant, som är libanesisk affärsman, 
vägrar prata med polisen. Han är rädd för de här personerna. Fröhler uppger vidare att han har 
hört från andra håll om beskyddarverksamhet. Han ska höra sig för lite och hör av sig igen.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sundberg, Stefan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höd upplysningsvis som tidigare anställd på Sekvencia.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-01-10
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Stefan arbetade på Sekvencia från mitten av 1998 till mitten av 1999. Han anställdes av  
Hussein Ammouri. På Stefans visitkort skulle det nog stå försäljningschef, men han var mera 
tekniker och säljare, med ansvar åt företagshållet. Han jobbade inte i butiken, utan på 
kontoret som låg bakom butiken.

Stefan anställdes när Sekvencia skulle öppnas i Linköping. Chefen i Linköping var då Hannes 
Westman. Denna hade vid den tiden en liten datafirma, som köptes av Sekvencia och sedan 
blev Sekvencia. Firman har flyttat i omgångar, bytt namn och "kursat" någon gång. Stefan 
säger vidare att företaget inte var välmående ens när han började där.  På frågan vad han 
menar med det, säger Stefan att det var en för våldsam expansion åt alla håll och pengarna tog 
slut. Det var Hussein Ammouri som anställde Stefan och det var också han som bestämde i 
firman. Stefan känner inte Hussein närmare, men han tycker att det är "en skön kille, nästan 
charmig". Stefan tycker inte att Hussein är bra som arbetsgivare, men han skulle vara en bra 
granne eller kompis.

Det är Husseins sätt att driva företag som Stefan inte riktigt gillar. Stefan har numera ett eget 
dataföretag och hans policy är att tag det lugnt och försiktigt och säkra det han har innan han 
tar nästa steg. Hussein däremot tycker det är roligare ju mer det blåser, medan Stefan får ont i 
magen av sådant. Stefan vill sakta bygga upp långsiktiga relationer med kunder, medan det 
för Hussein inte kan gå fort nog. Att hålla sig väl med kunder eller hålla leveranstider är inte 
hans starka sida.

Stefan sa så småningom upp sig själv, men då hade han först fått sparken ett par gånger av 
Hussein. Även om de inte träffades kunde Hussein ge honom sparken per telefon. Första 
gången det hände trodde Stefan att han verkligen var sparkad. Sedan ringde Hussein nästa 
dag och frågade varför Stefan inte var på jobbet. När Stefan påtalade att han blivit sparkad 
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dagen innan, sa Hussein att han varit arg då men att Stefan skulle jobba nu.

Stefan tror att den mördade pojkens pappa heter Ali. Han är bror till Hussein. När Stefan 
arbetade på Sekvencia var Ali butikschef i Stockholm. Strax innan Stefan slutade sin 
anställning kom en annan bror till Hussein, som heter Akil, ner och jobbade i butiken i 
Linköping. En kille som heter Hicham kom också och hjälpte till i butiken. Hicham tror inte 
Stefan är en bror till Hussein, utan någon släkting. Under en mässa i Stockholm när Stefan 
var anställd, så träffade han en del av Husseins bröder, han vet att han har ganska många, 
men han vet inte vilka av bröderna.

Stefan upplyses om att den mördade pojkens pappa heter Hassan. Han säger att han trodde att 
pappans namn var Ali. Hassan har han veterligen inte träffat, om han inte var på mässan. Den 
mördade Mohammad har han aldrig träffat, bara sett på bild i tidningen. Han har nog också 
sett bild på Mohammads storebror i någon tidning. 

Stefan har inte hört några rykten om vad anledningen till morden skulle kunna vara. Han 
säger vidare att han inte tror att det är arbetsrelaterat. På frågan varför inte svarar han "så arg 
kan man inte bli, en utebliven leverans kan knappast leda till det här". 

Stefan känner inte till något om att Hussein sparkat anställda i Finland. Företaget hade ingen 
verksamhet i Finland 1999. Han tror att det var 2001 eller 2002, kanske rentav 2003 som 
verksamheten i Finland började. 

Hussein kom ner till Linköping var 3:e – 4:e helg och då var det festligt. Han kom alltid på 
lördagar och när Sekvencia stängde bjöd han de anställda med respektive på middag. Stefan 
har inte haft någon kontakt med Ammouris efter att han slutade sin anställning.

På frågan vilka som var anställda samtidigt med honom nämner han Hannes Westman och 
Andreas Torin. Torin är numera lokförare och bor i Linköping med en tjej som heter 
Caroline. En annan anställd var Göran Gudinge. Han hade främst han om uppdatering av 
hemsidan. Var han finns nu vet inte Stefan. Sedan fanns det en hel drös som jobbade där 
kortare tid. En heter James Brodley. Innan han började på Sekvencia hade han en lite 
"skrutt-butik" i stan. Den gick i konkurs innan Brodley började på Sekvencia. Brodley är runt 
30 år, mager och har rakat huvud. Han bor i Linköping. 

Daniel Hidsjö var en annan kortvarigt anställd. Det var också en tjej som heter Madelen som 
jobbade ett kort tag. Det var Hannes Westman som kände henne från början. Krister Kambler 
och Jim Andersson heter två killar som hade hand om Macintosh. Det fanns inte underlag för 
det i Linköping, så verksamheten las ner efter ett tag. Jim har sedan öppnat eget byggföretag, 
Tek-tool bygg i Mjölby. Krister har flyttat till Stockholm, han hade kopplingar dit. Stefan 
tror att han fortfarande håller på med "Macar". '

På frågan om han har något att tillägga, säger han att han hört en rövarhistoria av Daniel 
Hidsjö. Det var nog så att Daniel berättat för honom att  en person som heter Hassan 
Ammouri tog över Sekvencia. Vid något tillfälle, Stefan vet inte när det skulle ha varit, så 
skulle någon storväxt kille ha varit inne på Sekvencia. Det hade utväxlats knytnävsslag 
mellan den store kille och Hassan. Stefan vet inga närmare detaljer.,

Uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Sundberg, Stefan; 2005-01-10 10:15   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke anställda vid butiken.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jonsson, Erik Conny Peter
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Postens Id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att han varit anställd hos Hassa Ammouri på Sekvensia.
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

Jan Pettersson
Förhörsdatum

2005-01-10
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

JP

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Peter Jonsson hörd med anledning av att han varit anställd på Sekvensia där 
Hassan Ammouri förestod butiken.

Peter uppger att när han började arbeta på Sekvensia i maj –juni 2001 var det 
bara Hassan och Fredrik Palmqvist som arbetade i butiken. Han blev anställd av 
Hassan men det var Fredrik som ringde om anställningen. Butiken låg bredvid 
Mc Donalds på Drottninggatan då.
Peter arbetade ca 5 månader i butiken och slutade i slutet av september 2001.
Han fick inte något anställningsbevis under den tid han var kvar i butiken.
Peter sade själv upp sig från anställningen.

Anledningen till att Peter sade upp sig var att det var stressigt på arbetet och att 
han straxt innan han slutade blev sjukskriven.

En kväll då han varit hos en kamrat hade han varit nära att " tuppa av" i bilen på 
väg hem. Han sökte då läkare och blev inlagd på sjukhus under tre dagar. Under 
tiden han var inlagd gjordes tester på han hjärta eftersom han själv trodde att det 
var det som var orsaken. Under testerna hittades ett " blåsljud " på hjärtat men 
läkaren trodde inte att det var det som var orsaken till att varit nära att " tuppa 
av ". Peter fick sedan besked att det var " panikångest " han led av.
Peter var tvungen att säga upp sig för att stressa ner. Han behövde inte 
medicinera utan det räckte med att stressa ner.
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Peter uppger att han fick lön för sitt arbete på Sekvensia men någon 
övertidsersättning då han arbetade över fick han inte. För övertiden fick han " 
pizza " eller något annat.
Det var inte bara han som inte fick någon övertidsersättning utan det gällde 
även andra som arbetade över.

Under tiden Peter arbetade i butiken var även Hassans son Ali där och hjälpte 
till ibland.

Efter att Peter arbetat ca tre veckor i butiken anställdes en kille som kallades 
Mo, det är troligen en förkortning på Mohammad. Mo anställdes för att ta hand 
om företagskunderna.
Mo försvann efter några veckor men kom sedan tillbaka igen. När han kom 
tillbaka stod han mest i kassan och tog emot kunderna, Mo var bra på att ta 
kunderna.

Under tiden Peter arbetade i butiken var det flera personer som började och 
slutade. Peter vet inte om Mo fortfarande arbetade då han själv slutade.

Peter kommer inte ihåg att det hände något särskilt i butiken då han arbetade 
där. 
Peter kommer på en händelse, Hassan hade fått ett telefonsamtal där han 
hotades.
Hassan hade pratat i telefonen och blev lite högljudd. Hassan hade bett Peter 
ringa till polisen eftersom han blivit hotad i telefonen. Peter ringde polisen och 
kopplades till någon polisman.
Polismannen pratade med Hassan och Peter vet inte vad det blev sedan.
Peter tror att telefonsamtalet hade att göra med någon garanti eller liknande.
Någon polis kom inte till platsen.
Peter vet inte vem som hotade Hassan.

Efter att Peter slutat i butiken flyttades den till en annan lokal rakt över gatan 
bredvid Expert.
Företaget bytte även namn till PC Super Store. Peter tror det var det finska 
bolaget som köpte butiken.
Peter har hört att anledningen till flytten skulle vara någon hyresskuld.
Sekvensia hade det lite " knackigt " med ekonomin just vid den här tiden. 
Sekvensia hade köpt upp flera företag bl.a Högdata i Karlstad eller Karlskoga. 
Den butiken hade gått bra tidigare men gick dåligt nu.

Peter hade aldrig någon kontakt med Hussein under tiden han arbetade i 
butiken, han hade endast kontakt med någon personalchef i Stockholm. 
Med personalchefen hade han kontakt då han sade upp sig. Telefonnumret till 
personalchefen hade han fått av Ali.
Peter var aldrig osams med någon i företaget under den tid han arbetade där.

Förhör med Jonsson, Erik Conny Peter; 2005-01-10 13:05   diarienr: 0500-K39890-04
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När det gäller händelsen den 19 oktober 2004 då morden skedde uppger Peter 
att han fick reda på det samma dag. Han tror det var någon arbetskamrat på 
Farmek som berättade det eller om han läste om det i någon tidning  på 
arbetsplatsen. Då han fick reda på det visste han inte vem det var som blivit 
mördad, han visste endast att det var en åttaårig pojke. 
Han fick reda på vem det var först fyra till fem dagar senare då han var i kontakt 
med Fredrik.
Han har sedan sett foto i tidningarna och då känt igen pojken.

Den 19 oktober 2004 arbetade Peter på Farmek i Linköping. Han var anställd i 
ett bolag som heter Dalkia och som har entreprenaden för skötseln av Farmeks 
anläggning i Linköping.
Han tror han började kl 07.00 på morgonen och slutade kl 16.00. Han lämnade 
inte arbetsplatsen på hela dagen.
Tiderna går nog att kontrollera eftersom han hade ett kort som han stämplade in 
och ut med.
Peter åkte bil till arbetet på morgonen, han blev skjutsad av sin pappa och 
avsläppt vid arbetsplatsen.

Peter vet inte exakt var det hände utan endast att det skulle vara på en kulle på 
andra sidan trädgårdsföreningen. Han har inte varit på platsen och kan därför 
inte säga exakt var det är.

Peter vet vem pojken var eftersom denne var i butiken ibland. Kvinnan vet han 
inte vem hon var.

Den första tanken Peter fick var att det var någon från pojkens familjs hemland 
som gjort det.
Anledningen till detta var att Ali jämt berättade om sina landsmän och hur de 
höll ihop. 
Det kanske var för att visa Hassan något.
Den andra tanken var att det kunde vara någon kund som blivit arg på Hassan, 
att det var en affär som gått snett.

Peter har inte hört något om vem som kan ha gjort det.

Peter har hört att  någon kroppsbyggare varit inne i butiken och misshandlat 
Hassan men han tror inte att denne har gjort det.

Peter kommer inte ihåg hur han var klädd den 19 oktober men tror han hade 
jeans och en tröja på sig. På arbetsplatsen hade han särskilda kläder på sig.

Peter är 22 år, ca 200 cm lång, smal kroppsbyggnad väger ca 75 kg, mellanblont 

Förhör med Jonsson, Erik Conny Peter; 2005-01-10 13:05   diarienr: 0500-K39890-04
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nästan rödlätt halvlångt hår. Peter brukar ha kort hår men för tillfället är det 
längre. Smalt ansikte.

Peter arbetade på Dalkia ca 5 månader under 2004. Han är för tillfället arbetslös.

  Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt. 

Förhör med Jonsson, Erik Conny Peter; 2005-01-10 13:05   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Edbom, Jacek
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis då han varit anställd på Sekvencia.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-01-10
Förhör påbörjat

15:37
Förhör avslutat

16:43
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Jacek arbetade ca 6 månader på Sekvencia, från hösten –02 och till sista februari –03. Han 
trivdes bra i företaget, men lönen var låg. Han fick erbjudande om arbete på Lindorff med 
högre lön och då slutade han på Sekvencia. Det var hans kompis Tim Tedenkvist som hjälpte 
honom till anställningen på Sekvencia. Kim var anställd där då. Jacek anställdes som 
tekniker. Han byggde ihop datorer eller felsökte dem, samt jobbade även som säljare i 
butiken ibland. 

Hassan Ammouri var den som formellt anställde Jacek. Hassan var hela tiden i butiken. Där 
arbetade även Henrik Aurelius och en del praktikanter. En som kom mot slutet av Jaceks 
anställning var Fredrik Palmkvist. En kompis till Hussein Ammouri som också kom mot 
slutet av Jaceks anställning heter Inge Pettersson. Jacek har aldrig träffat Hussein Ammouri. 
Jacek erinrar sig även en bodybuilder som var anställd, men slutade 1 – 2 månader efter att 
Jacek börjat. Han minns inte killens namn. 

När bodybuildern skulle sluta var det lite spänt. Han ville få sparken, men Hussein sa per 
telefon från Stockholm att han fick säga upp sig själv, annars skulle de inte kunna anställa 
någon annan. Killen ville få sparken för att få A-kassa direkt. Jacek vet att det var en del 
diskussioner mellan Hassan och den här killen innan killen slutade. Vad han vet förekom det 
inga hot. 

Vid ett eller två tillfällen var Jacek med Henrik Aurelius till firmans lager i Stockholm och 
hämtade grejor. Det var bara de två som åkte då.

Jacek har inte personligen haft några problem med Hassan. Han har alltid varit trevlig mot 
Jacek och tackat när han hjälpt till. Jacek vet att andra anställda haft problem med Hassan, 
därför att han inte riktigt förstår det svenska sättet att jobba i affär. Om någon kom in med en 
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trasig datordel, var Hassan misstänksam och undrade om grejen verkligen varit sönder från 
början eller om kunden orsakat felet. Även om kunden hade garanti kvar, ville Hassan att 
vissa saker skulle kollas upp. 

Ibland när Hassan hade sådana kunder, kunde han inte göra sig förstådd med kunden. Då fick 
någon av de svenska anställda, exempelvis Jacek ta över och försöka komma fram till en 
lösning med kunden. En del anställda tyckte att Hassan ställde till med extra jobb på det här 
viset. 

Ibland kom Hassans familj till butiken och hälsade på. Sonen Ali kom nästan varje dag efter 
skolan. Han var duktig på att bygga ihop datorer eller stå i butiken. Sonen Hussein kom också 
nästan varje dag, men han hjälpte inte till utan bara var där. Ibland kom Hassans hustru och 
döttrar dit, men det var ganska sällan. Då var även sonen Mohammad med. Jacek beskriver 
Mohammad som "en underbar unge, full med liv". Mohammad gillade att spela fotboll och 
det brukade han och någon av bröderna göra inne på det lager som fanns bakom butiken.  
Ibland var även systrarna med och spelade. 

Vare sig Hassan eller hans familj har berättat något om livet i Libanon. De har bara nämnt 
Libanon någon gång ibland, exempelvis när de jämfört något mellan länderna. Jacek och Ali 
brukade sitta och bygga datorer ihop eller äta lunch ihop, men de pratade inget om Libanon 
då. Jacek vet inget om vad som hänt familjen under deras tid i Libanon. 

I början av år –03 blev det varsel i företaget. En dag kom två representanter för företaget från 
Stockholm. De sa att personalen skulle sparkas, men vissa skulle få återanställning, däribland 
Jacek. Det här var precis när Jacek fått erbjudande om anställning på Lindorff. Han tackade 
därför nej till återanställning och då fick Henrik Aurelius ta hans plats. Jacek bad att få sluta 
direkt eftersom man ville det på Lindorffs och det gick Sekvencia med på, eftersom Henrik 
kunde hoppa in direkt.

Han tror att en av personerna från Stockholm heter Mohammad och är bror till Hussein. Vad 
den andre heter vet han inte. 

Jacek har varit och hälsat på efter att han slutade, både på Sekvencia och på PC Superstore. 
Han har alltid blivit väl mött när han kommit. Han blev bjuden av Hassan till Sekvencias 
julbord på Kiko-bar julen –03. 

Han har inte umgåtts med Ammouris utanför arbetet. Ibland har han träffat på Ali eller 
Hussein ute på stan när han varit och handlat. Som Jacek har förstått det är Hassan mycket 
religiös. Han tror inte att bröderna i Stockholm håller så hårt på religionen, i alla fall inte vad 
det gäller alkohol. Jacek vet att Hassan fastade och han låste varje dag in sig i ett rum på 
jobbet och bad.

Morden fick Jacek kännedom om samma morgon via medierna, när han kom till sitt jobb. 
Jacek brukar gå till jobbet. Ibland cyklar han men han tror inte att han gjorde det den här 
morgonen, för cykeln har varit trasig länge. De kör lite skift på hans jobb, ibland börjar han 
07.30, ibland 08.00 och ibland 09.00. Han tror att han den 19 oktober började klockan 09.00 
och arbetade fram till klockan 18.00. 

Jacek brukar gå hemifrån 30 minuter innan arbetet börjar. Det tar honom 15 – 20 minuter att 
gå i rask takt till Kungsgatan där Lindorffs ligger. Han går från bostaden och sneddar över 
Wahlbecks industriområde. Sedan går han Fridtunagatan ner och över Kaserngatan. Han 
sneddar sedan förbi gamla vattentornet och kommer ut på Kanbergsgatan. Han går den och 
fortsätter in på Gröngatan. Sedan går han förbi Domkyrkan och ner till Kungsgatan. 

Förhör med Edbom, Jacek; 2005-01-10 15:37   diarienr: 0500-K39890-04
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När han fick höra om morden tänkte han direkt att han ju nästan fått förbi mordplatsen och 
han funderade på om han sett någon eller något som kunde ha med morden att göra, men han 
kom inget på. För några år sedan var Jacek utsatt för en grov misshandel. Det har gjort att han 
är mycket observant på personer som han möter. 

Morddagens kväll ringde hans kompis Vladimir Kirsh och berättade att det var Hassan 
Ammouris son som blivit mördad. Någon eller några dagar senare fick han av sin mamma 
veta att hon haft den mördade Anna-Lena som lärare, när familjen flyttade till Sverige 1992. 
Modern sa att Anna-Lena varit mycket snäll. Jacek har aldrig träffat henne. 

Jacek, Henrik Aurelius och Kem Tedenkvist köpte blommor till familjen Ammouri efter 
mordet. Sedan hade inte Jacek tillfälle att gå med och lämna blommorna utan det gjorde 
Henrik och Kim.

Aktuell morgon var Jacek iklädd en svart Helly Hansen-jacka, som går nedanför stussen. På 
vänster ärm finns ett vitt märke med texten Helly Hansen. Han tror inte att han hade mössa. 
Om han hade det är den svart med uppvikt kant och har en vit text "smek-it". Texten har han 
alltid bakåt.

Jacek är 189 – 190 cm lång. Han har mellanblont hår och något grov benstomme.

På frågan om han känner någon som har en butterfly-kniv, svarar Jacek att han inte umgås i 
kretsar där man bär kniv. Inte heller som yngre har han känt någon som haft en sådan kniv.

Jacek har gått med på frivillig topsning.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt. 

Förhör med Edbom, Jacek; 2005-01-10 15:37   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Omri, Mohamed
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis som bekant till familjen Ammouri, då han omnämns i förhör med Hassan

Ammouri 2005-01-03.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-01-18
Förhör påbörjat

13:03
Förhör avslutat

13:38
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Ahlberg, Nils-Göran

Berättelse

Den hörde kallas fortsättningsvis i förhöret för Omri.

Omri kommer från Tunisien och har bott i Sverige sedan 1987. När han läste på högskolan i 
Norrköping blev han bekant med bröderna Hussein, Ali och Hassan Ammouri. De är kusiner 
till den mördade pojkens pappa, Hassan Ammouri. Bröderna skötte dataaffären i Linköping. 
Troligen år 2001 kom Hassan till Linköping för att sköta butiken. Då lärde Omri känna 
honom. Som Omri har hört, så blev bröderna anklagade av Hassans bror Hussein för att ha 
gjort något, så de fick inte jobba kvar i affären. De bor numera i Örebro och Omri tror att 
någon av dem startat en affär där. Han har ingen kontakt med kusinerna längre.

Omri hjälpte Hassan att fylla i pappren till Migrationsverket, när han skulle ta hit sin familj 
från Libanon. När familjen kom har Omri lärt känna dem lite. Han är inte så bekant med 
familjen att de umgås på fritiden, men han brukade handla i affären och ibland var familjen 
där. En av sönerna brukade hjälpa till, han heter Ali. En annan son heter Hussein. Omri har 
även träffat den mördade Mohamad i affären. Hassan fru och döttrar har han träffat där också, 
men inte så ofta. Han vet inte vad frun heter. Det förklarar han med att Hassans familj är 
religion och religiösa kvinnor pratar inte med okända män, utan säger bara "hej" till dem.

Omri fick höra om morden via media. En eller två dagar efteråt ringde han till PC Superstore 
och fick Hassans hemtelefonnummer. Han tänkte ringa för att beklaga sorgen. Det var 
Hassans svåger Ali som svarade.  Ali sa att det var journalister och poliser där. Omri tyckte 
då inte att det var läge att prata med Hassan. Sedan har det inte blivit av att han har ringt igen.

Under det senaste året har det inte blivit så mycket att Omri har handlat hos Hassan. Han 
tycker inte att han har så bra grejor. Det är bara några gånger han varit där. Han brukar köpa 
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delar eftersom han hjälper folk att reparea datorer. 

Omri har inte hört några rykten om vad som skulle kunna vara motiv till morden. Han 
framkastar att han själv har tänkt i banor att motivet skulle kunna ligga i konflikter mellan 
släkter i Hassans gamla hemland. Han vet att det finns sådant i vissa kulturer. 

Ali, Hassans svåger har han sett i butiken ibland. Han kommer nu inte ihåg exakt när, men 
tror att han brukade se honom i slutet av 2003 och möjligen början av 2004. Det var under en 
period om ca 3 månader. Han tror att Ali bodde hos Hassans familj en period. Omri har pratat 
lite allmänt med Ali. Han tror att han är gift med en ryska. Ali har berättat att han är utbildad 
till arkitekt i Vitryssland.

Omri känner inte till om även någon annan varit inneboende hos Hassans familj.

Uppläst från anteckningar och godkänt. 

Omri är ca 167 cm lång, skallig på hjässan och har mörkt, lockigt hår.

Förhör med Omri, Mohamed; 2005-01-18 13:03   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Rana
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Information som kan tänkas ha betydelse i utredning ang. mord.
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

2005-01-19
Förhör påbörjat

11:20
Förhör avslutat

13:10
Förhörsplats

Flemingsbergs polisstation, Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Rana är dotter till Khadije Ammouri vilken varit gift med Jamil Ammouri. 
Jamil är kusin med den mördade pojken Mohammads pappa Hassan.
Rana är dotter till Jamil och Khadije.

Rana har befunnit sig i Thoffatha i Libanon en längre tid. Hon reste dit för att 
gifta sig med Ali Ezadden. Det skulle även hållas en traditionsenlig bröllopsfest. 
Libanesiskt bröllop hölls på muslimskt sätt, men bröllopsfesten sköts på 
framtiden pga. Mohammed mördats.

Rana reste med flyg till Libanon den 15 oktober och återvände till Sverige den 
15 december. Att avresan blev den 15 oktober var en tillfällighet. 

Rana fick vetskap om morden den samma dag som de skett, således den 19 
oktober. Hennes bror "Josef den store" ringde till hennes pappa Jamil i Libanon 
och berättade vad som skett. Även flera av Mohammads släktingar ringde och 
meddelade. "Sådana nyheter sprids snabbt". 
Då Rana berättade vad som hänt för andra personer i byn så kände de flesta 
redan till detta. 
"Först kunde jag inte förstå vad som hänt, att det var sant. Inte i min familj. Man 
blir chockad".  
Rana och hennes man åkte ner till Mohammads farfar för att trösta honom och 
för att sörja.
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Rana har funderat mycket över anledning till att någon mördat hennes kusin, 
men hon har själv inte kunnat förstå eller hört talas om  någon anledning. 
Hon har under sin vistelse i Thoffahta  inte hört talas om att det historiskt 
förekomet någon händelse som kan ligga bakom en eventuell hämnd. 
Hon har läst Aftonbladets nätupplaga där olika spekulationer framförts, men….. 

Rana tillfrågas om vem i släkten Ammouri som hon känner bäst.
-Det är Mohammads syster Alie som jag pratar med och "är nära med". Vi är 
jämgamla. I övrigt har Rana ingen som hon är speciellt förtrolig med.

Rana lärde känna Alie redan under tiden som de bodde i Libanon, men de 
umgicks  inte speciellt mycket. Då familjen återvände till Sverige, efter att ha 
bott i Libanon 1995 – 2002, fick flickorna bättre, intensivare kontakt. De ringer 
ofta till varandra och träffades även då Alie kom till Stockholm. Det hände inte 
så ofta. Kanske varannan vecka eller någon gång per månad, men de träffades 
inte varje gång som Alie kom till Stockholm.

Rana besökte Alie i Linköping kanske vid två tillfällen under sommaren –04.  
Besöken varade 2-3 dagar och hon bodde då hemma hos Alie. Hon sov då i 
samma rum som Alie. Inga andra sov i rummet. 
Efter ny förfrågan säger Rana: Javisst ja, tjejerna sov tillsammans. Iman sov ju 
också i samma rum.
Dom gamla, Hassan och Zeinab sov i eget rum. 

Det påtalas för Rana att det under utredningen framkommet att hon varit på 
längre sammanhängande besök i Linköping och då bott hemma hos familjen 
Ammouri under 2-3 veckor. Det skall tidsmässigt ha skett under vintertid, runt 
jul, någon gång under tiden oktober – januari.
Detta är enligt Rana fel. Hon har inte varit på längre besök i Linköping, förutom 
vid de två tillfällen sommartid, som hon just berättat om. Annars har hon endast 
varit i Linköping över dagen. "Lite då och då". Hon förtydligar: Vid flera 
tillfällen men endast över dagen och inte sovit över. 

Rana tillfrågas om hon känner Alies morbror Ali.
-Jag känner inte honom speciellt väl. Jag har träffat honom vid några tillfällen 
hemma hos Alie i Linköping, men även hos släktingar  i  Stockholm. 
Rana har själv aldrig pratat med honom. 
Då Rana varit i Linköping har flickorna suttit ensamma och pratat med 
varandra, mest tjejsnack om sina killar. 
Rana vet inte hur gammal morbror Ali är, men hon uppskattar hans ålder till ca 
30 år. Morbror Ali och Rana har vid något tillfälle samtidigt sovit över i 
Linköping. Det var vid något av de båda tillfällen under sommaren som Rana 
berättat om. 

Rana tillfrågas om sin uppfattning om morbror Ali, om det är en juste gubbe? 

Förhör med Ammouri, Rana; 2005-01-19 11:20   diarienr: 0500-K39890-04
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– Jag vet inte vad jag skall säga. Jag har aldrig hört något illa om honom. Jag 
tycker han är snäll.

Det påtalas för Rana att det framkommit uppgifter om att hon och morbror Ali 
bott en längre tid, samtidigt under 2-3 veckor,  i lägenheten i Linköping. 
– Nej det är fel.

Rana tillfrågas om det är så att någon person, man eller pojke, tafsat på, eller 
försökt förföra henne eller kanske försökt våldta henne. 
Rana förnekar att något liknande skett. Hon bedyrar att hon, om så skett, nu 
skulle berätta det för polisen.

Rana tillfrågas om hon skulle berätta det för sin mor, om så skett?
-Det är inte säkert. Vissa saker är bättre att behålla för sig själv och att glömma. 
Men så är inte fallet nu.

Rana ombeds att bättre precisera de tidpunkter som hon besökt Linköping under 
2-3 dagar.
-Det var under juni månad, i somras, när mamma var i Libanon. Det var under 
den tiden jag besökte  Alie vid två tillfällen.
Hennes mamma Khadije reste till Libanon 12 juni. Rana ändrar sig nu och säger 
att hon endast sovit över i  Linköping vid ett tillfälle. Hon var i Linköping två 
dagar, men vid ett tillfälle. Det är så hon menat, och att det var efter det att 
hennes mamma rest till Libanon.

I lägenheten fanns då Zeinab, Alie, Iman, Hussein, Ali, Hassan samt morbror 
Ali. 
Zeinab och flickorna skulle resa till Libanon, men Rana minns  inte när de reste. 

Ranas mamma Khadije kände inte till att Rana sovit över i Linköping då hon 
(mamman) befann sig i Libanon. Hon fick vetskap om detta då hon ringt Rana 
och frågat efter det att hon förhörts av polis den 3 nov.-04. 

Det påtalas för Rana att hennes bästa väninna Alie berättat att Rana varit  på 
besök i Linköping under ca 14 dagar. Besöket/vistelsen hade skett "någon gång 
runt jultid", 2003.   
Rana "tror inte att det är möjligt". Hon kan inte minnas att hon varit i Linköping 
längre tid än 2-3 dagar. Varför Alie har sagt 14 dagar under vintern 2003 kan 
hon inte förstå.

Ranas man, Ali, kom till Sverige 5 september 2003 och han reste tillbaka den 
25 augusti 2004. Anledning till att han reste tillbaka till Libanon var att han fått 
avslag på sin asylansökan. 
Rana kan vare sig tro eller minnas att hon skulle rest till Linköping under den 
tid som hennes man befann sig i Sverige. Vintern 2003 hade han nyligen anlänt, 
så att hon skulle rest då. Nej!

Förhör med Ammouri, Rana; 2005-01-19 11:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Rana informeras om det märkliga i att även Alies mamma Zeinab i förhör 
uppgivet att Rana bott/besökt familjen i Linköping 2-3 veckor under 
uppskattningsvis nars – april 2004.
-Jag kommer fortfarande inte ihåg. Det är märkligt och alla säger tydligen 
olika. Jag förstår inte varför dom säger att jag varit där under flera veckor. Två 
- tre veckor kan man inte glömma. Det är ju så som man reser på semester.

Rana tillfrågas om sin uppfattning om Alies bror Ali.
-Jag tycket att han är snäll. Har aldrig hört något illa om honom.
Rana och Ali har nog aldrig pratat själva. De hälsar på varandra men känner inte 
varandra närmare. 

Rana har varit mantalskriven i Linköping sedan början av september 2004. 
Anledning var att hon ämnade flytta till Linköping eftersom hon trodde att det 
skulle vara roligare att bo där. Detta med tanke på att hon då kände sig ensam 
eftersom maken Ali då rest hem. Alie är den enda som är i ungefär samma ålder 
som Rana.
Då, när hon skrev sig i Lkpg var det inte bestämt att hon skulle resa till honom i 
Libanon så snart.
En ytterligare anledning var att hon hört att det skulle gå fortare för honom 
(maken) att få sin begäran om uppehållstillstånd beviljad om hon var skriven i 
en mindre ort, som Linköping.

Rana tillfrågas om varför tiden för hennes avresa ändrades och att hon skulle 
resa till Libanon så snart i stället för att resa/flytta till Linköping. 
-Jag längtade så mycket efter min man.

Rana uppger att avresan den 15 oktober var en ren tillfällighet. Det har inte 
någon som helst koppling till att mordet skedde några dagar senare, den 19 
oktober.

Alie har aldrig berättat för Rana  om att hon skulle ha haft något förhållande 
med någon man innan hon träffade sin man Imad. Alie har inte heller i 
förtroende sagt eller berättat om att det förekommit någon osämja inom familjen 
eller att hennes pappa Hassan var utsatt för några hotelser eller liknande.

Rana tillfrågas avslutningsvis om de uppgifter som hon lämnat är 
sanningsenliga. Om hon bott över natt flera dagar hemma hos familjen 
Ammouri i Linköping. Om morbror Ali eller någon annan man uppvaktat 
henne, kladdat på eller försökt förföra henne eller liknande.
Rana svarar att hon i såfall  skulle berätta, men att så ej  varit fallet.

Fortlöpande nedtecknat, uppläst och godkänt.    

Förhör med Ammouri, Rana; 2005-01-19 11:20   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Nivin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis i anledning av att hon är god vän med Rana Ammouri.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-01-19
Förhör påbörjat

10:17
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

Polishuset, Flemingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Ahlberg, Nils-Göran

Berättelse

Niven kommer ursprungligen från Libanon, men har bott i Sverige sedan 1998. Hon är gift 
med Youssef Ammouri, farbror till den mördade Mohamad. Niven och Youssef har två barn, 
5 och 2 år gamla. Youssef driver wienerkonditoriet på Biblioteksgatan i Stockholm. Niven 
hjälper till där ibland, annars är hon hemma.   

Hon berättar att hon och Youssef ofta träffar hans bröder. De umgås mest med Ali och 
Moslem, för de har barn som är jämnåriga med deras barn, men de träffar även de andra 
bröderna ofta. Hassan och hans familj brukade de åka och hälsa på i Linköpig ungefär 
varannan månad. Hassan och familjen kom till Stockholm ibland och hälsade på, men det var 
främst när banen hade sommar- eller vinterlov.

Niven har ingen aning om varför morden har skett. Hon säger att hon inte har hört att Hassan 
eller familjen skulle ha några problem i Sverige, som skulle kunna ligga bakom. Hon har 
aldrig hört att Hassan skulle ha varit i bråk med någon. På fråga vad man i släkten tror kan 
vara anledningen ill morden, säger hon att ibland tror man det handlar om rasism, ibland om 
en galning. Det är ingen som tror att det här är något som är riktat mot familjen.

Hon tillfrågas om Rana Ammouri har bott hos Hassan och hans familj. Niven säger att hon 
vet att Rana haft adress dit, men hon vet inte om hon bott där. På fråga hur hon känner Rana, 
svarar Niven att hon är kompis med Ranas syster Zena och känner Rana därigenom. Rana och 
hennes syskon är släkt med Youssef. Varför Rana hade sin adress hos Hassan vet inte Niven. 
Hon brukar inte prata så mycket med Rana och hon pratar inte med Zena om Rana.

Niven kommer från byn Nejariah, där det bor ca 500 personen. Det är en grannby till 
Toufatha. Zenas make kommer från Nejariah, han heter Mohamad Naser. Niven har inte så 
många bekanta i Toufatha, förutom familjen Ammouri. Hon har känt Youssef i 7 år och 
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under den tiden har hon inte hört att det skulle ha varit några problem för familjen Ammori i 
Toufatha. Det är heller ingen som har sagt till henne att det före hennes tid skulle ha inträffat 
något speciellt i familjen. Hennes föräldrar kanske känner till något, men det har de i så fall 
inte sagt till henne.

Niven var i Libanon juni till september –04. Sedan hon kommit hem, dröjde det inte så länge 
innan Rana åkte till Libanon. Hon har nyligen kommit hem därifrån. Hassans familj utom han 
och de stora sönerna var i Libanon sommaren –04. Att inte Hassan och pojkarna var med 
berodde på att resan var så dyr. Det var meningen att han och pojkarna skulle åka nästa 
sommar.

Hassan är en mycket snäll person och Zeinab är ändå snällare. Hon har aldrig sagt något till 
Niven om att hon känt sig hotad eller orolig över något. Dottern Alieh har en fästman som 
heter Imad Kawtharani. Han bor i Libanon. Niven har  aldrig hört att Alieh skulle haft någon 
annan pojkvän än honom. 

Zeinabs bror Ali har hon träffat. Hon vet inte exakt när han kom till Sverige. Han bodde ett 
tag hos Zeinab och Hassan, hon vet inte hur länge, men sedan flyttade han till Stockholm. 
Han är gift, men hans fru är i Ryssland. De har en dotter. Hon träffar inte Ali så ofta. Cirka 
två veckor före mordet var Niven och Youssef nere och hälsade på Hassan, som då var 
hjärtsjuk. Ali var där då. Rana var inte där. Det är enda gången hon träffat Ali hos Hassan. 

Det omtalas för henne att Youssef i förhör har uppgivit att Niven och Rana är goda vänner. 
Niven säger som hon sagt förut att det är Ranas syster Zena som är hennes väninna.

På frågan om hon vill tillägga något innan förhöret avslutas, säger Niven att det vill hon inte, 
förutom att om det hade varit något i familjen, skulle Youssef ha berättat det för henne.

Uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Ammouri, Nivin; 2005-01-19 10:17   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Aroub, Moustapha
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Om Moustapha haft avsikt hämta sin lillebror Mohammad vid Fridtunaskolan måndagen den 18 oktober

-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

Nils-Göran Ahlberg
Förhörsdatum

2005-02-01
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Rest. Paulos
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Moustapha arbetar på restaurant Paulos, Apotekaregatan 8 i Linköping.
Han informeras om att anledning till förhöret är utredningen av de två mord som inträffade 
den 19 oktober i Linköping. Moustapha upplyser om att han visserligen har ett kriminellt 
förflutet, men att han definitivt inte har något med händelsen att göra.

Moustapha informeras om att  två grabbar i 20-årsåldern besökt Fridtunaskolan den 18 
oktober, således dagen före morden. Då en av grabbarna tillfrågades om sitt ärende inne i 
skolan svarade han att han sökte sin bror Mohammad.
Den lärare som svarade kom genast att tänka på Mohammad Aroub, Moustaphas lillebror, 
och svarade att denne redan lämnat skolan.

Moustapha uppger att han  inte varit vid eller besökt Fridtunaskolan den 18 oktober.
Däremot ringde personal från skolan den 19 oktober, den dag morden hade skett. Moustapha 
låg och sov då Mohammads lärare ringde och bad honom hämta sin lillebror. Moustapha 
minns inte hur mycket klockan var då han väcktes.

Mohammads mamma Fathima brukar oftast hämta och lämna honom vid skolan, men de går 
även ofta själva. 

Moustapha tillfrågas ånyo om det kan vara så att han besökt skolan den 18 oktober. Han 
förnekar bestämt att han varit vid Fridtunaskolan denna dag. Om jag varit det skulle jag 
berätta. Det gäller ju svåra brott. 

Moustapha tillfrågas om han känner till att några pojkar varit vid skolan i avsikt att kanske 
stjäla något denna dag. Detta i anledning av att han själv tidigare uppgivet att han hade 

HEMLIG



kriminell bakgrund.   Moustapha uppger att ingen av hans kamrater skulle göra något brott
på den skola där hans syskon är inskrivna.

Förhöret uppläst och godkänt

Förhör med Aroub, Moustapha; 2005-02-01 14:30   diarienr: 0500-K39890-04
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1473

Förhör
Kartläggninh pojke.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyweji Latrash, Bashir
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan tänkas ha betydelse i utredningen ang mord i Lkpg 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

Nils-Göran Ahlberg
Förhörsdatum

2005-02-07
Förhör påbörjat

11:10
Förhör avslutat

12:30
Förhörsplats

Länskrim, Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Bashir som har lybisk bakgrund kom till Sverige 1981-82.
Han lärde tidigt känna Hussein Ammouri. Hussein "lagade Tv och sånt". De 
talade samma språk, Lybien/Libanon, och det fanns då inte så många 
utlänningar i Sverige. Det blev naturligt att umgås.

Bashir  började arbeta som  dörrvakt på Bz, Berzeli Terrass. Hussein kom 
ibland som gäst. Han kom alltid ensam.  Ibland kom Husseins bröder och 
kompisar till Bz. De kom i stora klungor och det blev ibland lite tjafs eftersom 
man var tvungen att "rensa lite. Man fick inte släppa in för många svartskallar 
på en gång eftersom det lätt blev bråk med för många på en gång. Det kunde då 
bli lite tjafsigt eftersom dom visste att Hussein och jag var kompisar".

Vid ett tillfälle uppstod bråk mellan Bashir och Husseins bror Akil samt kusinen 
Mohammed. Det blev lite handgemäng utanför Åhlens, men det är många år 
sedan och finns nu inga hard feelings. Hussein känner till även detta. Han vet 
allt som händer i släkten.

Bashir känner den mördade pojkens pappa Hassan genom Hussein. Hassan 
hjälpte Hussein med datorer i Stockholm då familjen flyttat till Stockholm för 
5-6 år sedan. Bashir har hört att familjen flyttade till Sverige för att ta hand om 
butiken i Jönköping eller Linköping. Bashir har svårt att skilja dessa städer åt. 
Bashir har besökt Hassans affär vid ett tillfälle för några år sedan. Hussein, 
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Hassan och Bashir skulle resa till Tyskland på en datamässa tillsammans med 
ett antal andra personer i data-branschen. De plockade då upp folk vid affären i 
Jönköping, eller möjligen var det Linköping.

Bashir tillfrågas om vad han arbetar med, försörjer sig på.
-Försäljningsarbete, jag säljer korv 4-5-6 månader om sommaren i Sverige. 
Resten av tiden bor jag i Tallin, Estland. Bashir har en flickvän, Ello, vilken 
driver ett café där. Bashir hjälper henne i caférörelsen.
Han uppger sig under vinterhalvåret resa till Sverige endast 4-5 ggr. Längre 
tillbaka reste han ganska ofta, i princip varje vecka. Jag reste ofta på den tiden, 
eftersom jag har en kompis i Sverige som säljer mobiltelefoner. Jag fick köpa 
ganska billigt och sålde till kompisar i Estland. Tjänade lite pengar på varje.

Det påtalas för Bashir att han ofta vid dessa resor hade sällskap med unga 
flickor.
-Ja, det stämmer  Jag tycker om vackra saker. Jag vill leva gott, äta gott, klä 
mig snyggt och ha fint omkring mig. Jag vill även ha vackra kvinnor. Ello är 
vacker. Det var tidigare jag hade många kvinnor.

Bashir tillfrågas om sitt bruk av droger, tobak eller liknande.
-Nej, och jag röker inte, och om en kvinna röker vill jag inte ha henne.

Under sina vistelser i Sverige bor Bashir inneboende hos en manlig bekant på 
Laxvägen 17 i Fisksätra. 

Bashir tillfrågas om vad han har för affärer tillsammans med Hussein Ammouri.
-Jag har inga affärer med honom. Hussein är som en bror för mig. Om något 
blir galet hjälper vi varandra. Om jag t.ex. behöver pengar, kan jag låna av 
honom. Om något händer någon i hans släkt så känns det som om det händer 
även mig. Jag blir mycket ledsen. Vi är som bröder allihop.
Bashir tillfrågas ånyo om eventuella affärer tillsammans med Hussein.
-Jaha, nu förstår jag. Han har ett företag i Estland och eftersom jag bor där, har 
uppehållstillstånd, finns jag med i pappren. Bara med mitt namn, inget annat. 
Han vill, har startat för några månader sedan, men har ännu ingen verksamhet. 
Han har tänkt sälja datorer precis som i Sverige.

Bashir har 2 barn tillsammans med en finsk kvinna. De bor i Kopio, Finland. De 
är separerade men var aldrig gifta. 
En dotter 18 år som studerar. -Hon lyssnar aldrig så vi tjafsar lite.
Pojken, Wahid Ruuskanen, 20 år, har studerat och gjort sin militärtjänst. Bashir 
har vid något tillfälle frågat Hussein om arbete i hans databutik i Kopio. 
Bashir har mycket bra kontakt med sin son. "Han är bra, lyssnar och så". Bashir 
uppger sig själv ha mycket häftigt humör, medan Wahid är mycket lugnare. W. 
Har finskt mobiltfn-nr 00358417728678.

Bashir tillfrågas om sina egna funderingar kring morden. Vem som kan ha 

Förhör med Nyweji Latrash, Bashir; 2005-02-07 11:10   diarienr: 0500-K39890-04
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utfört, vad kan vara bakomliggande orsak.      
-Det finns ingen som jag vet som hatar familjen. Det kanske är någon som hatar 
"svartskallar". Kvinnan kanske såg något och därför tystades. Jag vet inte.
Bashir känner inte till att den drabbade familjen flyttat till Stockholm.

Bashir tillfrågas om sin inställning till s.k toppsning för DNA. Han har ingen 
erinran mot detta.

Bashir beskrives:
Mörk hy med vita handflator. Rakat huvud. 173 cm lång. Normal 
kroppsbyggnad. "Mycket guld och välklädd".

Fortlöpande nedtecknat uppläst och godkänt.

 Topsad.

Förhör med Nyweji Latrash, Bashir; 2005-02-07 11:10   diarienr: 0500-K39890-04
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1476

Förhör
Tips Kartläggning pojke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hagberg Andersson, Gunilla
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang till polisen inringt tips 2005-02-08.
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

2005-02-17
Förhör påbörjat

10:11
Förhör avslutat

10:26
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Gunilla bor i Lindesberg utanför Örebro. Hon har en dotter som tidigare bott på 
T1-området i Linköping. Dottern har barn som gått i samma skola som den 
mördade pojken Mohammad.

Vid tiden för morden pratade Gunilla med en bekant man, fortsättningsvis 
kallad greken.
Greken bor i Örebro berättade att den mördade pojkens pappa drivit ett datortek 
tillsammans med en släkting i "Krämarhuset" i Örebro.
I  rörelsen fanns en kvinna anställd vilken enligt hörsägen blev utsatt för "att 
någon tafsat på na eller liknande".  Kvinnans släkt, okänd nationalitet, skulle 
därför ha utfört morden som hämnd för att "de tafsat". 

Gunilla vet inte när i tiden händelsen skall ha utspelats. Hon vill heller inte 
uppge grekens identitet. "Nej jag vill inte det, tänk om han blir arg på mig. Nej, 
uj, uj, uj. Det vill inte jag".

Gunilla skall själv vidtala greken och återkommer eventuellt med uppgifter om 
hans identitet.

Fortlöpande nedtecknat.
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1477

Förhör
Man som uppträder konstigt.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lämna tips
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

Hillevi Nilsson
Förhörsdatum

2005-03-01
Förhör påbörjat

11:50
Förhör avslutat

12:00
Förhörsplats

Polisen Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

 Det ringer en man till polisen för att lämna ett tips. Mannen vill vara anonym.

Han tipsar om en kille som arbetat på dataföretaget som den mördade pojkens pappa hade.
Killen arbetade där för ca 1 ½ - 2 år sedan.

För ca 2 ½ - 3 månader sedan träffade tipslämnaren killen på nattklubben  Basement.
Killen betedde sig konstigt. Han berättade att han hade fått sparken från firman för länge 
sedan. 
Killen sade sedan att han hatade poliser och att polisen jagade honom.
Killen började sedan att tjuta (gråta). Han sade också att polisen hade tagit hans DNA.

Tipslämnaren vet ej vad killen heter men för ett par år sedan bodde han i Åbylund, nära 
Flamman.
Det är en svensk kille, ca 35 – 37 år. Han är lång, 180-183 cm, och muskulös, 
bodybuilder-typ. Killen har ljust kort hår och bär glasögon.   
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Förhör
R3959

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter angående det anonyma tips som inkommet där Gladis uppges besitta uppgifter.
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

2005-03-04
Förhör påbörjat

13:03
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Gladis uppsöks i sin bostad i Östergötland. 
Hon har skyddade personuppgifter, är rädd och skygg. Bakgrund till detta är att 
hennes dotter knivmördades i hennes hemland Libanon för ca 2 år sedan. 

Gladis har genom massmedia, Tv, hört om mordet på den lilla libanesiska 
pojken i Linköping. Hon uppger sig inte känna pojken eller någon ur hans 
familj, men hon anser att familjen själva måste veta om dom haft problem med 
något eller någon politisk bakgrund.

Gladis dotter mördades i Libanon. Hon dödades med 8 knivhugg i rygg och 
axlar. Inga hugg i klinkorna.   Gladis själv blev huggen på liknande sätt men 
överlevde. 

Gladis levde med sin libanesiska man och dotter i Sverige. Maken ville att 
dottern skulle studera i Libanon. Maken bodde under tiden kvar i Sverige. Det 
var en granne till Gladis som mördade dottern och försökte mörda henne själv. 
Hennes make och grannen var bekanta men hade olika politisk bakgrund. Det 
var gammal politisk osämja som var bakomliggande orsak. Detta tillsammans 
med obesvarad kärlek till Gladis från grannen.

Gladdis har ingen kännedom om orsaken till varför pojken i Linköping 
mördades men tror att det även i detta fall kan finnas en politisk bakgrund. 
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–Men hon har inget som helst belägg för denna teori.

Hon är numera separerad från maken, barnets far. 

(Gladis var mycket svårhörd. Hon kände sig hotad av sin för mord dömda 
grannes släktingar och var inte pratbenägen)

Nedskrivet i efterhand efter noteringar.

/ N Ahlberg   

Förhör med Okänd; 2005-03-04 13:03   diarienr: 0500-K39890-04

1479HEMLIG



1480

Förhör
Anknyter till uppslag R 4122

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Malm, Tomas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-03-07
Förhör påbörjat

09:35
Förhör avslutat

10:09
Förhörsplats

Nygatan 36, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tomas uppger att han vet inga fakta, det är bara vad andra har sagt som han kan återge. 

Tomas har en butik och fastighetsskötaren där heter Håkan Norrman. Norrman är 
fastighetsskötare åt Alecta Aberdeen och Nordea. Nordea äger huset på Trädgårdstorget, där 
bankens kontor är beläget. I samma hus finns en datorfirma. (Den firman heteer Need IT och 
kommer att kallas så fortsättningsvis i förhöret/bb) Norrman har berättat att förre ägaren av 
Need IT, Tomas vet inte hans namn, fick hotbrev från innehavaren av PC Superstore. Det ska 
även har varit någon lapp som klistrades upp på dörren till Need IT. Eventuellt hade 
innehavaren av PC Superstore också ringt. Som Tomas förstod det så gällde det att PC 
Superstore inte gillade konkurrensen. Tydligen blev ägaren till Need IT så illa berörd av brev 
och telefonsamtal, så han kunde inte ha kvar sin firma. Han sålde eller lämnade över den till 
någon annan.

Tomas är bekant med Dick ?, som äger Ica-butiken på Djurgårdsgatan. Dick har berättat om 
att den mördade pojken var inne då och då och köpte godis. Han var alltid glad och trevlig. 
När det hade gått en tid efter morden och även Dick fått höra om vad Håkan Norrman 
berättat, så sa Dick vid ett tillfälle att polisen inte skulle få tag i mördaren förrän pojkens 
pappa pratade.  Som Tomas förstod det så trodde Dick att det var ett proffs som begått 
morden, eftersom han försvann så spårlöst och är det så borde familjen känna till orsaken.

Till sist har Tomas son Niklas, 17 år, berättat om ett rykte han hört. Det är att det skulle ha 
förekommit försäljning av anabola steroider inne på PC Superstore.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.
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1481

Förhör
R 4122

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Norrman, Håkan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter framkomna i förhör med Tomas Malm.
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

2005-03-07
Förhör påbörjat

09:31
Förhör avslutat

10:01
Förhörsplats

Akive life Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Blick, Berit

Berättelse

Håkan är fastighetsskötare på fastighetsförvaltningsbolaget Abberdeen. 
"Nordbankshuset", Trädgårdstorget 2 i Linköping ingår i Håkans 
förvaltningsuppdrag. I denna fastighet hyr dataföretaget Need I.T.  Butiken 
ligger granne med PC Supetstore och drevs tidigare av en person, Dennis 
Ahlsén. Denne har sålt företaget och flyttat, okänt vart och vad han idag sysslar 
med..
 (Dennis har enligt anställd personal på Need IT gått i konkurs och en tid 
härefter arbetat på it-företaget Data Design)

Dennis har berättat för Håkan att företaget mottaget brev samt även 
telefonsamtal från grannföretaget PC Superstore. Sannolikt hände  detta 2003. 
Håkan har läst ett brev som Dennis affischerade i sin butiks skyltfönster. Han 
minns inte innehållet men uppger att "innehållet var inte trevligt", lite hotfullt. 
Håkan vill minnas att Dennis polisanmälde hotelserna. Han tror inte att Dennis 
blev speciellt rädd, "för då hade han säkert inte satt upp brevet i skyltfönstret". 
Han sade emellertid att han upplevde hotelserna som otrevliga.

Fortlöpande nedtecknat. 

/ Nils Ahlberg.
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1482

Förhör
Anknyter till uppslag O 2739

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Pettersson, Raul
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl förhör i anledning av mord 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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-03-08
Förhör påbörjat

09:14
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare insp Nils Ahlberg.
Den hörde kallas fortsättningsvis i förhöret Raul. Identifierad genom körkort, klass B.

Raul tillfrågas om vilket mobiltelefonnummer han har. Han uppger 0707-126226. Han säger 
vidare att sommaren 2004 tappade han sin andra mobil, han minns nu inte numret till den. Då 
fick han överta sambon Malin Bergstedts mobil. Hon jobbar på Tele2, som ligger i samma 
hus som Manpower, där Raul jobbade i oktober 2004. Genom sitt arbete har Malin billigare 
telefonabonnemang. Hon har nu tel 0738-489580.

Han tillfrågas om ett samtal till hans mobil klockan 09.05 på morgonen den 19 oktober, 
samtalet kom från en Michaela Sjöberg. Raul säger att han inte känner någon med det 
namnet. Det omtalas för honom att det kom ytterligare ett samtal till honom från Sjöberg 
klockan 09.10. Raul kan fortfarande inte erinra sig vem hon  är. På frågan om det kan vara 
någon kund, säger han att det är det inte, han lämnar inte ut sitt privata mobilnummer till 
kunder.

På frågan vilka han pratade i telefon med den aktuella morgonen, svarar han att han inte 
minns. Han tror han var i kontakt med sin kompis Hannes Westman på PC Superstore under 
dagen. Han tror inte att man då visste att det var ägarens son som var mördad. Raul minns 
inte när han fick veta det. 

Det påtalas för honom att klockan 09.18 skickade han ett sms till Michaela Sjöberg. Raul 
minns inte detta. Han funderar på om någon kompis kan ha lånat en mobil av någon och ringt 
till honom.

Han tillfrågas om det var vid den här tiden som han sökte nytt jobb på Securitas. Raul har 
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slutat på Manpower och arbetar nu på Securitas around you, där han säljer villalarm. Raul 
säger att han var på en del intervjuer och tester innan han fick det jobbet. De han var i kontakt 
med på Securitas om jobbet var Camilla Miedhl-Ohlsson, Veronica Larsson, han är lite 
osäker på efternamnet, Roine Lindberg och driftchef Lars Ahlberg. Han har inte skickat några 
sms till dem. Vad han kan minnas har han heller inte sökt några andra jobb.

Raul säger vidare att det finns en del kompisar till Malin kvar i telefonen, sedan han övertog 
den från henne. Han kollar sin telefon, men det finns ingen Michaela Sjöberg. Han får ringa 
hem till Malin och fråga, hon känner heller ingen Michaela.

Raul säger att han skulle nog känna igen numret om han får veta det. Insp Ahlberg har ringt 
aktuellt nummer, det har upphört. Raul får veta numret. Han kollar i sin telefon och säger 
sedan  att det är hans mammas arbetsmobil. Mamman jobbar på universitetet som 
ekonomiassistent. För något år sedan fick hon nya arbetsuppgifter och övertog då sin 
företrädares mobil. Denna kanske heter Michaela Sjöberg.

Raul kan tänka sig att han hade kontakt med sin mor morddagen, eftersom han bor i området. 
Modern heter Eva Pettersson, tel arb 013-281037. Raul visar sin telefonbok för fhl, där finns 
namnet Eva P och tel 0706-366225. Raul använder inte det här numret så ofta.

Raul går med på att fotograferas och topsas. Han är upplyst om frivilligheten, sin rätt att 
vägra utan att på något sätt belastas, att provet endast ska jämföras i mordärendet och sedan 
kastas.

Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Pettersson, Raul; 2005-03-08 09:14   diarienr: 0500-K39890-04
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1484

Förhör
O128:J

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Ali
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl. ang. tidigare lämnad uppgift om hundrastande man.
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

2005-03-23
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

I förhör med Ali 2004-09-19 har han berättat att hans båda bröder Mohammad 
och Hussein vid ett tillfälle blivit slagna av en man med hund. 

Ali uppger att "en gammal gubbe"  brukade rasta sin hund i området kring 
Åsgatan. Gubben bodde troligtvis även i området. Han hade tittat snett på 
grabbarna och vid ett tillfälle hade han kommit fram och slagit till Mohammad 
och Hussein.

Ali har bara hört mycket kort om händelsen och han känner inte till vem 
"gubben" är och inte vare sig ras eller utseende på hunden.
Ali tror att hans bror Hussein kan minnas och berätta mera.  

Fortlöpande nedtecknat.
Nils Ahlberg
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Förhör
Anknyter till uppslag G 1046.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bergsten, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis i anledning av mord.
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

Berit Blick
Förhörsdatum

2005-03-24
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

11:09
Förhörsplats

L våld
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Ahlberg, Nils-Göran

Berättelse

Fredrik Bergsten kallas Fredrik fortsättningsvis i förhöret. 

Han har tidigare varit sambo med Anna-Kristina Wagndal på Trumslagaregatan 49 i 
Linköping. De flyttade dit julen 1995 och separerade februari 2001. Då flyttade Fredrik till 
Ryd, medan Anna-Kristina bodde kvar med deras dotter Johanna, född 1997. Johanna bor 
varannan vecka hos sin mamma och varannan hos Fredrik. Oftast byter de vid 
Tunvallaskolan, där Johanna går. Bytet är för det mesta på fredagar. 

Fredrik arbetar med data och ekonomi i Norrköping. Han är halvtidssjukskriven på grund av 
utmattningssymtom. 

Johanna går i en 1-2-klass. Det är ca 60 elever i klassen, det är elever från flera skolor som 
slagits ihop till en klass. Mohammad Ammouri gick i Johannas klass, fast de gick i olika 
grupper. De hade en del aktiviteter tillsammans på skolan. Fredrik vet inte vem Mohammad 
var. 

Fredrik minns inte exakt, men han tror att Johanna bodde hos honom veckan innan morden på 
Åsgatan. Troligen lämnade han henne på Tunvallaskolan på morgonen fredagen den 15 
oktober och så gick hon hem till mamman efter skolan. Under helgen vill han minnas att 
Anna-Kristina ringde och berättade att några pojkar varit dumma mot flickor på skolan, 
bland andra Johanna. En av pojkarna var Mohammad. 

Sedan kom Johanna till Fredrik nästa fredag, då hade morden skett på tisdagen. 
Anna-Kristina hade berättat att Johanna vaknat första natten efter morden och gråtit och 
pratat om Mohammad. Johanna berättade sedan för Fredrik att hon var arg på Mohammad för 
att han slagit henne och det kändes väldigt konstigt att vara arg på någon som blivit mördad. 
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Johanna har inte berättat något annat om Mohammad. Johanna spelar inte fotboll. 

Som Fredrik förstod det var bråket på skolan inte så allvarligt. Han vill minnas att det var 
några pojkar som jagat flickorna och låst in dem i något hus på skolgården. Mohammad hade 
slagit Johanna eller i alla fall varit hårdhänt mot henne. Johanna är lite känslig av sig, så hon 
hade tagit illa vid sig.

Fredrik själv var på jobbet i Norrköping, när han fick höra om morden. Det var en 
arbetskamrat som berättade, Fredrik hade inte haft radion på. Fredrik vet inte vem den 
mördade kvinnan är.

Fredrik har inför förhöret kollat sin almanacka hur dags han började arbeta den 19 oktober. 
Det står 08.00. Fredrik säger dock att han inte är så noga med tider och chefen ser mellan 
fingrarna med att Fredrik inte passar tiderna exakt. Fredrik säger att det är mycket möjligt att 
han var på jobbet redan 07.30. Det beror på om han skjutsade sin flickvän till jobbet eller 
inte. Han har frågat henne inför förhöret, men de är båda osäkra över vilket han gjorde.

Fredriks flickvän heter Marina Petterson och bor i Skäggetorp, tel 013-178508. Han brukar 
ofta sova över hos henne. De sover inte hos honom, för hans lägenhet är ganska liten. Fredrik 
har en mörkblå Passat, FDN 272. Marina jobbar på Hagalunds sjukhem, som ligger mitt emot 
Soldathemmet. Han brukar skjutsa henne så att hon är där precis tills hon börjar, klockan 
06.45. Sedan kör han till sitt arbete och då är han i Norrköping ungefär 07.30. När han 
skjutsar Marina kör han Västra vägen – Kaserngatan – Djurgårdsgatan och in till sjukhemmet 
infarten efter infarten till Lägerhyddan. 

Om Fredrik inte skjutsar Marina kör han bort mot Ikea och tar E 4:an från den påfarten till 
Norrköping. Fredrik sover oftast över hos Marina. Då brukar han åka hemifrån klockan 
07.15. 

Fredrik tror att han skjutsade Marina den 19 oktober på morgonen. De har diskuterat detta 
och Marina vet att hon gick hem från jobbet den dagen och att hon gick förbi mordplatsen. 

När Fredrik bodde kvar på Trumslagaregatan promenerade han ganska mycket, bland annat 
gick han alltid Djurgårdsgatan ner till stan och tog bussen till Norrköping. Från den tiden 
kommer han ihåg några udda personer som han brukade se. En var en äldre man som alltid 
hade hög hatt, en annan "prinsessan". Så var det också en kille som nog var utvecklingsstörd 
och som cyklade. Troligen hade den killen en 3-hjulig cykel. Honom har han inte sett till på 
långe. 

Fredrik har funderat efter morden om han sett några "konstiga" personer kring 
Djurgårdsgatan men han kan inte komma på någon.

Fredrik tillfrågas om han har några egna funderingar kring morden. Han säger att han har hört 
folk prata om att pojkens pappa hade någon slags affär och att han lurat folk på pengar. 
Mordet på pojken skulle i så fall kunna vara en hämnd mot fadern och att kvinnan bara råkat 
dyka upp.

Fredrik är enligt egen uppgift 177 cm lång. Han är kraftigt byggd och har mellanblont, ca 4 
cm långt hår. Han bära enligt egen uppgift alltid glasögon. De han har vid förhöret har smala, 
svarta bågar. Fredrik har på sig en svart mockajacka, som räcker nedanför stussen. Han säger 
att i oktober hade han antingen den jackan eller också en grön sommarjacka, som räcker 
ungefär till höften. Fredrik säger också att numera går han aldrig på Djurgårdsgatan eller 
däromkring, han kör alltid bil.

Förhör med Bergsten, Fredrik; 2005-03-24 10:30   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhöret är uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Bergsten, Fredrik; 2005-03-24 10:30   diarienr: 0500-K39890-04
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1488

PM
ANMÄLNINGAR MOT SEKVENCIA

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Gunnarsson, Per
Datum

2005-03-31
Tid

14:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Gunnarsson

Uppgiften avser

Anmälningar till Allmänna Reklamationsnämnden mot SEKVENCIA AB.
Uppgift

För att kontrollera om anmälningar/klagomål inkommit mot företaget Sekvencia AB 
kontaktades registrator Marita Lindberg, Allmänna Reklamationsnämnden på tfn 
08-55501700.

Marita Lindberg berättade att det under åren 1996 - 2005 inkommit sammanlagt 35 
anmälningar mot firman. Det är mot deras butiker i Stockholm, Kungens Kurva, Skärholmen, 
Örebro och Linköping.

Ärendesammanställning och dataslagningar bifogas.
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1489

PM
Konsumentupplysningens ärenden ang. Sekvencia AB

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Gunnarsson, Per
Datum

2005-04-04
Tid

11:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Gunnarsson

Uppgiften avser

Förfrågningar, klagomål, reklamationer och anmälningar mot Sekvencia AB som inkommit till

Linköpings kommuns Konsumentupplysning tfn 013-20 60 00.
Uppgift

Konsumentvägledare Carina Bremer på kommunens konsumentupplysning tfn 013-20 68 32 
kontaktades. Hon berättade:

Det har varit ganska bökigt med den firman. De som klagade ansåg sig felaktigt behandlade 
och frågade om de hade rätt och om de kunde anmäla firman. När de hade försökt få rättelse 
hade de inte fått något gehör och sedan hänvisade till Stockholm. Carina Bremer ringde själv 
till firmans kontor i Stockholm. Där förstod man inte vad det var frågan om och det hela 
slutade med att man inte ens förstod språket. Självklart blir folk irriterade på ett sådant 
bemötande.

Från nyåret har man på konsumentupplysningen börjat föra register över de personer som vill 
uppge sina namn. Tyvärr finns ingen förteckning över de som ringde förra året. Det enda 
namn hon minns är ett ärende som Leif Boman hade. Han drev det till tingsrätten. 
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1490

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Yousef, Lahod
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis i mord på Åsgatan i Linköping  ang sin kännedom om Muhammed.
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

Monica Olhed Hansson
Förhörsdatum

2005-04-26
Förhör påbörjat

18:00
Förhör avslutat

18:35
Förhörsplats

Yngves livs, Ågatan 38, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lahods mamma, Youno, SEHAM, befinner sig i butiken Yngves Livs som hon och hennes 
make äger. Hon säger att förhöret med Lahod kan hållas utan förhörsvittnen. Hon uppehåller 
sig i butiken under hela förhörstiden.

Lahod berättar att han går i klass 6 g på Fridtunaskolan i Linköping. Den Muhammed som 
blev dödad gick på Tunvallaskolan som ligger ca 200 m från Tunvallaskolan. På den skolan 
gick även Lahods lillebror Mattias, men i 1:a klass.

Lahod kände Muhammeds äldre syskon mer än han kände Muhammed. Det var framför allt 
Hussein som var 2 år åldre än Lahod. Hussein gick tidigare på Fridtunaskolan men efter 7:e 
klass flyttade han till Tonhageskolan. Hussein och Lahod, och andra kompisar brukade spela 
fotboll på rasterna.  På fritiden umgicks inte Lahod med Hussein, mer än att dom bara 
träffade på varandra någon gång då och då.
Muhammeds syster Iman som är ett år äldre än Lahod gick i Lahods klass, hon hade gått om 
ett år. 
Lahod vet att Muhammeds familj flyttade till Stockholm en eller två veckor efter att 
Muhammed blev mördad.

Lahod känner inte till ifall Muhammed hade någon mobiltelefon. Han har aldrig heller sett att 
 Muhammed eller Muhammeds syskon skulle ha haft kniv på sig. Lahod säger att "Hussein 
var inte sån",  han var mer lugn av sig och han var inte gapig, skrikig eller våldsam på något 
vis. Han var inte heller så pratsam av sig, och Lahod tycker att Muhammed var ungerfär 
likadan, fast Muhammed var väldigt "skrattig och glad av sig".

Lahod tillfrågas om han känner någon som heter Simon. Det gör han och räknar upp dessa. 
Han kan inte efternamnet på någon av dom.
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1) Simon som går i 6:an på Tonhageskolan, och bor på Stolplyckan nära Italienska bageriet.

2) Simon i 5 g på Fridtunaskolan och bor mittemot Lahod.

3) Simon som har lång hår, mellanblont, går nog 6:e klass, på okänd skolan. Han   
    spelar ishockey. Det är Ali som går i samma klass som Lahod som pekat ut honom   
    och sagt att han heter Simon.

Lahod kommer inte ihåg någon som heter Simon som är lite äldre än Lahod.

Jag (fhl) berättar om en inkommen händelserappor till polisen i maj 2004 där någon 
ringt till polisen och sagt att han och hans kamrat blivit slagna av en kille då dom 
spelade basket.
Då säger Lahod  "javisst, nu kommer jag ihåg".

Det var Lahod och hans dåvarande klasskamrat som träffat på en kille som heter 
Simon och har långt hår. Han kallas för Jesus. Denna Simon spelad fotboll och basket 
och hade lagt en fotboll någonstans. Då kom Lahod och hans kamrat Muhammed och 
cyklade förbi. Lahod och Muhammed retades med Simon, dom tog hans boll, och 
skojade med honom att han inte skulle få tillbaka den. 
Då tog Simon Lahods cykel. Lahod går efter Simon för att ta tillbaka sin cykel. Då tar 
Simon tag i Lahods arm och snurrar runt honom och kastar honom i marken. 
Lahod blev sittande på marken. Simon fick tillbaka sin boll, tog den och började gå 
därifrån.
Lahod och Muhammed hade några andra kompisar med sig och dom ringde polisen. 
Lahod och hans kamrater  började gå efter Simon för att se var han bodde. Efter detta 
hände inget mer.
Denna Muhammed som var med heter Aroub i efternamn, och går på Fridtunaskolan. 
Lahod och han gick i samma klass t.o.m. 5:an men sen delades klassen och 
Muhammed Aroub går nog i klass 6 m nu.

Lahod säger att han hela tiden har trott att killen som dom kallade Jesus hette så, det 
var först denna dagen som han fick veta att killen hette Simon.

Lahod får se passfoto från 000726 på Simon Liedgren och säger att "ja, det är den 
Simon".

Lahod har lyssnat på det indikterade och uppger att det är riktigt.

Slut kl 18.35

Tillägg till förhöret

Lahods mamma Yuono, SEHAM 720525-2187 tillfrågas angående mobiltelefoner. 

Hon känner inte till att någon i familjen blivit av med en mobiltelefon. Familjens 
telefoner är köpta i Sverige.

Förhör med Yousef, Lahod; 2005-04-26 18:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Familjen var på besök i Syrien mellan den 8 – 22 april 2005. Detta var första gången 
på 17 år som dom var där.
Hon vet inte heller att det skulle finnas någon lokal i Linköping där Syrianer träffas 
och har olika arrangemang.

Slut.

Förhör med Yousef, Lahod; 2005-04-26 18:00   diarienr: 0500-K39890-04
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1493

Förhör
R3970

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Amanatidis, Kiriakos
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontroll av uppgift om att någon av Ammouris kladdat på en anställd kvinna.
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

2005-05-04
Förhör påbörjat

12:51
Förhör avslutat

13:03
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kiriakos tillfrågas om han känner till något om dubbelmorden i Linköping den 
19 oktober 2004 och vad han känner till om att en kvinna som arbetat i 
familjens butik i Örebro blivit antastad av eller sexuellt ofredad av den mördade 
pojkens pappa. 

Kiriakos känner till morden och har läst om dem. Han vet att släktingar drivet 
en databutik i Örebro. Han uppger att han även handlat en dator i butiken, men 
att han inte känner någon som arbetar eller arbetat i butiken. Han har inget att 
berätta angående inköpet, inget konstigt.

Ang. ryktet om att en i butiken anställd kvinna skall ha blivit antastad av någon 
av ägarna känner han inte till. Det är inget som Kiriakos någonsin hört talas om. 
Han skulle gärna berätta om så var fallet eftersom han önskar att morden klaras 
upp.

/ Nils Ahlberg
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Förhör
K1568 (M1568:2) Biljardpalatset

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Amro, Hassan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter runt Hassan och mohammad Ammouris besök i Biljardpalatset.
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

2005-05-25
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:52
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hassan är innehavare av Biljardpalatset i Linköping. Rörelsen bedrivs i 
källarplanet under Mc Donalds Hamburgerrestaurang, Trädgårdstorget. Entrén 
vetter ut mot Drottninggatan i närheten av den lokal där fam. Ammouris företag 
Sekvencia tidigare var beläget.

Hassan känner Pappa Hassan Ammouri och denne besökte ganska ofta 
biljardhallen tillsammans med någon av sina större söner. Lille Mohammad var 
också med vid några tillfällen. Brodern Ali hade vid ett tillfälle alla sina 
klasskamrater inbjudna att spela biljard. Ibland när Hassan hade besök av sina 
släktingar från Stockholm kom de ner för att spela. Men han kom aldrig 
tillsammans med några främmande personer.
En eller två dagar före morden var Hassan och Mohammad nere i källaren och 
spelade biljard. Någon ytterligare person var inte med. Dom satsade fem kronor 
i en automat, vilken inte fungerade. De fick tillbaka myntet och lämnade hallen.

Hassan A. har inte berättat om några hot eller oegentligheter. Däremot "går det 
rykte på stan" som säger att mordet på Mohamad var en hämnd. Ryktet går 
olika men Hassan har inte hört några konkreta tankar eller uppgifter. Ett rykte 
sade att brodern, Hussein, som sköter affärerna skulle ha "blåst" någon på 
pengar. Vem denne någon är har det aldrig berättats om. Inte heller några mera 
konkreta uppgifter, fakta eller gissningar.
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Hassan Amro tror själv inte på dessa rykten. Om man blivit blåst och vill 
hämnas så straffar man just den person, inte hans barn, och definitivt inte hans 
brors barn.

Hassan Amro tror att ryktena är elaka, osanna och att de beror på avundsjuka. 

Fortlöpande nedtecknat och godkänt.

/ Nils Ahlberg 

Förhör med Amro, Hassan; 2005-05-25 13:30   diarienr: 0500-K39890-04
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1496

Förhör
O4922 Hyresvärden / skulder Sekvencia i Linköping.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Edberg, Kurt Åke
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang Sekvencias hyresskulder och relationer till fastighetsbolaget / förvaltaren i lokalerna vid

Drottninggatan 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

Nils-Göran Ahlberg
Förhörsdatum

2005-05-27
Förhör påbörjat

10:03
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Edberg är förvaltare för det bolag som äger fastigheten på Drottninggatan där 
Sekvencia var hyresgäst före konkursen 25 februari 2004. (Ny ägare till 
fastigheten är nu Klövern AB, tidigare ägare Diligencia AB) Edberg är den 
person som konfronteras med hyresgästerna, handhar alla kontrakts och 
driftsfrågor.

Ursprungligt kontrakt skrevs med Sekvencia AB 1998-08-01. Företrädare för 
bolaget var Hussein Ammouri.  Årshyran bestämdes till 407´ .  Hyran 
omförhandlades 2002-02-02 till 497´ per år.

Hela tiden från starten utmärkte sig firman för att vara dålig betalare. Ofta 
släpade betalningen och hamnat på fastighetsbolagets saldolistor. De gick över 
20 och ibland både 40 och 60 dgr. 
När de "stod på trappan till tingsrätten" har de alltid historiskt betalat, detta 
inklusive dröjsmålsränta.

Under 2003 överläts rörelsen till PC Superstore (samma ägare), detta utan att 
meddela fastighetsägaren.
Sekvencia sattes i konkurs 25 februari 2004. Kk förvaltare var Acordcentralen i 
Stockholm.
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Edberg blev i samband med detta uppringd av Hussein ett flertal ggr där han 
ville förhandla om PC Superstore som ny hyresgäst. Fastighetsbolaget var 
kallsinnigt och ville i så fall först få in den hyresskuld som restade från 
Sekvencia . 
Datafirman packade ihop och  2004-03-24 återlämnades lokalen till 
fastighetsbolaget.

PC Superstore flyttade till Kalle P.  lokaler vid Trädgårdstorget, halverade 
butiksytan och sannolikt även hyran.

Edberg uppger efter kontroll, att den  aviserade hyran  Jan-mars var 175´ och 
april-juni 108´, som skulle förskottsbetalas . Den senare fick bokas bort som 
skuld i konkursen, varför  175000:- återstod som hyresskuld.

Hussein Ammouri har alltid uppträtt belevat och artigt. Det har aldrig 
förekommet några hårda ordväxlingar eller kontroverser.

Det har "snurrat många butikschefer" genom åren. Det har känts otrevligt för 
fastighetsskötarna att gå in i butiken att gå in i butiken. "Det var inget ställe man 
gick in i för att lyssna hur man mår och hur man har det". 
Edberg har inget konkret, "bara att det känt otrevligt för våra gubbar".

Vem, är det Hassan, pojkens pappa som varit otrevlig? 
-Det kan ha varit olika butikschefer. Längre än så vill jag inte gå.

"Vi har inget på fötterna. Jag förvånades dagarna efter händelsen att det satt i 
folkmun att så här kan det bli när man beter sig på det här viset". 

Fortlöpande nedtecknat i koncept.
/ Nils Ahlberg

Förhör med Edberg, Kurt Åke; 2005-05-27 10:03   diarienr: 0500-K39890-04
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1498

Förhör
O4922. Ang Sekvencia vid Drottninggatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hallkvist, Roland
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhållandet mellan fastighetskötare och Sekvencia i butiken 

vid Drottninggatan 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

Nils-Göran Ahlberg
Förhörsdatum

2005-05-27
Förhör påbörjat

11:20
Förhör avslutat

11:43
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hallqvist arbetar som fastighetsskötare i den fastighet där Sekvencia var 
hyresgäst före konkursen februari 2004. Systembolagets f.d. lokaler vid 
Drottninggatan i Linköping.

Hallqvist tillfrågas om det är sanningshalten i ryktet att personal på Sekvencia 
varit otrevliga mot fastighetsägarens personal.
-Ja, det är ingen överdrift, det kan man lugnt säga. Dom hade en viss attityd 
utåt.
Så fort det var något i huset var det bekymmer. Dom sprang omkring och gjorde 
en massa grejer, och det. Hade man bevis på att det var dom som rört någonting, 
så blånekade dom.
Det var så det började.
Viid konkursen skulle dom inte göra något vid avflytten. 
Dom skulle plocka ner allt, alla grejer var deras. Rulljalusier och inredning, fast 
det bevisligen satt  i fastigheten då dom flyttade in. Då vart det lite heta 
diskussioner.

Efter konkursen när dom flyttat sprang dom och satte upp affischer på 
skyltfönstren att dom flyttat till Trädgårdstorget. Hallqvist sade ifrån om detta, 
men fick till svar att det skulle han skita i. När det inte kom fram den andra 
vägen tog jag till slut Hassan. Det var enligt Hallqvist Hassan son svarade att 
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Hallqvist skulle skita i detta med affischerna.
I samband med morden upphörde affischerna. Då fick dom annat att tänka på.

Hallqvist hade sagt till personalen att meddela, men det hände inget. Hallqvist 
gick då själv in i nya butiken och sade till Hassan. Det har aldrig blivit några 
handgripligheter, bara ordväxlingar. Andra butiker har haft förståelse när man 
sagt till något. Där var det bara skit samma, eller okey då. Dom tog allt med en 
axelryckning.

Hallqvist tillfrågas om vem i butiken som hade denna inställning.
-Det var Hassan som, när det var såna grejer. Grabbarna i butiken hade inget att 
säga till om.

Hur var det innan Hassan kom till butiken?
-Jag kom just precis samtidigt som honom. 2001 kom jag till fastigheten och i 
början var det aldrig något bekymmer med den fastigheten. Jag vet ärligt talat 
inte riktigt när Hassan kom. 

Hallqvist har hört, hörsägen, att Hassan hotade en databutik i grannfastigheten 
vid Trädgårdstorget så att den fick stänga. 

Fortlöpande nedtecknat.
/ Nils Ahlberg

Förhör med Hallkvist, Roland; 2005-05-27 11:20   diarienr: 0500-K39890-04
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1500

Spaningsuppslag
Möjligt motiv

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Grey, Magnus
Datum

2005-06-21
Tid

14:25
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christa Sangrud

Uppgiften avser

Uppgift

2005-06-21 klockan 14:25 ringer Magnus Grey till polisen i Linköping. Han pratar med 
krinsp Christa Sangrud. Magnus uppger att han funderat på ett tänkbart motiv till 
dubbelmorden.

Magnus berättar att han tidigare varit kund i datorbutiken som pojkens pappa hade på 
Drottninggatan. Butiken hette då Sekvencia. Magnus själv har aldrig haft några problem med 
det han köpt. Han minns att pojkens pappa "alltid jobbade", oavsett när Magnus besökte 
butiken.

Magnus har sedan läst i tidningen Råd&Rön att Sekvencia inte följde ARN:s 
rekommendationer och butiken blev "svartlistad". Magnus slutade då handla i butiken för att 
själv slippa problem.

Efter morden har även Magnus läst att nåogn till och med varit i handgemäng med pappan. 
Anledningen till detta handgemäng, vet inte Magnus något om.

Magnus har även sett en hemsida på Internet där det var någon kund som fick hjälp att samla 
in pengar för att stämma Sekvencia. På den hemsidan fanns även ett domstolsbeslut mot 
Sekvencia utlagt. Namnet på personen som behövde hjälp fanns också angett på sidan. 
Magnus minns inte namnet på personen eller på hemsidan. Magnus säger att man kan göra en 
sökning med hjälp av t ex Google och söka på "Sekvencia+Linköping" och då säkert hitta 
hemsidan som han syftar på.

Magnus har förstått att det är många som haft problem med Sekvencia och att Sekvencia inte 
gjort rätt för sig. Han har därför tänkt att detta kan vara ett tänkbart motiv till att pojken blev 
mördad. Magnus säger att "alla kanske inte anmäler till myndigheterna, utan tar saken i egna 
händer."

Magnus vill understryka att han själv inte vet om någon person som haft problem med 
Sekvencia.
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1501

PM
Ev. hot mot familjen Amouri

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Henricson, Benniet
Datum

2005-09-14
Tid

15:45
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Benniet Henricson

Uppgiften avser

Ev. hot mot familjen Hussein Amouri
Uppgift

En kollega, Johan Ahlberg, narkotikaroteln, Västerort, tfn 08-401 36 90 eller 070-895 30 57 
ringde till Mats Allard och uppgav att det pratades om på hans mors arbetsplats om att en 
kusin till den mördade Mohammad stod under hot.

Undertecknad ringde direkt till Ahlberg som berättade att han styvmor, Eva Ahlberg är 
föreståndare på ett daghem i Mälarhöjden. Där finns en kusin till Mohammad som heter 
Alexander Amouri. Pappan heter Hussein och mamman, Marina.

På dagiset har det sagts att man skall vara extra vaksam över Alexander eftersom det finns ett 
hot mot familjen som grundar sig på mordet på Mohammad i Linköping. Hussein Amouri lär 
också vara "högsta hönset" i en klan.

Ahlberg förslog att styvmamman, Eva Ahlberg själv skulle höras. Eva kontaktades direkt av 
undertecknad och avtalade om ett telefonförhör under förmiddagen den 15 september 2005. 
Eva har tfn 08-708 70 53 (b) samt 08-508 23 150 (a).

Benniet Henricson
kriminalinspektör

TILLÄGG:

Eva Ahlberg kontaktades den 15 september 2005 kl. 09.55. Hon uppgav att mamman och 
mormodern till Alexander Amouri bett personal på dagiset att hålla ett extra öga på 
Alexander eftersom det fanns hot mot familjen. Detta  hade mamman och mormodern 
framfört till personalen under förra veckan, vecka 36, när Eva Ahlberg hade semester. Hon 
tyckte det var bättre att vi kontaktade Lotta Stjärnberg, 08-508 23 151 som var den som 
mottog önskemålet från Amouri.

/Hen
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1502

Förhör
Hot mot familjen Ammouri

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Stjernberg, Ann-Charlotte
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Eventuell hotbild mot familjen Ammouri.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-09-15
Förhör påbörjat

13:40
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Lotta arbetar som förskollärare på Mälarhöjdens skola, åk 0.  Där finns 95 barn inskrivna. Ett  
av barnen är Alexander Ammouri, född 1999. Denne är son till Hussein Ammouri och 
Marina Ammouri. Han är alltså kusin till den mördade Mohammad.

Lotta berättar att mamman, Marina tidigare berättat att Alexander är kusin med den mördade 
pojken i Linköping. Alexander har, enligt henne, tagit mycket illa vid sig av mordet på 
kusinen. 

Måndagen den 5 september 2005 så berättade mamman att familjen hade blivit hotade varför 
hon ville att skolans personal skulle titta extra på Alexander. Lotta frågade då vad hotet 
konkret innehöll så svarade mamman att de var vana att få hot men att hennes man (Hussein) 
nu sagt att de skall vara försiktiga. Mannen var f.n. utomlands och blivit sjuk men ska komma 
hem, fredagen den 16 september 2005. Hon hade också nämnt att möraden i Linköping 
fortfarande gick fri. 

Dagen efter, tisdagen den 6 september 2005, så ställde Lotta ytterligare frågor om hotbilden 
eftersom hon tyckte det var viktigt hur skolan skulle förhålla sig. Om det krävdes direktiv 
från rektor eller polisen.

Mamman sa då att en i hennes mans släkt, som bor i Vårby, hade fått ökat hot mot sig varför 
polisen sagt till dem att vara försiktiga. Hon sa också att hennes man (Hussein) var familjens 
överhuvud och talesman samt att de är vana att få hot.

Hon berättade också att eftersom hennes man(Hussein) befann sig utomlands (häktad fhl 
kommentar) och var orolig så har han låtit sin bror, Hicham bo hemma hos dem. Hicham 
följer och hämtar också Alexander till och från skolan varje dag sedan måndagen den 5 
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september 2005. Hennes man (Hussein) vill nu också att Hicham skall köra Alexander i bil, 
till och från skolan. 

Det är endast fyra personer som får hämta Alexander från skolan. Dessa är, mormor 
Valentina, en bekant till familjen, Alvan, gudmodern, Tatjanna samt nämnde Hichan.

Personalen har också blivit ombedda att rapportera om någon utomstående tar kontakt med 
Alexander genom staketet eller liknande.

Lotta påpekade att hon inte uppfattade det som att det fanns ett direkt hot mot just Alexander.

Lotta är tacksam om det inte i ev. förhör med mamman framkommer att det är hon som 
kommit med uppgifterna om hotet. Lotta upplyses om att mamman måste upplysas om att det 
kommit till polisens kännedom att hon berättat om hoten för skolpersonalen men att Lottas 
namn, om det inte är oundvikligt,  inte kommer att nämnas i sammanhanget.

Förhöret slut kl. 14.05.

Utskrivet efter konceptanteckningar.

Benniet Henricson
kriminalinspektör

Förhör med Stjernberg, Ann-Charlotte; 2005-09-15 13:40   diarienr: 0500-K39890-04
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1504

Förhör
Ev. hot

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Marina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter m.m.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang. ev. hot mot familjen i samband med att maken, Hussein Ammouri häktades för ekonomisk

brottslighet den 5 september 2005.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-09-16
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

11:25
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är, krinsp Nils Ahlberg.

Marina upplyses om anledningen till förhöret. Hon delges att det har kommit till polisens 
kännedom att hon begärt extra tillsyn över sonen, Alexander när denne vistas i skolan. Hon 
medger att hon har pratat med personal på skolan och bett dem att ha extra tillsyn på grund av 
att hon genom sin make, Husseins advokat fått uppgift om att Hussein blivit orolig över 
familjens säkerhet när han sitter häktad med restrektioner. Maken Hussein har suttit häktad 
sedan den 5 september 2005 för ekonomisk brottslighet. Han frigavs, torsdagen den 15 
september. 

Marina uppger att det inte förekommit något konkret hot utan när advokaten, Lars Runeberg 
pratade med Marina om Husseins oro så tyckte han att det var väl befogat med en lite högre 
säkerhetstänkande. Framförallt kring sonen, Alexanders skolgång.

Marina uppger att Hussein kände stor oro över de artiklar som publicerats i bl.a. Värmlands 
Folkblad samt i Östgöta Correspondenten. Hon menar att de skriverierna gör att en eventuell 
gärningsman, i likhet med vad som hände Husseins brorson i Linköping, att en sådan 
situation mycket väl skulle kunna uppstå genom att de här tidningarna "har svartmålat 
Hussein och familjen".

Marina tillrättalägger att Hussein  inte blev speciellt orolig över Correns artikel eftersom den 
kom senare. Största anledningen till att Hussein blev orolig var egentligen att Marina blev 
ensam med barnen under den tid han satt i häkte. Hon vill också förtydliga att advokaten 
aldrig har bett henne att prata med skolan utan det har hon gjort på eget bevåg. 
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Marina tillfrågas om uppgiften om att hennes familj är vana att få hot?

Marina förnekar bestämt att hon har sagt detta. Möjligtvis så har uppgiftslämnaren 
missförstått henne när hon har pratat om att familjen i Vårby fått hotbrev. Marina säger att 
hennes familj aldrig har fått några hot, vare sig via brev eller telefon eller på annat sätt. 

Marina tillfrågas om vilka personer som brukar följa sonen Alexander till skolan? Hon 
uppger att det gör hon oftast själv. Även hennes mamma, alltså sonens mormor samt pappan 
Hussein, när denne är hemma. Nu när Hussein varit frihetsberövad så har henens svåger 
Hicham Ammouri följt pojken till skolan. Detta av säkerhetsskäl på grund av Husseins oro.

Marina tillfrågas, om oron som Hussein hade för familjen när denne var frihetsberövad, 
grundas av händelsen i Linköping hösten 2004, alltså när brorsonen brutalt mördades.

Hon uppger att det måste vara den händelsen som gör att Hussein blev orolig. Förhörsledaren 
ställer en hypotetisk fråga, om hon tror att han hade blivit lika orolig om händelsen  inte hade 
skett i Linköping? Marina säger då bestämt, utan att tveka, att då hade denna oro aldrig 
infunnit sig. Hon uppger vidare att händelsen i Linköping är en stor tragedi för hela familjen. 
De känner oro och "tittar över axeln" och är oroliga för barnen när de är ute o.s.v. så länge 
gärningsmannen inte är gripen. Själv är hon av den åsikten att gärningsmannen, men hon 
påpekar att det är en ren spekulation, måste vara en psykopat eller en psykisk sjuk människa. 
Hon kan inte själv förstå att det kan finnas något annat motiv bakom dådet i Linköping.

Förhöret avlutas kl. 11.25.

Förhöret fortlöpande avlyssnat och vidkänt.

Benniet Henricson Nils Ahlberg
Kriminalinspektör kriminalinspektör

Förhör med Ammouri, Marina; 2005-09-16 11:00   diarienr: 0500-K39890-04
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1506

Tjänsteanteckning
Den i Libanon skutne mannens söner.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ahlberg, Nils-Göran
Datum

2005-09-15
Tid

00:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nils-Göran Ahlberg

Uppgiften avser

"Libanesspåret"
Uppgift

Reportern Kassem från Expressen har ringt och berättat:
"Det finns dom i släkten Ammouri som tror att händelsen i Libanon, då en man blev skjuten 
av  våda med ett skott avfyrat från Hussein Ammouri kan vara orsak till morden i Lkpg.

Den då skjutne libanesiska mannens söner bor numera i Tyskland och "Det finns dom som 
tror" att dessa söner kan ligga bakom mordet på Mohammed.

Reportern hänvisade till meddelandefriheten på min förfrågan om vem som uttalat dessa 
farhågor. Han, Expressen, skulle försöka forska i ärendet för egen räkning.

/Ahlberg
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1507

Förhör
Ankn. O  223:1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ebbestad, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Egna uppgifter om familen Amouri m.m.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2005-10-12
Förhör påbörjat

09:00
Förhör avslutat

09:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Fredrik ringer i anledning av att han idag läst Östgöta Correspondenten och att den ev. 
gärningsmannen skulle vara svartklädd. Han kom då att tänka på sitt tips han lämnat till 
TV-programmet Efterlyst om det var bearbetat.

Det tipset innehåller ett trolig motiv, nämligen att Husseins dåliga ekonomi skulle vara 
motivet till dådet.

Fredrik utvecklar nu vad han egentligen sa när han ringde in tipset.

Han berättar att han arbetar i databranschen och haft mycket med både Hassan och Hussein 
Ammouri att göra. Fredrik innehar en grossistfirma, DCL som ligger på Roxviksvägen i 
Linköping. Han hade bl.a. Superstore som kund.

Ett par veckor före morden så fick fredrik veta genom en anställd, Markus Andersson att 
Hassan och Hussein var osams om något. Hussein ville att Hassan skulle flytta tillbaka till 
Libanon. Vad anledningen till detta var vet inte Fredrik men kan ha varit att Hussein inte var 
nöjd med Hassans sätt att sköta affären i Linköping. Hassan hade vägrat att flytta.

Dessa uppgifter hade Markus Andersson fått av en anställd hos Hassan på Superstore, Fredrik 
Palmqvist. Fredrik tror dock att Fredrik Palmqvist är rädd att säga allt han vet till polisen.

Bara några dagar före morden så träffade Fredrik Jacobsson Hassan Ammouri. Så här i 
efterhand så uppfattade han Hassan som mycket spänd.

Efter vad han hört så är familjen Ammouri otroligt sammansvetsad familj. Om det har hänt 
något inom familjen så skulle ingen berätta detta.
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Fredrik tycker att polisen skall höra både Markus Andersson och Fredrik Palmqvist om vad 
de känner till om Hassan och Husseins osämja strax före morden.

Förhöret slut kl. 09.10.

Benniet Henricson
bitr. spaningsledare

Förhör med Ebbestad, Fredrik; 2005-10-12 09:00   diarienr: 0500-K39890-04
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1509

Förhör
R 5442

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Sjölund, Eva Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sjölunds telefonsamtal till Marianne Ammouri 051018.
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

2005-10-25
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

10:05
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Sjölund tillfrågades om det är hon som ringt till Marianne Ammouri och talat om morden på 
Åsgatan i Linköping. 

Sjölund sade att det var hon som gjort det och berättade att hon sagt att mördaren var död. 
Sjölund sade att i samband med att hon såg på tv-nyheterna om morden fick hon en mycket 
stark känsla som sade att mördaren var död. Sjölund sade att hon inte baserade detta på någon 
som helst faktakunskap utan det var en stark känsla som kom över henne. Sjölund sade att hon 
fått känslor om saker förut vilka visat sig stämma. Sjölund sade att hon kände att hon var 
tvungen att berätta vad hon känt för någon, därav telefonsamtalen. Sjölund sade att hon inte 
känner någon i familjen Ammouri.

Sjölund sade att polisen var välkommen hem till henne och prata om det hon hänt om hennes 
uppgifter anses intressanta.

Uppläst och godkänt via koncept.
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1510

Förhör
Ank R 346

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Glimfjäll, Per-arne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Glimfjälls anställning på sekvencia samt kontakter med Hassan Ammouri.
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

2005-11-09
Förhör påbörjat

15:20
Förhör avslutat

15:35
Förhörsplats

Per telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ThB

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Glimfjäll berättade att han fick en praktikplats på Sekvencia då det var beläget på 
Drottninggatan i Linköping. Glimfjäll sade att det var samma lokaler som tidigare innehades 
av Systembolaget. Glimfjäll uppgav att han fick praktikplatsen via Samhall och arbetsledaren 
Christer Wik

Glimfjäll trodde att han var anställd på Sekvencia under cirka 4 månader och det bör ha varit 
någon gång under 2001-2002. Glimfjäll var osäker på när hans anställning var i tid men sade 
att under tiden han var anställd där blev han en gång rapporterad för grov olovlig körning på 
väg till jobbet.

Glimfjäll sade att hans arbetsuppgifter på Sekvencia bestod i att vara felsökare på datorer 
samt att lägga in produkter på data. Glimfjäll sade att han var självlärd vad gäller datorer. 
Glimfjäll uppgav att fick ibland hjälpa till att bygga ihop datorer och även expediera kunder i 
butiken.

Glimfjäll uppgav att det var Hassan Ammouri som drev butiken och Hassan talade om för 
Glimfjäll vad han skulle göra. Glimfjäll sade att det ofta var svårt att förstå vad Hassan sade 
då han talade mycket dålig svenska.

Glimfjäll sade att det var alltid Hassan som kom och öppnade butiken vid 09.30-10.00. 
Hassan kom alltid från Hospitalstorget och ut på Drottninggatan så Glimfjäll antog att Hassan 
bodde någonstans vid Hospitalstorget. Glimfjäll uppgav att han nästan inte vet /visste något 
om Hassans privatliv på grund av att deras kommunikation var väldigt dålig på grund av 
Hassans språksvårigheter. Det enda Glimfjäll kände till om Hassan privat var att han hade en 
fru och ett barn, en kille som heter Ali. Glimfjäll sade att han vid ett tillfälle fick hjälpa 
Hassans fru att ringa till Försäkringskassan och prata med dem. Vid det tillfället kom Hassans 
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fru till butiken och talade om för Glimfjäll vad hon ville ha hjälp med. Glimfjäll kom inte håg 
vad det gällde men sade att det var om någon ersättning.

Glimfjäll sade att det var Hassan som drev butiken men i verkligheten var det en kille som 
heter Hussein som kallades för Husse som bestämde rubb och stubb. Glimfjäll visste inte då 
han var anställd att Husse var Hassans bror, det har han fått reda på långt efter han slutat då 
han pratade med en annan anställd. Glimfjäll sade att Husse kunde ringa till Hassan flera 
gånger per dag och tala om för honom vad som skulle göras. Glimfjäll sade att han inte 
gillade Husse något vidare då han var ganska rak och kunde säga vad som helst. Vid ett 
tillfälle då de hade något jobb som skulle lösas snabbt hade Husse sagt att de inte kunde 
utnyttja Glimfjäll då han var både fet och långsam.

Glimfjäll sade att han aldrig under sin tid på Sekvencia upplevt några bråk, konflikter eller 
hotelser som Hassan varit inblandad i eller utsatt för. Glimfjäll kan inte påminna sig något 
som helst anmärkningsvärt som skedde under hans anställning det enda Glimfjäll reagerat på 
var att det egentligen var Husse som styrde butiken.

Glimfjäll sade att han läst i media om morden på Åsgatan och har där fått reda vart familjen 
Ammouri bodde. Glimfjäll sade att han via media också fått reda på att Hassan hade flera 
barn utöver Ali vilket Glimfjäll inte visste då han arbetade på Sekvencia. 

Glimfjäll sade att han själv flyttat till Örebrotrakten för cirka ett år sedan då han gjorde en 
magsäcksoperation där. Glimfjäll sade att man tagit bort två tredjedelar av magsäcken på 
grund av Glimfjälls kraftiga övervikt. Glimfjäll sade att han gått ner cirka 50 kilo på ett år och 
siktar på att komma ned i en kroppsvikt av 100 kilo men har en bra bit kvar.

Uppläst och godkänt i konceptform.

Förhör med Glimfjäll, Per-arne; 2005-11-09 15:20   diarienr: 0500-K39890-04
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1512

PM
Ofredande telesamtal till Hassan Ammouris hemtele.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ahlberg, Nils-Göran
Datum

2005-10-10
Tid

14:53
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nils-Göran Ahlberg

Uppgiften avser

Telefonsamtal till Fam Hassan Ammouris hemtelefon.
Uppgift

Den mördade pojkens pappa, Hassan Ammouri ringde den 2 oktober till undertecknad och 
berättade att det inkommet ett antal telefonsamtal till familjens bostadstelefon. 
Då man svarade lade den uppringande på och bröt samtalet. Hassans hustru Seinab kände 
rädsla och obehag över samtalen.
Familjens hemtelefon har display med s.k. Lisa, där uppringande nummer avlästs: 
0734-001833.
Numret är ett oregistrerat kontantkort, Eurowoice.

Ahlberg har ringt upp numret ett flertal ggr utan att någon svarat. Endast mobilsvar: tala in 
meddelande…..

Naemi Gustafsson, Kuten, har kontrollerat / konstaterat att numret ej finns i "basen" i 
Östergötland och ej i basen mordärendet.

Kontakt tagen med Pia Björk, Kuten Nkpg, vilken skall kontakta kuten Sthlm för kontroll i 
derastelefondatabas. Sökning har även skett i deras RaR-databas. Ej träff. 

Enligt dottern Alieh har telefonpåringningarna från detta nummer upphört. 

/ Nils Ahlberg
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Spaningsuppslag Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Hedberg, Karin
Datum

2005-10-17
Tid

12:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Broman

Uppgiften avser

Uppgifter från allmänheten rörande dubbelmordet i Linköping
Uppgift

Hedberg berättade att hon är sambo med den tidigare Linköpingsbon Peter Fransson vilken 
både hörts och topsats av Linköpingspolisen.

Hedberg berättade att sambon Fransson hyser ett väldigt hat mot Hassan Ammouri till följd 
av en dispyt Ammouri och Fransson. Hedberg berättade att det hela började med att hon 
köpte en dator av Sekvencia i Linköping. Hedberg uppgav att datorn drabbades av en 
hårddiskkrasch vilket föranledde henne till ett flertal kontakter med Ammouri vilken inte ville 
fullfölja sina garantiåtaganden.

Vid ett av tillfällena hon var i butiken för att diskutera problemet med datorn med Ammouri 
var Fransson med. Vid tillfället pekade Ammouri, felaktigt, ut Fransson som varande den 
som orsakat datorhaveriet. Det hela utmynnade i att Fransson gick bakom butiksdisken och 
knuffade till Amouri. Hedberg sade att Fransson blev anmäld för misshandel och sedermera 
dömd för brottet.

Hedberg sade att dock kom inte hela sanningen fram då ärendet utreddes. Dagen efter detta 
hade skett kom en anställd på Sekvencia hem till Hedberg och Fransson, Jens Thor, och 
berättade att Hassan Ammouris broder, Hussein, varit i butiken i Linköping. Hedberg sade att 
Thor berättat att Hussein haft med sig två "gorillor" vilka vid tillfället varit beväpnade. 
Hedberg berättade att Thor berättat att Hussein erbjudit sig åka hem och "plocka" Fransson 
för det han gjort mot Hassan.

Hedberg sade att det aldrig blev något av med detta och de fick inget besök av Hussein med 
"gorillor". Hedberg sade att Fransson tog Thors uppgifter mycket hårt och hade menat att det 
var rena maffiametoder som Ammouris ägnade sig åt.

Hedberg uppgav vidare att hon är inte den enda som blivit blåst av Ammouri i samband med 
dataaffärer utan menade att det säkert finns ett flertal människor som blivit blåsta. Hedberg 
visste att några driver rättsprocesser mot Ammouri.

Skälet till att Hedberg nu kontaktar polisen är att hon inte riktigt känner igen sin sambo 
Fransson då dubbelmordet kommit på tal. Hedberg menade att hon varit sambo med Fransson 
sedan fyra år tillbaka och känner honom och hans beteende mycket väl. Hedberg menade att 
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då ett brott sker är Fransson mycket angelägen att detta klaras upp och pratar mycket om 
brottet. I det här fallet har det inte varit så utan snarare tvärtom. Hedberg sade att då brottet 
togs upp på Efterlyst i tv 3 ville inte ens Fransson titta på programmet vilket brukar intressera 
honom mycket. Fransson hade bara sagt att det daltas för mycket med Ammouris.

Hedberg menade att hon har en orolig magkänsla då hon tänker på brottet och sin sambos 
eventuella inblandning. Hedberg berättade att Fransson har kontakt med en kille som heter 
Kim Romeo Damien Tungström. Hedberg sade att Fransson avtjänat straff tillsammans med 
Tungström och som Hedberg uppfattar det hela så dyrkar Tungström Fransson. Hedberg sade 
att Tungström är tungt kriminellt belastad och är kapabel till vad som helst. Tungström har 
ibland erbjudit sig att fixa vad som helst åt Fransson. Hedberg sade att Fransson muckade 
från fängelsestraff cirka en vecka innan morden skedde i Linköping och Tungström muckade 
cirka två veckor innan morden skedde. Hedberg sade att hon funderat kring om det kan vara 
så att Fransson lejt Tungström att utföra morden med lening av vad hon tidigare sagt. 
Hedberg sade att hon är fullt övertygad om att Tungström är fullt kapabel att utföra mord.

Hedberg visste att Tungström tidigare blivit skjuten i samband med något ärende i Motala.     

 Hedberg sade att det under inga omständigheter får framkomma att hon kontaktat 
polisen i detta ärende. Hedberg sade att hon vill vara anonym då hon kan få stora 
bekymmer i anledning av de uppgifter hon lämnat. Hedberg sade att det går bra att 
ringa henne dagtid, om någon annan än hon svarar i telefonen är det bara att lägga på 
luren.

Spaningsuppslag, 2005-10-17 12:50   diarienr: 0500-K39890-04
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1515

PM
O 3106 Utshipping av bilar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ahlberg, Nils-Göran
Datum

2005-11-15
Tid

15:12
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nils-Göran Ahlberg

Uppgiften avser

O 3106  Gällande uppgift om utshipping av bilar
Uppgift

Telefonkontakt med Nils-Erik Kronberg, Larmtjänst, ang den av Bo Heimdahl 
lämnade uppgiften.

Larmtjänst har utrett ett ärende ang. försök till försäkringsbedrägeri genom att 
försöka föra ut en Mercedes ML 320 för vidare färd till Irak. 
Inblandad person och ägare till bilen Hassan Ammouri. 
Jan Spanneus har kört ner bilen till Irak, varefter Ammouri anmält bilen stulen.

Den i ärendet aktuelle Hassan Ammouri har p-nr 640105-2615. och är inte 
identisk med den mördade pojkens pappa.  Denne Hassan finns med i det 
framtagna släktträdet, men "okänt vilken gren". 

Således inte "vår" Hassan Ammouri.

/ Nils Ahlberg
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PM
Hotbrev undersökta

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ahlberg, Nils-Göran
Datum

2005-11-18
Tid

10:42
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nils-Göran Ahlberg

Uppgiften avser

Ang hotbrev med rasistiskt innehåll till familjen Ammouri
Uppgift

Dag som ovan meddelade polisen Södertörn att de fått utlåtande från SKL 
angående det senaste hotbrev, nr 3, som skickats till den mördade pojken 
Mohammed Ammouris familj. 

Utlåtandet påvisade ingen träff vad gäller DNA.
Sökbart fingeravtryck hittades men ingen träff vid sökning.

Ärendet kvarligger och arkiveras hos polisen Södertörn, Stockholm, vilka 
handlagt samtliga hot.

/ N Ahlberg
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Spaningsuppslag Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, L-PNUBLÅ
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Thorsén, Håkan
Datum

2006-07-19
Tid

23:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress Inträffat mellan

2006-07-19 22:45
och

2006-07-19 23:00
Platsbeskrivning

Arresten Linköping

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Thorsén

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Strand, Ola Berörd person
Uppgiften avser

Uppgifter om gärnigsman och motiv
Uppgift

Ola Strand greps och anhölls misstänkt för grov kvinnofridskränkning. Vid topsning i 
arresten förklarade jag reglerna kring topsning och sade att östgötapolisen är bäst i landet på 
att topsa. Jag sade också att det till stor del beror på dubbelbordet.

Ola sade då att han visste vem som gjorde det och att det var ett beställningsjobb. Han sade  
att i de kretsar han umgås i har man vetat länge. I hans umgängeskrets finns bland annat 
zigenare som skall veta. Han vet inte vad personen heter men säger att det är en turk som 
betalades för att mörda pojken, kvinnan "åkte med" för att hon råkade komma i vägen. 
Turken har fått en summa pengar för att hålla sig gömd. Han skall inte finnas kvar i 
Linköping men skall finnas i Sverige. 

Motivet till mordet skall ha att göra med pojkens familjs affärsrörelse med datorer. Man skall 
ha velat varna hela den döde pojkens familj. Enligt Ola så är det barnen man först går på i de 
kretsarna som det här rör sig om. Ola säger att han nog skulle kunna ta reda på vad mördaren 
heter men att han inte vet om han vill, han säger att han nog inte skulle leva så länge då. 

Ola hade tidigare under dagen druckit en del alkohol men var nu i vart fall inte så berusad så 
det märktes.
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1518

Förhör
Uppgift ang. asylsökande farbror

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Van Der Stad, Jörgen
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips i mordutredning ang släktfejd.
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

2007-01-30
Förhör påbörjat

11:06
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Van der Stad arbetar på Migrationsdomstolen i Stockholm.
Han behandlar f.n. en ansökan om asyl i Sverige från en "farbror" till den mördade gossen 
Mohammed. 
Farbrodern, Imad Jawad Ammouri, har i sin ansökan, en skrivelse till Migrationsverket, 
uppgivet att det pågår en familje/släkt- fejd i Libanon
Den 20 oktober 2004 mördades en av hans brorsöner Mohammed Hassan Ammouri i Sverige.

I handlingen står: 
 Imad misstänkte omedelbart att mordet i Sverige har med släktfejden i Libanon att göra. Han 
trodde att mordet var början på en ny tid av öppna konflikter mellan familjerna.

Imad Jawad Ammouri, 840104-  Uppgiven adress Fogdebacken 5,  Norsborg.

Efter beslut återsänder Van der Stad  handlingarna till Migrationsverket. 
Han uppger att uppgiften är sekretessbelagd men har undersökt och konstaterat att vid brott 
av denna karaktär bryts sekretessen.

/ N Ahlberg
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Förhör
R5946

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, HUSSEIN
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Släktskap med Imad Jawad Ammouri och dennes problem i Libanon.
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

2007-02-06
Förhör påbörjat

12:15
Förhör avslutat

13:35
Förhörsplats

PC Superstore Kungens Kurva, Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Hussein Ammouri är bror till den av Migrationsdomstolen omnämnda Imad 
Jawad Ammouri. 

Det är min yngsta bror. Han har studerat ekonomi på universitet i Libanon. 
Alla Husseins bröder befinner sig sedan tidigare i, och har uppehållstillstånd i 
Sverige, varför även Imad ville / önskade komma hit. 

Hussein uppger att han hjälpt sin lillebror med att fylla i ansökningshandlingar 
för att få uppehållstillstånd i Sverige. Vi nämnde även det bråk som vi tidigare 
berättat om mellan vår familj och en annan familj hemma i Libanon. Det var 
länge sedan, men vi skrev så för att öka chansen att få uppehållstillstånd. Det 
var kanske dumt, men så gjorde vi.

Imad arbetar nu, hjälper till, på Husseins brors kafé, La Rose, på Drottninggatan 
inne i Sthlm centrum. Han kan lite svenska.

/ N Ahlberg
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Förhör
R5946

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ammouri, Imad Jawad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang till Migrationsdomstolen meddelade uppgifter
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

2007-02-07
Förhör påbörjat

13:40
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Café La Rose, Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

na

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Imad talar bristfällig svenska. Hans bror, Awas Ammouri, vilken driver Café La 
Rose, hjälper därför till att tolka.

Imad har i sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige lämnat uppgifter om att 
han ej kunde vara kvar i sitt hemland Libanon, eftersom hans familj var hotad 
till livet av en annan familj.

Imads äldre bröder, vilka sedan länge är bosatta i Sverige, hade problem av 
politisk karaktär i sitt hemland. Det uppstod pga denna (politiska motsättning) 
en konflikt mellan deras och en annan familj. Detta var mycket länge sedan, 
historiskt, uppskattningsvis 1979. Imads äldre bröder lämnade Libanon  pga 
denna konflikt. 

Imad har nämnt den gamla släktfejden i sin skrivelse till Migrationsverket, som 
ytterligare ett skäl, för att  förstärka möjligheten att få uppehållstillstånd i 
Sverige. Men han har själv inte haft dessa problem och var vid den tiden ännu 
inte född.

Tillfrågad om, uppger Imad att han inte tror att denna gamla intrig mellan de två 
familjerna kan ha något som helst samröre med att hans brorson Mohammed 
mördades.

/ N Ahlberg
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(Imad uppgav sig ha fått interimistiskt personnummer, vilket Ahlberg glömde 
notera)  

Förhör med Ammouri, Imad Jawad; 2007-02-07 13:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hammarström, Göran
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör på egen begäran
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-04-10
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Göran rings upp i anledning av att han själv kontaktat TV-programmet "EFTERLYST" den 
29 mars 2007 och ville ha kontakt med någon utredningsman i dubbelmordsärendet.

Göran uppger att han för 3-4 år sedan köpte en dator hos Sekvencia i Linköping. Han betalde 
datorn "till han som ägde butiken". Men säger på fråga att det var den mördade pojkens pappa 
han menar. Han minns inte vilket år det var men det var strax före jul det året. Om det krävs 
så kan han säkerligen plocka fram kvitto från köpet där exakt datum framgår.

Det han har funderat över är att han hade "mycket strul" med datorn som Sekvencia hade 
byggt åt honom. Han påtalade dessa fel vid ett flertal tillfällen till de två yngre grabbar som 
då jobbade i butiken. Han vet inte namnet på någon av dessa. När de inte kunde göra honom 
nöjd så hotade han med att häva köpet och kräva pengarna tillbaka. Då bad grabbarna att han 
inte skulle göra detta för då skulle de få sparken.

Grabbarna byggde sedan om hans dator, bytte processor m.m., och lämnade den till honom 
via lastbryggan. Därefter har han inte haft någon kontakt med dem eftersom han då blev nöjd. 
Pojkens pappa träffade han endast en gång när han betalade datorn vid själva köptillfället.

Förhöret slut kl. 13.20

Godkänt i koncept.

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare
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Förhör
Ank O 5383

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang. sin relation till familjen Ammouri m.m.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-04-23
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Länskriminalpolisen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare är krinsp. Nils Ahlberg.

Den hörde har skyddad identitet. Kallas därför endast för R i förhöret.

R lärde känna Hussein Ammouri, allmänt kallad Husse 1996 eller 1997. R och en kollega, 
Mats Rosén hade startat ett handelsbolag som byggde datorer. De började då att handla 
komponenter hos Husses datafirma i Bredäng. Kourosh Kashani var butikschef. Han blev 
senare butikschef i Uppsala.

R handlade mest av Husse och dennes bror, Akil som hade hand om lagret. Husses firma var 
en av endast ca tio grossister i Sverige på den tiden.

R slutade att handla med honom 2001. Största anledningen var att han "körde verksamheten 
på arabiskt vis". Alltså "manjana". Han "sålde" bl.a. saker som inte fanns i lager. Det sades 
vid beställningar att varorna fanns i lager. När de sedan kom dit så visade det sig att det 
beställda inte fanns o.s.v.

Så vitt R såg så var det endast fabriksnya varor som fanns i lager. "De hade dock ingen 
kontroll på logistiken". R:s uppfattning är att det saknades pengar ibland för att hålla lager. 
Han kallar det för "växtvärk". Det hände att de fick sälja annat för att lösa ut beställda varor.

R och kollegan blev därför tvingade att hålla egna lager vilket var anledningen till att 
affärernas med Husse blev mindre för att till slut helt upphöra.

Husses firma, Sekvencia handlade av 5-6 stora aktörer i Sverige som sålde komponenter. De 
byggde mestadels sina datorer själva efter kundens behov.
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R har för sig att Husses firma startade någon gång 1996-1997 i Bredäng där han också 
bedrev en presentbutik. Därefter öpnade han i skärholmen och det var då som R slutade att 
handla av honom. 

R tillfrågas vad han har för umgänge med bröderna Ammouri.

Han uppger sig inte ha något egentligt umgänge med någon. Husse känner han ju genom de 
affärer som han redogjort för. Han brukar fika några gånger om året med Husse då han 
besöker i butiken. Den mördade pojkens pappa, Hassan känner han inte alls. Träffade denna 
första gången när han var med i Linköping efter morden. Akil känner han bättre sedan 
"affärstiden". Det var Akil och Husse som bad honom följa med till Linköping efter morden. 
Hicham känner han eftersom denne jobbar i butiken vid kungens kurva. Hicham kallas för 
"Rockey" eftersom han påminner om Rockey Barboa. Känner inte honom så väl.

R tillfrågas om han känner till något av Hichams privatliv. Han vet att han under 
"Skärholmenstiden" ihop med en tjej som kallades för Josefin eller liknande. Hon är också 
libanes så vitt han vet. Han tror att de till och med var gifta. Han träffade Hicham i butiken  i 
december 2006. Han berättade då att äktenskapet hade spruckit. R känner inte till orsaken till 
skilsmässan. Hicham har nu inte varit i butiken på länge.

Beträffande Josefins familj så vet R inte så mycket. På fråga om han vet vem Jivan är, 
identisk med "Josefin" så vet han inte detta. Beträffande hennes bröder så känner han inte till 
något om dem.

R delges att finns uppgifter om att Husse befattat sig med stulna datorer och- eller 
komponenter i början av företagets uppbyggnad. R tror inte att detta är sant eftersom han varit 
i lagret många gånger. Då har det alltid stått varor med fraktsedlar. "Möjligtvis stulna 
komponenter i förpackningar men aldrig stulna datorer". "Nej! Aldrig!" "Det tror jag inte på". 
"Då skulle det ju finnas massor av lådor från de stulna datorerna men det fanns det aldrig 
några".

På fråga, hur det kom sig att Husse kunde bygga upp sitt företag på så relativt kort tid, med 
omsättning upp emot 100-tals miljoner, så uppger R att det inte egentligen är så konstigt. 
Husse var en av dem som vid den tiden byggde datorerna efter kundens behov. Det var inte så 
många andra som gjorde. Datorspelen började dessutom att bli populära.

När det gäller besöket i Linköping den 21 oktober 2004, två dagar efter morden, så är hans 
minne att han åkte ensam ner till Linköping men att Akil åkte med hem från Linköping. 
Anledningen att han över huvud taget åkte till Linköping var, som tidigare nämnts, att Husse 
och Akil bad om detta. Att de vände sig till honom var att han och Husse haft en typ av 
relation sedan 1996 samt att han stöttat Akil när denne mått dåligt efter att ha blivit utarbetad 
när denne jobbade på lagret.

På fråga, så medger han att det också givetvis  berodde på sin profession som polis. De ville 
ha råd om vad som skulle hända med polisutredningen, hur de skulle bete sig m.m. Det var 
efter den s.k. sorgevakan, några dagar efter den 21 oktober 2004, som han fick frågan om 
hotbild mot familjen samt om det fanns anledning att flytta familjen från Linköping. Husse 
har sedan flera gånger frågat om ev. hotbilder mot familjen/släkten. Men det har mera varit 
som typ "brainstorming". 

Nör mordet på den 8 årige pojken skedde i Norrahammar i slutet av februari 2007 så befann 
sig R  i butiken med Husse. Husse reagerade väldigt starkt känslomässigt över vad som hade 

Förhör med Okänd; 2007-04-23 14:00   diarienr: 0500-K39890-04
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hänt och ville åka till Norrahammar för att ge den mördade pojkens familj stöd. R hade dock 
avrått att åka. Husse ringde dock till familjen och "i princip grinade". "Jag har svårt att tro att 
man kan spela så om det inte var äkta". "Det har jag svårt att tro.

R informeras om att det finns en uppgift om att några s.k. gorillor varit inne i någon av 
butikerna i Stockholm några dagar före morden i Linköping och hotat  om de inte fick en 
summa pengar. Detta upger sig R inte ha någon kännedom om. 

R tillfrågas om han vet någon kvinna som jobbat i företaget under många år och alltid varit 
med då nya butiker startats upp. Kvinnan kan möjligtvis vara svensk. R vet ingen sådan 
kvinna utanför familjen. "Det var därför det int gick. Dom kunde ju inget. Den arabiska 
varianten, manjana." Den som kan känna till något om detta är  Mats som var inköpare. "En 
bra kille. Pålitlig Svenne". "Han har varit med sedan urminnes tider". ( Matz Järnström, 
700803-0376 fhl kom.) Kourosh har också varit med sedan urmines tider. Han är mera tajt 
med Husse".

R berättar också att han vet att Husse ibland haft kreditproblem. Han har fått betala 
leveranserna kontant för att få dem. 

Han känner också till en kille som heter Kritoffer Filipowicz som jobbat i företaget fram till 
2001 då han blev anklagad för stöld. Han som bör känna till en del om Husses sätt att sköta 
företaget. R har för sig att Kristoffer bliv "blåst" på någon lön när han fick lämna Sekvencia. ( 
Kristoffer, heter numera, Malmström, 720218-0670 fhl kom.)

Då Husse häktades för ekonomiska brott 2005 i Karlstad så har det framkommit att Husse , 
via sin advokat, såg till att hans son fick skydd genom att bl.a. Hicham fick följa sonen till 
skolan/dagis. Även skolan/dagiset informerades om detta. R känner inte till något om detta 
men tycker att det måste ha tytt på något "remarkabelt".

Husse har efter att gått i konkurs startat upp igen med lånade pengar. R uppger att han vet att 
han lånat av sin släkt eftersom Husse sagt till R att "nu måste jag lyckas eftersom jag har 
lånat av hela släkten". Hur mycket det rör sig känner dock inte R till.

I övrigt så berättar R att han träffade på Libanons hälsominister sitta och fika tillsammans 
med Husse på broder, Moslems ena café i Stockholm, Kafferepet på Klarabergsgatan i 
samband med Givarkonferensen, augusti-september 2006.

Förhöret avslutas kl. 15.00 och kommer att återupptas under morgondagen den 24 april 2007 
kl. 15.15.

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare

Förhör med Okänd; 2007-04-23 14:00   diarienr: 0500-K39890-04

1525HEMLIG



1526

Förhör
Ankn 5383

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Okänd
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör med R om familjen Ammouri m.m.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-04-24
Förhör påbörjat

15:20
Förhör avslutat

17:00
Förhörsplats

Länskriminalpolisen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare är krinsp Nils Ahlberg.

Den hörde har skyddad identitet och kallas därför fortsättningsvis för R.

 SAMMANFATTNING  av förhör kl. 15.20-17.00.

R uppfattar familjen som ganska rättskaffens i grunden. Alltså att de vanliga människor. Han 
har svårt att hålla reda på Husses alla bröder eftersom han enbart har träffat de flesta av dem 
vid ett tillfälle. Mohammad, den äldste brodern, har en son som det barkade utför för. R 
minns inte namnet på denne men han jobbade i butiken. Han bor i Norsborg. R vet att denne 
är kriminell. Bröderna diskuterade med R om hur de skulle få denne att upphöra med sin 
kriminalitet. Till och med så diskuterades det om att skicka tillbaka honom till Libanon igen 
om han inte skärpte till sig. Enligt R så accepterar familjen inte kriminalitet. Åtminstone utåt 
sett. På fråga, om han har hört att Hassan, alltså den mördade pojkens pappa, blivit ombedd 
av Husse att åka tillbaka till Libanon så uppger sig R inte hört något om detta. Han har aldrig 
varit involverad i familjens familjeangelägenheter förutom nämnda grabb som höll på med 
snatterier, stölder och inbrott. Om han även höll på med rån kan R inte svara på eftersom han 
inte har kontrollerat detta i brottsregistret.

Förhörsledaren ställer ett antal konkreta frågor till R:

 Vet du om Hussein kallas för annat än Husse? 
R känner inte till något annat namn. Husse har dock vid något tillfälle nämnt något annat 
namn som han kallades under kriget i Libanon på 70-talet.

 Vad har du sett vad Husse har använt sig av för bilar under den tid du känt honom?
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"Han har oftast haft, eller jag har bara sett egentligen två fordon som han har använt.  Ja 
förmodligen tre. Ja, han har haft en, vad fasiken heter han den där bilen? En Grand Cherokee, 
va? Den där som han har nu har han haft i många år. En guldfärgad. Kan vara en –03.

"Ett tag körde han ikring i, när kan det har vart? Kan ha varit –03. Ett tag körde han omkring i 
en annan bil men det var bara ett kort tag och det var en Avalanche tror jag. En svart 
Avalanche. En stor fet byggbil ser det ut som med flak på. En jättestor Avalanche. En rätt 
manlig. Den hade han ett tag när han hade butiken i Kungens kurva vid Servera så ville han ju 
kliva åt sidan för att utveckla bolaget och inte behöva styra allting. Så han anställde en kille 
som hette Mohammed, ja alla heter ju Mohammed men han hette Mohammed också. Han var 
inte släkt utan han hade jobbat som VD på Deltaco. Ett framgångsrikt företag. Han skulle då 
bli VD för bolaget så att Hussein skulle kunna träda tillbaka lite grann och tänka mer. 
Avalanchen var nog Mohammeds bil." Hussein hade inte bilen under någon längre tid.

 Har du sett honom någon gång i någon Volvo, av något slag?
Nej. Aldrig.

 Känner du till de här namnen? Antingen i din profession eller genom annat?
Deiya Kadhum? Nej.
 Abbas Hosien? Nej.
 Delshad Al Dalawi? Nej.
 Salar Timouri? Nej.
 Achmet Suvakci? Nej.

 Och du känner inte heller de här med någon koppling till Husse? Nej.

 Utan att säga vilken av dessa, men en av dessa var då svåger med Hicham.

Josefins bröder?

 Ja. Vad  var det hon kallades för? Inte Josefin utan…

Det är ingen man jag känner igen. Det är möjligt att jag har sett de här individerna någon 
gång när jag varit i butiken. Vid olika tider genom åren så har ju sprungit mer i butiken när 
jag inte haft någonting att göra på dan när jag har varit ledig. Det har ju varierat. Men sista 
året eller två åren så har det varit väldigt lita. När jag sprungit där förut då jobbade det ju 
mycket annat folk där som  Matz som jag angav som var inköpschef där. Vi satt ofta och 
pratade och fikade tillsammans. Det var ju inte bara Hussein som jag var där och besökte utan 
det var ju Matz eller någon annan av dom. Det fanns en kille som hette Robert också som ni 
kanske har nytta av att höra? Jag vet inte riktigt vad han jobbar med men det är Robert, jag 
har inte hans efternamn men det är Matz, Robert och den där Kristoffer. Dom är den gamla 
skaran. Dom har faktiskt varit med sedan Bredäng i många år. Kristoffer har Roberts 
nummer. Det har säkert Matz också.

Den som har mest kunskap om Husseins och hans företag borde vara Matz och Robert. Matz 
framförallt eftersom han varit med längst. Han har även suttit ganska nära Hussein. Matz 
jobbar numera på Deltaco och är en "vanlig familjefar". "En trevlig kis. En vanlig Svenne på 
alla sätt. Så honom kan man lita på".

 Husseins lån av släkten?
R nämnde under gårdagens förhör att han visste att Hussein lånat pengar av släkten. Med 
detta menar han inte släkten i Libanon utan släkten över huvud taget. På fråga om det enbart 
gäller släkten Ammouri eller även gäller släkten Kaftarani, vilket de flesta fruarna kommer 
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ifrån, så har han ingen aning om detta.

 De stulna datorerna?
I tidigare förhör berättade R om en stöld av datorer från Husseins lager i Bredäng för ca en 
mkr. R tror att det var någon gång 2001-2002 men måste lämna den frågan öppen eftersom 
han inte har någonting att hänga upp det på i tid. Kan t.o.m. vara 1999-2001. R vet inte hur 
Hussein klarade detta ekonomiskt men  i databranschen jobbar man mot krediter vilket 
säkerligen innebar att det mesta som stals drabbade kreditgivarna och- eller leverantörerna.

Hussein fick sedan reda på att en databutik på Vasagatan i Stockholm saluförde de produkter 
som stals. Det ska finnas en polisanmälan om detta. Det visade sig att det var en släkting till 
Hussein, som skulle vara nattvakt efter ett tidigare inbrott, som stulit produkterna och sålt till 
butiken på Vasagatan. Inbrottsstölden som skedde tidigare är identisk med det som R 
relaterade till i tidigare förhör. Det är alltså två separata händelser.

 Stulna datorer och komponenter i Husseins företag?
R informeras om att det inkommit uppgifter om att Hussein, åtminstone i början av sin 
karriär, köpte in stulna datorer och komponenter av yngre kriminella killar. Datorerna 
byggdes om och såldes vidare ut i butiken.

R har aldrig hört talas om eller misstänkt att det förekommit under den tid som han känt 
Hussein. 

 Finlandsdelen
R får frågan om han vet vem som var VD för finlandsdelen fram till strax före att morden 
skedde i Linköping.

R känner inte till något om denna del av rörelsen. Han vet dock att Hussein hade vissa 
problem med finnarna. Han sa bl.a. "De är underbra att ha. De är duktiga och arbetar. Men 
dom som sitter i direktionen i Finland, de lyssnar ju inte. De vill inte göra som jag säger. De 
vill göras som dom själva vill. De vill inte göra några förändringar." R vet att Hussein har 
ondgjort sig över någon som han pratat "skit" om  och avskedat. "Detta är dock bara surr". 
Men eftersom Hussein varit mycket själv i Finland så stämmer det säkert att VD:n inte är 
kvar längre.

 HögData
R får frågan vad han känner till om Daniel Höglund och om köpet av Högdata.

R har endast sett Höglund vid ett tillfälle. Han har aldrig pratat med honom. Vad han hört av 
Hussein så skulle han blivit lurad av Höglund när han köpte HögData av denne. Det skulle ha 
förkommit falska bokföringssiffror m.m. R vet också att Hussein i samma veva gjorde 
ytterligare affärer med andra dataförtag. De som bör veta mera om detta är Kristoffer 
Malmström och Matz Järnström.

 Rättelse ang. privata lån
R vill göra en rättelse angående tidigare uppgift om att Hussein lånat pengar av släktingar. 
Det var inte i tiden när han köpte tillbaka HögData efter den konkursen utan är nu när han har 
startat upp Net Superstar, som han driver nu, efter Sekvencias konkurs. Hussein har sagt att 
han nu måste lyckas eftersom han har lånat pengar av släkt och vänner.

Hur Hussein lyckades att få fram pengar, 3,5 mkr 2004 för att köpa tillbaka HögData känner 
R inte till. Han har dock funderingar på bl.a .brodern Moslem som äger Caféer i Stockholm 
om denne hjälpt Hussein. Detta vet han dock inget om utan är en egen fundering.
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 Ev. hot mot Hussein
Frågan ställs eftersom det finns ett tips som säger att det förekommit hot mot Huusein kort 
före morden.

R:s uppfattning är att om det förekommit verkliga hot mot Hussein eller företaget så hade R 
fått veta detta genom att Hussein bett om råd om hur han skulle agera. Han hade garanterat ha 
ringt R och frågat typ, "Vad fan ska jag göra nu. Ska jag gå till polisen eller vad ska jag göra"?

R tillfrågas om en Tessan som ska ha jobbet i företaget. Han tror att det kan vara den tjejen 
som vi pratade om i gårdagens förhör. Han tror att hon är blond och ca 175 cm lång. Han vet 
inte var hon finns idag.

Det finns även en som heter Ina, webbdesigner, som jobbat länge i företaget. 

Övrigt
R har reagerat över att familjen fortfarande känner sådan sorg. Framför allt Husseins reaktion 
på när pojken i Norrahammar blev knivdödad. Då ville han också att R skulle följa med 
honom ner till Norrahammar. R avböjde detta. Hussein ringde till Norrahammar och bokade 
en tid för att träffa den knivdödade pojkens familj. Hussein åkte sedan inte till Norrahammar 
av någon anledning.

Den ende som R tycker är lite intressant är en finne som fortfarande jobbar hos Hussein. R 
kommer inte ihåg vad han heter. "Han är det väl inget speciellt med så men däremot så känns 
det som att han skulle kunna ha rätt mycket tvivelaktiga kamrater. Är lite så där små…åker 
till Estland och stökar runt bland brudarna där…"

Förhörsledaren ställer frågan om ett företag i Estland också som inte hade någon verksamhet 
som Hussein tydligen köpte upp namnet på. R berättar att Hussein hade planer på att starta 
upp även i Estland. På fråga om R känner till om Hussein har några kontakter i Estland så 
tänker R komma till detta. "Han är pudelns kärna". "Jag har uppfattat honom som kriminell". 
Det är en Stockholmare som har flyttat till Estland där han har startat mobiltelefonbutiker. 
Det är många år sedan. Han har varit polare till Hussein. R har sett honom i Husseins butik. R 
har aldrig gillat honom eftersom han har uppfattat honom som en buse. Bitr. förhörsledaren 
uppger att vederbörande redan hörts i utredningen. (O 3730)

R tar inte för otroligt att om Hussein har lånat pengar så kan den kontakten med Estland vara 
mycket trolig.

Även finnen, som nu jobbar hos Hussein, åker ofta till Estland. R kommer nu på att denne 
heter Arno. Han vet inte om även Arno umgås med  Husseins polare men tar det inte för 
otroligt.

 Tillägg ang. Finlandsdelen.
"När Hussein köpte det där bolaget. Vad jag hörde var att han köpte det för en krona för det 
bolaget var i konkurs. Eller på något sätt konkursmässigt. Det fanns en huvudägare till det 
som hade pumpat in pengar i det här bolaget, år efter år med en 50-60 mkr torsk varje år. Nu 
har dom tröttnat på att pumpa in miljoner i det här bolaget. Han skulle få ta över det för en 
krona och troligtvis, vill jag minnas, att det var så att han skulle betala sen till huvudägaren 
vart efter bolaget gick bra. Det är väl förmodligen en procentsats han skulle betala. Vad har 
då hänt om han inte har betalat det?" R vet inte vem som var huvudägare.

 Kompanjon?
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På fråga, om Hussein vid något tillfälle har haft något som man kan kalla för kompanjon så 
svarar R bestämt nej på den frågan. Frågan ställd i anledning av ett tips i utredningen. R tror 
sig veta att Hussein drivit restaurangverksamhet en gång i tiden. Slutet av 80-talet någon 
gång. Den var belägen i Segeltorp. Då kan möjligtvis haft någon kompanjon. R har inte sett 
till någon kompanjon i databranschen i vart fall. Det kan ju vara så att någon trott att ex.vis 
Höglund som fortsatte som Vd ett kort tag i Högdata att det var en kompanjon men det är 
bara en gissning. 

Även den tidigare nämnde "Stockholmaren "med mobiltelefonbutikerna i Estland kan 
möjligtvis uppfattas som kompanjon.

Förhöret slut kl. 17.00

Fortlöpande avlyssnat och godkänt

Benniet Henricson
Särskild utredningsledare
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Förhör
Ankn P 6090

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Bergkvist, Bernt
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passhandling
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör till inkommen skrivelse från Bergkvist.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-11-09
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

09:05
Förhörsplats

Polishuset, Söderhamn
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp. Nils Ahlberg.

Bakgrund
Bergkvist har den 2 november 2007inkommit till KUT i Östergötland med en skrivelse via 
mail om sin kännedom om Dataföretaget, Sekvencia och dess ägare Hussein Ammouri m.m.

Bergkvist hänvisar i stort till den skrivelse han mailat där han försökt att skriva ner allt som 
han tror sig kunna vara av intresse för mordutredningen.

Han berättar att han har varit anställd som försäljningschef på Dataföretaget Deltaco sedan 
1998. Han slutade där under sommaren 2007. Anledningen var att det under 2002 gjordes en 
uppgörelse med att annat företag som gick ut på att förordnandet sträckte sig till 2007. Han 
har nu flyttat med fru och nyfött barn till Söderhamn där han fått nytt arbete inom TV-box 
branschen.

Under sin tid på Deltaco hade han en väldigt nära kontakt med företaget Sekvencia och dess 
ägare Hussein Ammouri.

 Deltaco-Sekvencia
Deltacos tidigare VD,  Mohammed Motazedi och Hussein Ammouri var väldigt goda 
vänner. När Motazedi slutade på Deltaco så började han att arbeta hos Hussein. Motazedis 
bror, Ali jobbade tidigare på Sekvencia. Han jobbar idag på Deltaco. Det finns fler personer, 
bl.a. Mats Jernström som han har väldigt intima band med.

När dubbelmorden hände i Linköping så var "branschskvallret som sådant att det var solklart 
det har gjorts i anledning av några av Husseins affärer. Det var vad  alla sa. Sedan var det väl 
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ingen som lyckades klura ut vad det handlade om. Vad det var för affärer".

" När man sitter på väldigt mycket information och har hört en massa skvaller om hur saker 
och ting har gått till så kan man inte låta bli att börja dra vissa slutsatser. Och en tänkbar teori, 
jag har faktiskt inga bevis för att det är så men det är en mycket tänkbar teori, tycker jag är 
den affär man gjorde med HögData. När man köpte upp det så spårade det ur så vådligt så att 
någon fick lust att hämnas. Ja, jag skrev en del varför jag trodde så och jag tycker väl att det 
kan vara ett spår att åtminstone gräva i."

Motazedi sa själv upp sig som VD på Deltaco 2002 eftersom han kände sig utbränd. Det var 
därefter han började jobba hos Hussein som typ försäljningschef på kontoret i Kungens kurva.

 Husseins "kusiner".
Beträffande "Husseins kusiner" som nämns i mailet så är det "två herrar där som är ganska 
ökända för att vara ett ganska effektivt påtryckarmedel för att få sin vilja fram. Det finns 
väldigt många storys om dom faktiskt. Och jag kan tänka mig att de inte på något vis är  
okända för er heller. De har oftast, ja vi kan ta ett konkret exempel: En av Husseins släktingar 
hade ansvar för lagret på Sekvencia och tyckte att han fick lite dåligt betalt varvid då det 
gillrades en liten fälla för att ta reda på vart grejorna tog vägen någonstans. Han sålde helt 
enkelt lite vid sidan av. Sedan ryckte de här kusinerna ut och gick in i dessa butiker, som 
hade köpt dessa saker av Husseins släkting som hade hand om lagret, och ganska brutalt såg 
till att ta tillbaka det dom tyckte var sina saker". 

"Det finns andra storys om hur människor har fått skriva över bilar till dom när man har varit 
skyldig pengar, torpeder, indrivare helt enkelt som med mycket hot om våld. Framförallt se 
till att få sin vilja fram.

Förhörsledaren undrar om "storys" enbart är just "storys" eller om det finns fakta bakom det.

Bergkvist uppger att det finns väldigt mycket fakta bakom. Han tar som exempel: "Det finns 
bland annat en Chrysler registrerad på Sekvencia som tidigare stod registrerad på ett annat 
företag som ganska abrupt togs över med namnteckning på ett papper när man inte kunde 
betala". Chryslern var mörkgrå till färgen. Vid ett tillfälle fick den ett haveri i Tyskland och 
fick bärgas därifrån.

Bergkvist känner inte till namnen på Hussein s.k. "kusiner". Det kan också röra sig om 
sysslingar eller t.o.m. bröder. Men i branschen heter det "Husseins kusiner".

Bergkvist får frågan om han känner till namnen på Husseins bröder. Han uppger sig känna till 
den mördade pojkens pappa, Hassan eftersom han hade mycket kontakt med 
Linköpings-butiken. En heter Nouh. Denne skötte ekonomin. (Ingen bror. Möjligen kusin fhl 
not.) Han känner till att det finns flera bröder men vet inte vad de heter. Han har dock säkert 
hört namnen vid olika sammanhang utan att ha lagt namnen på minnet. Han har både skakat 
hand och pratat men dem ibland. Förhörsledaren räknar upp namnen på bröderna. Bergkvist 
känner då igen namnen, Hicham och Akil som jobbade som suport. Möjligtvis har han även 
pratat med Mohammad.

Bergkvist har själv träffat de s.k. "kusinerna". Ett tag så jobbade de som nattvakter på Deltaco 
när larmet var ur funktion. "Då kom man dit på morgonen och släppte ut dom". Motazedi bör 
därför veta namnen på "kusinerna".

I mailet så skrev Bergkvist att "kusinerna" är beväpnade. Han får frågan om det är något som 
han själv sett eller bara har hört. Bergkvist uppger sig att ha sett detta med egna ögon och att 
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det är pistol. Han kan inget själv om vapen varför han inte kan säga mer detaljerat om vad för 
sorts pistol han sett

 Fortsättning Deltaco-Sekvencia
Eftersom hans mail är detaljerat om viss saker så tillfrågas han om hur mycket han känner till 
om Deltacos affärer med Sekvencia. Bergkvist berättar att, eftersom han var försäljningschef 
och även ansvarade för budgetar m.m. så hade han en väldigt god insyn i företagets affärer. 
Han uppger sig också ha ett stort och brett kontaktnät inom branschen. Av den anledningen 
har han fått väldigt mycket information.

"Databranschen är en bransch som omsätter väldigt mycket pengar men har en fullständig 
usel lönsamhet eftersom det handlar om så låga marginaler och stor konkurrens. Det gör att 
man byter väldigt mycket information med varandra för att försöka undgå kreditförluster 
framförallt. Då byter man ibland rätt mycket känslig information med varandra".

 Daniel Höglund
Höglund har haft HögData sedan 18 års ålder. Bergkvist tror att hans mamma stod för 
företaget till att börja med. Han har haft det i "hela sitt liv" fram till att Sekvencia eller om det 
var PC Superstar köpte upp det. Höglund var duktig på att driva företag. "I Värmland är han 
kung som ses med mycket stort anseende. Själv tycker jag väl, ja lite, om man tittar på hur 
verksamheten fungerar. Jag var där och besökte dom några gånger. Dom var ganska stor kund 
hos oss och begrep väl inte riktigt egentligen varför det gick så bra för det var väldigt mycket 
folk på väldigt lite omsättning. Som person betraktat så vet jag inte särskilt mycket om 
honom mer än att han i princip har lagt hela sitt liv på detta".

Idag så vet Bergkvist att Höglund har någon fabrik i Estland som bygger PC och sedan något 
Daniel Höglund AB som importerar dataprodukter. Är också involverad i några databutiker, 
HögData, som försvann i konkursen med Sekvencia men som har återuppstått igen. 

Beträffande Höglunds sambo så heter hon inte Wernblom som han skrev i mailet utan 
möjligtvis  Werngren. Hon har jobbat på Deltaco under en kortare period. Werngrens pappa, 
som han inte känner namnet på, har sålt utranscherade bageriutrustningar m.m. till Baltikum.
Berkvist tror att det är Maries pappa som  varit "dörröppnare" för Daniel i Estland.

Bergkvist vet att det fanns väldigt mycket bitterhet från Höglunds sida mot Hussein Ammouri 
i samband med köpet av HögData. "Dom som man pratat med pratar om mycket kastade 
dörrar i ansiktet på varandra". Detta när Daniel insåg att han blivit blåst på ganska mycket 
pengar. Bergkvist vet att Daniel pratade mycket med sina tidigare kompisar i Värmland. Bl.a. 
Tomas Andreasson som var Daniels "högra hand" på HögData. 

Det pratades bl.a. om att polisanmäla Daniel för bokföringsbrott. "Det var en ganska häftig 
fajt fram och tillbaka tror jag med pengar som det handlade om och etc.

Bergkvist känner till att Hussein varit häktad misstänkt för ekonomisk brottslighet. Tomas 
Andreasson ringde direkt till honom när det blev känt att Hussein häktats. Han och Daniel var 
mycket glada för detta eftersom de var mycket, mycket bittra på HögDatas butiker i 
Värmland och överallt eftersom personalen var toppstyrda och uppsagda och etc. i den där 
härvan. Väldigt många personer blev uppsagda och förlorade sin försörjning. Att någon 
skulle ha blivit så upprörd över att ha blivit uppsagd att vederbörande av den anledningen 
utfört morden i Linköping vill inte Bergkvist tro. Bergkvist rekommenderar att polisen pratar 
med  Tomas Andreasson samt  Urban Olsson. Dessa två har den bästa kännedomen om 
människorna i Värmland med knytning till HögData. Han tycker även att vi ska prata med 
förra VD för Tekdata,  Lorenzo Garcia som haft mycket samarbete med Hussein samt 
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 Mikael Rosén som numera bor i Härjedalen. Rosén har jobbat i många år med Hussein. Han 
var butikschef i butiken på Klarabergsgatan. "Om man har ett svenskt namn och blir 
butikschef hos Hussein då har man ett mycket, mycket stort förtroende".

 Möjligt motiv
Anledning till att Bergkvist tycker det finns skäl till att tro att motivet kan ha med Husseins 
affärer at göra är att; "Ni skulle ha hittat människan om det hade varit en tokig svensk. Det är 
jag ganska övertygad om. Och så börjar man titta, vad är det för typ av människor som har 
kontakter, har möjlighet. Hur vi än vrider och vänder på den här branschen så hamnar men 
hela tiden på samma ruta. Där står det Daniel Höglund. Han vart lurad på väldigt mycket 
pengar. Ganska lång och uppslitande strid fram och tillbaka, hit och dit med mycket hot fram 
och tillbaka. Jag kan inte alla detaljer där men jag känner ungefär hur Hussein gör affärer i 
vanliga fall och då kan man förstå att det gick till på ungefär samma sätt den här gången. Och 
då finns det alltid ett hämndbegär. Någonstans blir man ganska så stukad om man är bestulen 
på sitt livsverk om man har jobbat med det dagligen i mer än tio års tid. Det enda man har 
gjort".

Finland
Husseins affärer i Finland har Bergkvist ingen som helt koll på. Det enda han känner till att 
det fattades en "hemskans massa miljoner" i konkursbot  vilket tyder på att många människor 
där också måste ha blivit "blåsta" på oerhört mycket pengar. Bergkvist känner ingen i Finland 
men är inte främmande för att det kan finnas ett motiv även där till händelsen i Linköping.

 Husseins affärsmetoder
Bergkvist har under förhöret sagt "på ett sådant sätt som Hussein brukade genomföra sina 
affärer". Bergkvist ombads att nämna några konkreta exempel på detta.

"Alla visste om man bråkar med Hussein så kommer hans kusiner. Väldigt många människor 
i Sverige har gjort affärer med Hussein en gång men aldrig mer. Det var alltid strul. Det var 
alltid tjafs. Sålde man något så fick man aldrig betalt i tid. Skickade man en räntefaktura så 
ringde han och skrek att han inte tänkte betala ränta för jag är muslim. Det var väldigt mycket 
tjafs fram och tillbaka hit och dit. Alltid så var det lite fiffel någonstans. Exempelvis så 
importerades det väldigt mycket CD och DVD media som man struntade att betala skatt på. 
Man momsade inte riktigt som man skulle göra. Man kanske köpte femhundra monitorer från 
Tyskland och sedan stod det bara tvåhundrafemtio på fakturorna. Resten fick dom nere i 
Tyskland fiffla med papperna så det inte skulle synas. Det var mycket så där fram och 
tillbaka. Hit och dit. Alla visste, så här var det". 

"Den gängse metoden när han gör affärer är att man vet att dom alltid finns där och dom 
dyker upp om man försöker att blåsa Hussein".

 Val av offer
Bergkvist tillfrågas om han har någon förklaring till varför gärningsmannen valde Hassans 
son och inte Husseins son om det är Husseins affärer som är motivet till morden.

"Jag vet inte riktigt så där men samtidigt så är det där en väldigt, väldigt tajt familj. Det är en 
väldigt stor familj och nästan den enda av dom som befann sig lite på utsidan var familjen i 
Linköping. Jag är inte säker på att det var sonen som man från början var ute efter". Med 
"utsidan" menar Bergkvist att alla , förutom familjen i Linköping, bodde ganska nära 
varandra i Stockholm. I Linköping fanns det inte heller några "kusiner". Detta skulle 
underlätta ett angrepp mot någon i familjen. Det kan också varit av logistiska skäl att 
gärningsmannen hade Linköpingsanknytning.
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På fråga, varför han inte är säker på att man var ute efter sonen från början så svarar han att 
han tror att man egentligen var ute efter att skrämmas. "Försöka visa att hörde du; Vi är 
jämbördiga. Vi kan inte hålla på och bråka med dina kusiner. Jag har också människor som 
jobbar för mig. Ge mig mina pengar. Och så gick det fel. Det kanske är så att man har ett lite 
annat perspektiv på (ohörbart) andra sidan Östersjön än vad man har i Sverige exempelvis".

Bergkvist har dock inga exempel på att man "i branschen" har använt sig av balter i 
branschen för liknande uppdrag.

 Hussein Ammouris karaktär
Bergkvist får frågan om hur tillförlitlig Hussein är som person. Om han ex. skulle kunna ljuga 
polisen rakt upp i ansiktet på frågor som han får i utredningen av dubbelmorden i Linköping.

"Utan tvekan. Han berättar alltid historier om allting som inte har någon som helst bärighet 
eller förankring. Vi har suttit i rum med styrelseordförande, VD för koncernen och andra och 
träffat honom om pengar och han kan sitta och berätta fyra olika storys med en kvarts 
mellanrum om varför han inte kan betala. Det är fullständigt sanslöst. Å andra sidan, skulle 
han komma till mig på gatan och fråga om fick låna femhundra spänn så skulle jag utan 
tvekan låna ut femhundra spänn till honom för förr eller senare får jag dom där tillbaka. Han 
är en ärlig man på det sättet men stora business med människor som man inte så där riktigt 
känner kan han berätta vilken som helst story om.

Förhöret slut kl. 09.05.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Höglund, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passhandling
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Daniel Högströms kontakter/ funktioner m.m. inom PC Superstore/Sekvencia m.m.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2007-05-10
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

11:54
Förhörsplats

Länskriminalpolisen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp Nils Ahlberg.

Daniel Höglund informeras om att han hörs upplysningsvis och informeras om att syftet med 
förhöret är att försöka hitta motiv till dubbelmorden i Linköping den 19 oktober 2004 då 
Daniels tidigare affärspartner, Hussein Ammouris 8 årige brorson, kvivmördades tillsammans 
med en kvinna.

Daniel berättar att han själv är en företagare från Värmland som kom i kontakt med Hussein 
Ammouri när denne köpte ett bolag av honom i Värmland som heter HögData. Det var i 
augusti 2003. De hade förhandlingar under sommaren 2003 om affären och Hussein hade 
med sig en kollega,  Mohammad Motazedi, som hjälpte till vid förhandlingarna. Motazedi 
satt i styrelsen för PC Superstore International som var holdingbolaget.

Motazedi är ganska känd entreprenör inom IT-branschen och var sakkunnig åt Hussein när 
de förhandlade om köpeshillingen m.m. för bolaget. PC Superstar International AB hette 
bolaget som till slut köpte HögData AB. Det skulle integreras med Sekvencia AB som 
Hussein hade sedan tidigare och PC Superstar Suomi OY som var den finska verksamheten. 
Meningen var att Daniel fortsättningsvis skulle bli VD för den svenska delen som innefattade 
butiker i olika delar i Sverige. Butikerna fanns i Stockholm, Linköping, Malmö, Uppsala samt 
de befintliga som HögData hade i Värmland. Detta skedde under hösten 2003. 

HögData var ca 10 år gammalt och gått bra under alla dessa år. Hussein däremot hade både 
bra och dåliga bolag med sig i sin "lilla bolagsportfölj". Han hade mycket av sin familj i 
bolagen som arbetade i Sverige. Ingen i familjen arbetade i Finland. Finland var den absolut 
största delen omsättningsmässigt. Det var också ett bolag som Hussein hade förvärvat 
tidigare. Daniel vet inget om bakgrunden till det förvärvet.
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Daniel har träffat de i familjen som jobbade i butikerna. Han besökte dock aldrig Linköping 
och har aldrig träffat den mördade pojkens pappa. Daniel vet bara att det var Husseins bror 
som förestod butiken i Linköping. Däremot så träffade han de andra bröderna som jobbade i 
butikerna i Kungens kurva i Stockholm och Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Den enda 
brodern som han kan minnas namnet på är Ali som var butikschef på Klarabergsgatan. Daniel 
hade aldrig någon personlig relation med någon av bröderna. Daniel har träffat Husseins egna 
barn och fru. Han var hemma hos dem vid ett tillfälle.

Daniel tyckte det var svårt för att gå in som VD i företaget och få gehör för vad han tyckte 
vilket resulterade i att Daniel slutade redan efter fem månader eftersom det inte fungerade.

Hussein betalade ungefär fem miljoner kronor för HögData. Daniel vet inte hur Hussein 
finansierade affären. Han vet att pengarna betalades via Finland. Det var där som "kassan 
fanns". Avtalet dem emellan var i tre delar när det gällde köpeshillingen. En del var vid 
tillträdet, en del efter tre eller fyra månader när de hade gjort ytterligare undersökningar av 
bolaget, en del efter tre år. Eftersom Daniel slutade innan så hann han bara få ut två 
tredjedelar av köpeshillingen vilket var knappt tre miljoner kronor.

På fråga, om Hussein då har en skuld till honom på drygt två miljoner så uppfattar Daniel det 
inte som så eftersom avtalet dem emellan var resultatbaserat så att det skulle falla ut under tre 
år baserat på bolagets resultat. Sedan gick ju allt i konkurs ungefär två år efter att Daniel 
slutat. Både den svenska och finska verksamheten idag. "Alla dotterbolag och systerbolag och 
allting så där har jag ingenting att hämta".

På fråga, om Daniel  träffat Husseins äldsta bror Mohammad så har han inte gjort detta. Han 
har inte heller träffat brodern Moslem som driver caférörelse i Stockholm. Inte som han vet. 
Han har dock besökt Café Kafferepet på Klarabergsgatan som drivs av någon broder till 
Hussein. Brodern Akil känner han till eftersom denne var lageransvarig i Kungens kurva. Han 
inte någon Youssef.  Yasser var inom PC Superstore och Daniel har sett namnet på maillistor. 
Samma sak när det gäller Hicham. 

Daniel vet ingenting om brödernas respektive familjer förutom Husseins och Akils. Akil hade 
sin fru då och då i butiken i Kungens kurva där även barnen var med ibland.

Daniel ombeds att berätta sin uppfattning om Hussein som person och affärsman. Daniel 
berättar att han läste om Hussein vad denne gjort innan Daniel gjorde affären med Hussein. 
Bl.a. hade Hussein mycket positiva omdömen från Almi. Enligt vad Daniel förstod så hade 
Hussein haft en lyckosam start som entreprenör av det som blev Sekvencia. Daniel gjorde 
sedan inte några djupare undersökningar vilket han idag ångrar eftersom det gick så dåligt 
som det gjorde med affären när Hussein förvärvade HögData. 

"Som person var Hussein väldigt engagerad och han kunde vända människor oavsett hur 
deppade dom var nästan. Han var ju väldigt, ja jag vet inta vad jag ska kalla det men han var 
positiv och klarade av varenda människotyp vilket var positivt i dom lägena. Sedan hade han 
ju redan innan HögData blev förvärvat, har vi förstått efteråt,  fått problem ekonomiskt. Han 
hade förvärvat något annat bolag som han var skyldig pengar för att slippa betala det och få 
de grejorna. Han hade också problem med Finland och efter att jag slutade så fick jag reda på 
att det förvärvet som har gjorts av Finland, som vi uppfattade som ryggraden i koncernen, det 
var ju inte betalat och …ja det fanns helt plötsligt ingen ryggrad i någonting. Det kändes lite 
grann som en snöboll som hade rullat ganska länge och som till slut exploderat. Han hade 
nog väldigt goda avsikter och hans, som han sa till mig, var ju version att skapa ett likt 
"SIBA" med databutiker eller datavaruhus i Sverige och Finland. I Finland hade han ju en 
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rejäl omsättning och ganska bra vinst och väldigt bra personal och ordning och reda på 
ekonomi och så vidare och det kassaflödet som genererade där det räckte nog till för att rulla 
alltihop framåt ett tag till men till slut var det ju för stora hål och täcka. Han verkade som han 
tyckte om att få uppmärksamhet. Han var ju med i IT-branschen, en tidning för branschen, 
där han gjorde ganska mycket uttalanden och var lite kritisk. Kritiserade efteråt. Branschen 
blev väl lite skeptisk till varför han fick så stort utrymme och sådana där grejer. Han var inte 
kunnig om datorer egentligen som det är han sålde. Det var han inte på den tiden i alla fall". 

Eftersom branschen inte alltid uppskattade hans uttalande och blev irriterade så ställer 
förhörsledaren frågan om Daniel känner till om Hussein på detta sätt skaffade sig några 
fienden. Daniel har funderat på detta efter morden i Linköping. Han har dock inte kommit 
fram till någon eller några som skulle kunna ge de följderna. Fiender har han säkert eftersom 
många är arga eftersom han inte har betalat och sedan gått i konkurs vilket har gjort att många 
förlorat stora pengar. "För det har varit stora pengar".

Huvuddelen av de som har förlorat pengar på Husseins konkurser är leverantörer och i 
förlängningen kreditförsäkringsbolag bakom dom. Även banker har förlorat pengar eftersom 
Hussein hade banklån. Att någon har drabbats personligen känner Daniel inte till som inte 
varit företagsmässiga. Han känner inte heller till om Hussein har lånat pengar av 
privatpersoner. Han håller dock inte för otroligt att det skett inom familjen eftersom pengarna 
måste ha kommit från någon eftersom han startade om igen efter alla konkurserna. Daniel har 
bl.a. sett att Hussein har ett bolag idag igen som hans fru står som ägare och tecknare för. Där 
finns ett stort aktiekapital som Daniel har svårt att förstå var det kommer ifrån helt plötsligt.
Daniel uppger att det nya bolaget heter Net Superstore Baltic AB. Hussein har pratat ibland 
om att han tänkte starta E-handel från Balticum eftersom det ett tag fanns ett "kryphål" när 
det gällde moms men det är borta nu. Därför vet Daniel inte varför det nya bolaget heter 
Baltic.

Daniel känner inte till om Hussein har några affärskontakter i Balticum men han pratade ett 
tag om samarbete med ett företag som heter K  Arvupi Salong som är en jättestor butikkedja i 
Balticum med små databutiker. Vad som hände med detta ev. samarbete känner Daniel inte 
till.

Daniel känner inte till om Hussein har några kriminella kontakter. Han har funderat på detta 
emellanåt men inte kommit fram till något som pekar på detta. Det finns dock ett rykte från 
"branschen" att han skulle ha köpt stöldgods som kommer från lastbilsstölder längst vägarna. 
Ryktet kommer sig av att ett serienummer på en dator som var stöldanmäld från en 
lastbilsleverans hade sålts från någon av Hussens butiker och kommit in på något 
garantiserviceställe. När det skulle ha skett vet inte Daniel.

När Daniel hade kontakter med Hussein så var dennes umgänge, förutom bröderna, landsmän 
som Daniel inte förstod vad de sa samt olika leverantörer och branschfolk.

Daniel får frågor om han har hört talas om följande namn:
Wasan Alkaissi, Dieya Kadhum, Delshad Al Dalawi, Hosien Abbas, Salar Timouri, Ahmet 
Suvaki samt Wiktor Krzyzanowski. Daniel har inte hört något av namnen.

När det gäller Husseins bror, Hassan som förestod linköpingsbutiken så har han endast haft 
telefon och mailkontakt med denne. Daniel tycker att Hassan var svår att ha att göra med. 
Daniel försökte att få lite ordning och struktur på butikskedjan men Hassan var inte mottaglig 
utan "körde sitt eget race". Hassan verkade vara den ende som Hussein inte kunde säga till 
ordentligt. De andra kunde Daniel säga till att "Hussein säger så här" och så blev det något så 
när. Det var också mycket med Allmänna reklamationsnämnden i Linköpingsbutiken. "Han 
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var nog svår mot kanske vissa kunder också". Hussein hade planer på att lägga ner affären i 
Linköping eftersom den gick dåligt.

Daniel tillfrågas om han slutade på egen begäran efter endast några månader trots att avtalet 
var att han skulle vara VD i Husseins företag i 3 år. "Ja, nästan. Jag och Hussein hade en 
diskussion om vad vi inte var ense om. Vi var inte osams heller men vi hade inte samma syn 
på hur vi skulle rätta till de problem som va. Så vi gjorde upp tillsammans att jag slutade".

På fråga vad som var problemet så svarade Daniel: "Det var likviditetsbrist och det var inget 
bra resultat och hans dotterbolag åt alla håll och så vidare. Hur man skulle få lönsamhet i den 
svenska verksamheten igen". Daniel kände att han bara var VD på pappret. Han hade inget att 
säga till om. Det fanns även en svensk ekonomichef. Inte heller denne hade så mycket att 
säga till om. Det var bröderna som beslutade. Ekonomichefen hette Thomas Jonsson. Denne 
har nu ett eget företag i Stockholm som Daniel inte kommer ihåg namnet på. Det fanns även 
leveransproblem i företaget. "Vi klarade inte av att betala leverantörerna helt enkelt. Så de 
strypte leveransen". "Endera kom det inga leveranser eller så fick vi vänta tills det skett någon 
form av försäljning så det byggdes upp i kassorna av pengar och förskottsbetalade 
leveranserna." 

Man sålde i huvudsak självbyggda datorer till kund när det gällde stationära datorer. De 
bärbara datorerna var färdiga. Komponenterna köpte man i huvudsak från olika svenska 
leverantörer. Mot slutet så skickades det också komponenter från Finland till Stockholm. 

Daniel känner inte till så mycket om hur Hussein startade sin karriär inom branschen. Vad 
han vet är att Hussein startade som eltekniker på något företag och sedan startade något i liten 
skala som växte efter hand. Han har också hört att Hussein hade kunder som inte kunde betala 
till honom. Då tog han istället över deras verksamhet och byggde upp verksamheten på det 
sättet. Daniel vet inte om detta stämmer men det är vad han hört ryktesvägen. 

Daniel får åter frågan om Hussein är skyldig honom pengar. "Nej, det är ju satt i konkurs så 
jag kan inte hävda att det finns någon fordran på det sättet". På fråga om han har fordran i 
konkursbot så säger han: "Jo i konkursbot. Vi fick en fråga om vi ansåg att vi hade fordran 
när PC Superstore International gick i konkurs. Då angav vi att det fanns kvar det här men det 
är ju resultatbaserat och något resultat kommer vi ju aldrig att kunna få så det är ju kört för 
min del i alla fall".

Daniel känner inte till om Hussein eller annan i familjen/släkten blivit utsatta för några s.k. 
torpeder eller andra indrivare. Han tar dock inte för otroligt att det kan ha varit så med tanke 
på Husseins affärer. Det enda som han såg var leverantörer och kreditgivare som låg på för att 
få sina pengar. Ekonomichef var en släkting som heter Nouh. Det var oftast denne som fick ta 
"första stöten".

Så kallad beskyddarverksamhet förekommer inte inom branschen så vitt Daniel känner till.

Daniel känner inte till om Hussein haft några kompanjoner i sin affärsverksamhet. På fråga 
om Daniel själv har ansetts vara kompanjon med Hussein så ansåg sig varken Hussein eller 
han själv sig som kompanjoner. Om andra gjorde detta vet inte Daniel. Daniel delgavs en 
uppgift som inkommit till polisen den 9 november 2004 om att man bör kolla pappans förra 
kompanjon eftersom de hade mycket ouppklarade affärer. Kompanjonen hade hotat med att 
kidnappa sonen för att få ut sina pengar. Daniel har ingen förklaring till uppgifterna. De enda 
som han kan tänkas betraktas som kompanjoner till Hussein är de som varit med och jobbat i 
företaget från första början. Vissa av dem har varit som livegna hos Hussein. Han har ibland 
betalat deras hyra m.m. Daniel känner inte till vilka de var men det pratades om det bland 
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personalen.

Innan Hussein köpte HögData av Daniel så köpte han ett annat bolag i Stockholm som heter 
Quilité. Det var flera svenska delägare i det bolaget som var professionella investerare och 
enskilda personer. "Dom blåste han på en hel del pengar". Daniel ställer frågan om någon av 
dessa kan betraktas som kompanjoner? 

Mohammad Motazedi, som Daniel inte känner personligen, har ett företag som heter Deltaco. 
Motazedi har mycket gott rykte inom branschen. Hans företag går bra och genererar mycket 
pengar till sina ägare. Det är en person ev. kan betraktas som kompanjon till Hussein. 
Hussein har också gjort uttalande om att Motazedi var vice koncernchef i sitt företag utan att 
denne själv hade godkänt sådana uttalanden. Daniel håller det inte för otroligt att Motazedi 
kunnat lånat ut pengar till Hussein. Detta är dock inget som Daniel känner till.

Idag är Daniels och Husseins relation "obefintlig". De har ingen kontakt. Senaste gången 
Hussein ringde till Daniel var vid midsommar för tre år sedan.

Idag driver Daniel ett nytt IT-bolag i Stockholm som heter Affärs IT som ligger vid 
Kungsbroplan. 

Daniel fick reda på händelsen i Linköping via massmedia. Hans omedelbara reaktion var att 
mordet på pojken berodde på Husseins affärer. Daniel har ingen annan teori annat än att 
Hussein sannolikt skaffat sig ovänner mot slutet. Daniel upplevde att Hussein var orolig och 
nervös mot slutet av deras relation. En annan teori är att Hassan i Linköping varit så klumpig 
mot kunder så att någon av dessa som är psykopat utfört morden. Daniel nämner att det ett 
tag fanns en sida på Internet där en enskild person samlade in pengar för att kunna sätta 
Hussein i konkurs.

Eftersom det uppstått tekniskt fel på bandspelaren så avslutas utskriften.

Förhöret slut kl. 11.54

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Pettersson, Mats
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sin anställning på Sekvensia 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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2008-01-10
Förhör påbörjat

08:45
Förhör avslutat

09:10
Förhörsplats

Våldsroteln, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

I samband med att Mats Petterssons son, Emil Pettersson (P 6032:5) hördes i utredningen så 
framkom det att Mats kunde ha intressanta upplysningar om vissa förhållanden i företaget 
Sekvencia.

Mats berättar att han jobbade i Sekvencias databutik på Drottninggatan i Linköping under ca 
ett år. Han vill minnas att det var  mellan 2000-2001. Hans uppgift var att bygga och serva 
datorer. 

Mats är utbildad elektriker och jobbar idag på Svenska Öst El i Linköping.

Under den tid som han var anställd hos Sekvencia så var det Husseins kusin Abbe som 
förestod butiken i Linköping. I butiken jobbade också Abbes två bröder Hassan och Ali samt 
en svensk som hette Daniel. Mats minns inte dennes efternamn.

Det Mats kommer ihåg han reagerade på var att han vid ett antal tillfällen var tvungen att köra 
upp till Stockholm med dagskassan och överlämna denna till Hussein i dennes butik i 
Skärholmen. Vad mats minns så hade Hussein ytterligare tre butiker i Stockholm vid tillfället 
och var på väg att öppna en butik i Malmö.

Mats minns särskilt en fredagskväll, då han skulle träffa sin egen son, då han blev ombedd att 
åka med dagskassan till Hussein i Stockholm. Han hade undrat om det inte kunde vänta till 
dagen därpå men det gick inte. Dagskassan skulle vara hos Hussein senast kl. 22.00 på 
fredagskvällen. Dagskassorna brukade innehålla ca 30-50.000 kronor.

En person som då jobbade på IFS, ett dataföretag i Mjärdevi, Inge Pettersson  antydde till 
Mats att Hussein höll på med suspekta affärer. Även droger. Ekonomin i företaget var 
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"svajig" Ibland fick Mats sin löneutbetalning direkt från dagskassan.

Mats uppskattar att han träffade Hussein ca 10 gånger under den tid han var anställd. På fråga 
vad hans omdöme är om Hussein som person så svarar han: "Det är ingen person som man 
vänder ryggen åt med plånboken i bakfickan". Med detta menar han att Hussein inte är att lita 
på.

Hassan, den mördade pojkens pappa, har han enbart träffat när han varit på Sekvencia och 
handlat efter att han slutat sin anställning. Han har då blivit presenterad för Hassan. Han har 
ingen uppfattning om Hassan som person eftersom han inte känner honom så väl.

Mats första tanke var när han fick höra om morden att det var ett beställningsjobb. Detta 
antagande grundar han enbart på känsla på deras sätt att hantera pengar samt anspelningar 
från andra personer som känner dom bättre.

Mats berättar att Hussein aldrig tar en konflikt själv utan slickar någon annan när det behövs. 
Mats tar konkreta exempel när det försvann en dagskassa, som dock hittades någon vecka 
senare på kontoret. Då skickade han en person från butiken i Skärholmen för att prata med 
Abbe. Likadant när Mats blev uppsagd. Då ringde det en kille från butiken i Skärholmen och 
sa upp Mats. Mats vet fortfarande inte anledningen till att han blev uppsagd. Han har inte 
heller brytt sig om att ta reda på anledningen eftersom han närmast blev glad när han blev 
uppsagd eftersom han var trött på jobbet och företaget.

På fråga, om han har någon förklaring till varför man valde att ge sig på Hassans son och inte 
Husseins son om det var ett s.k. beställningsjobb så är mats övertygad om att Husseins son 
var mer bevakad i Stockholm än Hassans son i Linköping. Detta vill mats dock påpeka är 
andra och tredjehandsuppgifter han fått.

Förhöret slut kl. 09.10

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andreasson, Thomas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tomas Andreassons kontakter/funktioner i Högdata m.m.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2008-02-13
Förhör påbörjat

09:35
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats

Polishuset, Karlstad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

yp

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp. Nils Ahlberg.

Tomas bor i Karlstad och har tidigare varit anställd på Högdata i Karlstad. 
Högdata är identiskt med företaget som Daniel Höglund hade tidigare. Tomas 
berättar att han var den förste som anställdes på Högdata 1998 och var kvar i 
företaget tills PC-Superstore köpte upp företaget 2003.

Numera är Tomas anställd hos polisen i Karlstad som inköpare.

Tomas huvudsakliga arbetsuppgifter på Högdata var först som tekniker sedan 
som säljare men sedan 1999 så var han huvudsakligen inköpare. 

Tomas känner till att det var Hussein Ammouri som var Sekvencias/PC- 
Superstores ägare. Tomas berättar att han kände till Hussein Ammouri sedan 
tidigare eftersom det talades om denne i den s.k. branschen. När Tomas fick 
kännedom om att det var Hussein som skulle köpa upp Högdata så blev Tomas 
upprörd av den anledningen att det inte hade gått speciellt bra för de företag 
som Hussein Ammouri hade köpt upp tidigare. "Vi var rädda om jobben helt 
enkelt".

Tomas säger att han inte känner Hussein Ammouri speciellt väl men har träffat 
honom vid ett flertal tillfällen. Han har till och med gjort affärer tillsammans 
med honom. Tomas jobbade i Hussein Ammouris företag, efter han hade köpt 
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upp Högdata, i ungefär ett år.  

På fråga om han känner några av Husseins bröder så uppger han att han hade 
kontakt med Hassan i Linköping samt Akil i Stockholm.

När det gäller kontakten med Hassan i Linköping så skedde den eftersom 
Tomas var inköpare för företaget och skötte  de leveranser som skulle ske till 
Linköpingsbutiken. "Hassan var nästan omöjlig att ha att göra med". Med detta 
menar Tomas att dels så pratade Hassan dålig svenska vilket gjorde att han mest 
pratade med en anställd i Linköpingsaffären som heter Fredrik på grund av 
Hassans dåliga svenska i första hand. I övrigt så säger Tomas att Hassan var en 
sådan person som "sa en grej men gjorde någonting helt annat". Tomas berättar 
att hans omdöme om Hassan är att han "inte hade kunden i fokus direkt". 
Ryktesvägen har han hört att bl.a. en kund hade hoppat över disken och slagit 
till Hassan men det är ryktesvägen Tomas har hört detta. Hans omdöme är 
också att Hassan inte var direkt kompetent för uppgiften att driva en dataaffär 
men han uppger att han inte hade så mycket kontakt med Hassan så han kan 
uttala sig helt klart om detta men det är hans känsla.

Enligt Tomas så tror han att Hussein hade svårt att styra Hassan på grund av att 
Hassan var äldst i familjen. Tomas upplevde att det var "en väldig rangordning 
inom familjen". 

Tomas tillfrågas hur väl han känner Högdatas tidigare ägare Daniel Höglund 
och Tomas svarar "ganska väl". Tomas uppger att han och Daniel gått nio år 
tillsammans på grundskolan där de var s.k. "bundisar". De gick sedan tre år i 
gymnasiet där de väl var kompisar men inte umgicks på fritiden. Som tidigare 
nämnts så anställdes Tomas på Högdata som första man och jobbade då 
tillsammans med Daniel på Högdata tills de köptes upp av PC -Superstore. 
Under tiden i Högdata så satt Tomas också med i den s.k. ledningsgruppen så 
han anser att han känner Daniel ganska väl. 

Tomas uppger att var inga problem att samarbeta med Daniel på något sätt. 
Åtminstone inte under Högdatatiden. Däremot så säger Tomas att när Högdata 
blev uppköpt av PC- Superstore så uppfattade Tomas att Daniel "inte gjorde sitt 
jobb". Han hade mest suttit passiv och inte skött sitt vd-jobb. Tomas kände till 
att det var avtalat om en viss tid, tre år, som han skulle sitta som vd. Tomas 
känner inte till anledningen till att Daniel lämnade i förtid. Tomas känsla är att 
Daniel hade planer på att lämna PC- Superstore i förtid.

Tomas uppfattning är också att Daniel sålde sitt företag i rätt tid för att få ut så 
mycket pengar som möjligt. På fråga om han känner till om Daniel har lidit 
någon ekonomisk, eller annan skada, på grund av försäljningen av Högdata så 
säger Tomas att han tror att Daniel inte har fått ut alla pengar, alltså att Daniel 
har blivit "blåst" på ett antal kronor. Detta är något som han tror men inte vet. 
På fråga om han känner till att Daniel och Hussein har bråkat, eller varit osams 
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om något, så säger Tomas att det han känner till är att Hussein har berättat, för 
både honom och andra, att han inte tyckte att Daniel skötte sitt jobb. Något 
annat bråk eller liknande känner han inte till. 

På fråga om han hört om de har bråkat om pengar eller liknande, så har Tomas 
aldrig hört detta.         

Tomas känner inte till om Daniel eller Hussein har några kriminella kontakter.

När det gäller Daniels nuvarande familjeförhållanden så känner Tomas till att 
han numera är särbo, eftersom hans kvinna bor i Paris och Daniel själv bor i 
Stockholm. Daniel driver i dag ett antal företag inom kläd- och databranschen, 
enligt Tomas. 

På fråga, så uppger också Tomas att Daniel även har ett företag inom 
databranschen i Tallin, Estland. Detta företag startade Daniel efter konkursen 
med PC- Superstore.

På fråga om han känner till Daniels svärfar någonting så uppger Tomas att han 
tror att denne möjligtvis finns med i företaget Holgdata i Estland. Det finns i 
alla fall en Werngren med där säger Tomas. Tomas tror sig också veta att 
Werngren har fler företag i baltländerna, framför allt i Estland. Han känner dock 
inte till i vilken bransch det skulle vara.

På fråga om han känner till någonting om Hussein Ammouris ekonomi vid tiden 
för när denne övertog Högdata, så säger Tomas, "man behöver inga pengar, 
bara man har idéer" och med detta säger Tomas att detta var Husseins 
"valspråk". Tomas har en känsla av att Hussein vid denna tid "spred pengar". I 
övrigt så säger Tomas att han känner till att det fanns s.k. "svartkassor" i 
butikerna samt att han använde sig av svart arbetskraft när det gällde transporter 
o.s.v. För övrigt så märktes det aldrig på Husseins levnadsstandard att det 
saknades pengar. I övrigt så känner inte Tomas till hans ekonomi, den privata. 
Tomas berättar också att Hussein emellanåt betalade anställdas hyror o.s.v. Han 
har aldrig hört om Hussein själv har använt sig av den privata lånemarknaden. 

På fråga, om Tomas känner till om Hussein eller dennes familj blivit utsatta för 
någon form av hot så säger Tomas att han har hört att så skulle kunnat skett av 
några kunder eller liknande men det är inget som han specifikt känner till. På 
fråga, om han känner till om Hussein eller någon annan i Husseins familj blivit 
utsatta för hot eller s.k. torpeder så vill Tomas minnas att en kollega till honom, 
alltså en annan inköpare i Husseins företag, blev hotad från någon tysk eller 
holländsk leverantör kring julen 2003. Tomas blev då upprörd över detta men 
minns inte vad för typ av hot det var. Han kan inte heller idag minnas vilken 
leverantör det var. Enligt Tomas var det flera leverantörer som förlorade ganska 
mycket pengar vid den här tiden på grund av konkurs m.m. vilket gjorde att det 
var en del leverantörer som kände sig lurade på pengar. En leverantör som han 
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minns, som var holländsk, som förlorade mycket pengar på levererade chassin 
var ett företag som heter Hec. Deras varor hette Compicase.

På fråga om han känner till Husseins s.k. "kusiner" som brukar vara med vid 
tillfällen då problem har uppstått så säger Tomas att han vet en som heter Ali, 
från Uppsala, som han dock tror är en bror till Hussein. Denne Ali skickade 
Hussein till butiken i Karlstad vid konkursen för att "bevaka butiken" så inte 
Husseins "grejer försvann". Tomas har vare sig sett eller hört att någon av de 
s.k. kusinerna har varit beväpnade vid något tillfälle. 

På fråga om Tomas känner till om Hussein vid något tillfälle haft någon 
kompanjon så svarar Tomas ja på denna fråga. Han berättar att en man vid 
namn Mohammed, eller liknande som tidigare var verksam i ett företag som 
hette Deltaco, var kompanjon enligt hans uppfattning, med Hussein. Den här 
Mohammed stod aldrig med på pappret men var med i styrelsen. Enligt Tomas 
så verkade Mohammed "vettig" i förhållande till Hussein. 

På fråga om Tomas känner till om den här Mohammed från Deltaco gick in med 
några pengar i PC- Superstore, så tror Tomas att han gjorde detta men påpekar 
att han inte vet. Mohammed drog sig ur när det började "blåsa kring företaget", 
enligt Tomas.  

Tomas fick reda på händelsen i Linköping via nyheterna. Han befann sig i 
Karlstad när han fick reda på det. När han såg att det var Ammouris som var 
inblandade så begrep han direkt vem det var. Hans första reaktion var att "vad 
har dom nu gjort" och med detta menar han att hans första tanke var att motivet 
sannolikt hade med Husseins affärer att göra. Detta är dock bara en tanke han 
hade och han känner inte till om så är fallet. Tomas har också funderat på hur 
det kommer sig att det var Hassans son som blev angripen, om det nu har med 
Husseins affärer att göra. Det hade varit mera naturligt att man gett sig på 
Husseins son då. Någon förklaring till varför man ger sig på Hassans son, om 
det skulle ha med Husseins affärer att göra, har inte Tomas.  

Den inköpare som fick hot från den holländske eller tyske leverantören heter 
Mats Jernström.

Förhöret fortlöpande avlyssnat och vidkänt.

Förhöret slut kl. 10.25.

Fortlöpande avlyssnat och vidkänt.

Benniet Henricson                          Nils ahlberg
bitr. spningsledare                          kriminalinspektör                                 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Olsson, Urban
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Urban Olssons kontakter/funktioner i Högdata med mera.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2008-02-12
Förhör påbörjat

14:15
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Inovia data, Järnvägsgatan, Sunne
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

als

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Nils-Göran Ahlberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Urban har hållit på i databranschen sedan 1998. Han hade då ett företag som heter PC Start 
som han hade tillsammans med Daniel Höglund som hade 45 %. Daniel Höglund är identiskt 
med den Daniel Höglund som sedan var ägare av Högdata som Hussein Ammouri senare 
köpte upp. 

Urban har aldrig själv varit anställd hos Högdata. Hans koppling till Daniel Höglund är alltså 
att Daniel var involverad i hans företag PC Start. Till att börja med så var Daniel inte så aktiv 
i företaget utan först sedan företaget expanderade. 

När Hussein Ammouri köpte Högdata 2003 så åkte ju de 45 % som Höglund hade i PC Start 
också med i den affären  med automatik. De 45 % köptes sedermera tillbaka av Urban 
Olsson. 

Urban känner till att Sekvencias ägare var Hussein Ammouri. Han uppger att han själv har 
träffat honom personligen vid tre – fyra tillfällen. Bland annat så var Urban med Daniel 
Höglund till Stockholm vid försäljningen av Högdata och då träffade han  Hussein. Urban 
rättar att det var efter försäljningen som han var med Daniel i Stockholm och träffade Hussein 
Ammouri. Eftersom han bara har träffat Hussein vid ett fåtal tillfällen så anser inte Urban att 
han känner Hussein Ammouri särskild väl. 

Urban tillfrågas om han känner några av Husseins bröder. Urban känner ingen av bröderna 
men tror att någon av bröderna möjligtvis har kunnat vara med i Sunne vid något tillfälle men 
han är inte säker på om det var en broder. 
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Urban ombeds att berätta sin uppfattning om Daniel Höglund. 

Förhöret övergår nu till dialog.

F1=Förhörsledare Henricsson
F2=Biträdande förhörsledare Ahlberg
UO=Urban Olsson

……………. = ohörbart.

F1: Nu pratar du bara

UO: Ja, det är Daniel för mig, han var väl när jag kom i kontakt med honom 98, äh, en kille, 
en väldigt ung kille som hade lyckats väldigt bra i Karlstad i mina ögon, äh, det gick 
väldigt, var nere på jorden, jag kom ifrån ja Lysvik han är ifrån Gunnarskog det ligger 
ja samma jag vet inte skogsfolk eller vad vi ska kalla oss för, äh, så jag börja göra 
affärer med honom och det fungera bra och sen bilda vi ett aktiebolag om man nu går 
lite snabbt tillväga sen fick ju också Daniel ett företagarpris för det gick väldigt bra för 
honom i Karlstad tror jag som Karlstads företagare så för mig var han ju en väldigt ung 
skärpt får jag nog säga, duktig jag vet inte om man ska benämna men som en slags liten 
IT-prins kanske i Värmland då i alla fall, äh, ja, det blev han för mig alltså jag har 
ingen större gemenskap med honom utanför jobbet. Har jag väl aldrig haft och kanske 
inte så mycket i jobbet heller från 98 till 2004 – 2005 utan det är väl mer mail, 
telefonkontakt och så där så att, ja, jag vet inte hur jag ska det är ingen som jag umgås 
med privat är det inte det har hänt vid några tillfällen har det gjort det men jag ringer 
aldrig till honom och gjorde aldrig på den tiden heller om det inte var i rena affärer 

F1: Hur var han och samarbeta med?

UO: Daniel var för mig har jag aldrig haft några problem, äh, för jag är nog mer jag säger 
nog vad jag vill och säger vad jag tycker och jag tror också Daniel respekterar på ett 
annat sätt men är man lite svag eller svag men om, om det ges utrymme till att 
missförstå (skrattar till) kan man väl säga va då kan det göra att han gör det lite grann 
om det gagnar honom lite grann så där det är väl den uppfattningen jag har men det 
kanske har kommit på senare tid det här då …………… fattning

F1: Känner du till om han har lidit någon ekonomisk eller annan skada av försäljningen av 
Högdata?

UO: Äh, nej det tror jag väl inte nån större ekonomisk skada sen vet jag inte hur han alltså 
jag vet inte han, jag tror inte han mådde speciellt bra om hans bebis dog eller vad man 
ska säga med Högdata då som han har byggt upp men i och med att han hoppade av PC 
Superstar strax innan det gick i konkurs så vill jag nog påstå att hans rykte har skadats 
på IT branschen i stort absolut, det tror jag 

F1: Känner du till om Daniel och Hussein har bråkat eller varit osams om något?

UO: Nej, det gör jag inte, jag hade ingen sån utan jag har aldrig hört på så sätt att dom har 
bråkat som Daniel har sagt till mig i alla fall, det har jag inte, jag vet att Hussein var 
inte glad eller glad ni kanske får ta det för vad det är men han var inte så nöjd för 
Daniel hade en, han slutade ju som VD och så hade han en konkursklausul, äh, och han 
var väl inte så glad tror jag att PC Start på så sätt expanderade sedan med hjälp av 
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Daniel det vet men ………, ja det var nog inget större världskrig det tror jag inte men…

F1: PC Start det var ditt företag alltså?

UO: Ja, det var det eller ja, ja det blev väldigt utspätt i slutändan (skrattar) från början ja det 
kan man säga 

F1: Känner du till om Daniel eller Hussein har några kriminella kontakter?

UO: Nej ingenting, det har jag, inget som jag nånsin har hört i alla fall 

F1: Vad vet du om Daniels nuvarande familjeförhållande?

UO: Jag tror han är väl sambo med en tjej som heter Marie, det är väl det jag vet och dom 
har väl, jag tror han är i Stockholm sen har jag fått för mig att hon är och studerar Paris 
eller ja Frankrike tror jag hon är mycket i, det är väl…

F1: Känner du till nåt om hennes pappa?

UO: Nej, det gör jag inte, Wennerholm eller? Heter hon Marie Wennerholm, Wennergren?

F1: Nåt sånt ja

UO: Ja, nej det gör jag inte

F1: Vet du om Daniel har några affärer på östsidan?

UO: Mm. Estland?

F1: Ja

UO: Ja, han har ju ett bolag som heter Hogl Computer

F1: Hogl?

UO: Ja, H o, vänta jag tror det heter Hogl

F2: Säger du Howel? W e l eller?

UO: Nej, H o g e l, vänta ska vi se här, IT är det va? Får ta det via ……….  i stället  

Förhöret övergår nu till dikterat förhör igen.

Om det inte framgick i dialogförhöret så har Daniel idag ett företag i Estland som heter Hogl  
Computer.

Företaget tror Urban att Daniel har haft sedan 2004 någonting. 

Urban uppger sig inte veta någonting om Husseins bror Hassan, alltså den broder som fick sin 
son mördad i Linköping. 

Urban tillfrågas om han känner någon vid namn Mohammed Motazedi samt Lorenzo Mendez 
Garcia. Urban tror sig veta vem Mohammed Motazedi är och han skulle då varit VD för 
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dataföretaget Deltaco. Denna Motazedi var närvarande vid ett möte i Stockholm som 
Urban var med Daniel Höglund på. Vad Urban förstod så skulle Motazedi vara med vid 
expanderingen av Superstore PC, efter köpet av Högdata. 

Urban känner inte till Hussein Ammouris ekonomiska ställning vid tidpunkten för köpet av 
Högdata eller därefter. På fråga om Urban känner till om köpet av Högdata är reglerat 
ekonomiskt mellan Daniel och Hussein Ammouri så uppger sig Urban inte känna till 
hur det ligger till med den saken. Urban känner inte till om någon har blivit drabbad 
ekonomiskt av Husseins så kallade affärer eller s.k. affärsmetoder förutom möjligtvis 
leverantörer och liknande vid olika konkurser. 

Urban uppger sig inte heller känna till om Hussein använt sig av några så kallade "gorillor" 
eller liknande i sin affärsverksamhet och känner därför inte till något om de så kallade 
"kusinerna". 

Urban känner inte heller till om Hussein har haft några affärskompanjoner. 

Urban uppger att han fick kännedom om händelsen i Linköping via media. Han tror också att 
han befann sig i Karlstad vid tillfället då en kollega till honom bland annat skickade ett 
SMS till Hussein och beklagade vad som hade hänt hans familj. 

Urban uppger att han inte reagerade  på något speciellt sätt att det skulle ha funnits något 
speciellt motiv eller liknande när han fick reda på händelsen. Han tyckte bara att det var 
en hemsk händelse. På fråga, så uppger Urban att han inte tror att någon som blir av 
med sina jobb på grund av Husseins köp av Högdata i Värmland på något sätt skulle 
kunna ligga bakom det som skedde i Linköping. Han säger tvärtom att det var en 
befrielse för de flesta anställda när Hussein gick i konkurs eftersom de mest fick stå i 
butikerna och tala om för kunderna att beställda varor inte kunde levereras.

Förhöret avslutas klockan 14.55.

Förhöret är fortlöpande avlyssnat och vidkänt.

Benniet Henricson Nils Ahlberg
Bitr. spaningsledare kriminalinspektör.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Motazedi, Mohammad
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mohammad Motazedi´s kontakter med Sekvencias ägare Hussein Amori mm.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2008-02-14
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats

Polishuset, Flemingsberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

bb

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är Nils Ahlberg.

Mohammad berättar att han kom till Sverige 1986. Han kom då från sitt hemland Iran. 
Mohammad är numera svensk medborgare. Han utbildade sig till ingenjör på KTH i 
Stockholm och har varit egen företagare sedan början av 1990.

Sin första kontakt med Hussein Ammouri fick han 1995-1996. Mohammad drev då en 
grossistfirma i databranschen som heter Deltaco AB. Hussein Ammouri blev då kund hos 
Mohammad. Efter en tid så blev dom också goda vänner och hade även familjerelationer 
genom att dom besökte varandras familjer och umgicks.

2002 så lämnade Mohammad Deltaco AB. Deltaco AB hade då blivit uppköpt av ett 
börsnoterat företag och Mohammad jobbade kvar som VD till 2002.

Under hösten 2002 så avsåg Hussein Ammouri att köpa ett företag i Finland. Då hjälpte 
Mohammad, Hussein med förhandlingar mm. Hussein Ammouri köpte sedan ett 30-40 tal 
butiker i Finland som gick under namnet PC Super Store.

I dag jobbar Mohammad som egen konsult. Hans jobb består i huvudsak av att hjälpa 
personer i databranschen med finansieringar och värdering av företag mm. Mohammad rättar 
och säger att det är inte enbart i databranschen utan det är i flera olika branscher.

Mohammad tillfrågas hur Hussein Ammouri är att samarbeta med. Mohammad skrattar till 
och säger att det är svårt att samarbeta med Hussein. Han är framförallt en god vän och är en 
mycket generös person. Däremot så är han, enligt Mohammad, dålig i affärer. Han är för 
spontan och saknar ofta planeringar inför sina affärer och saknar också eftertanke emellanåt.
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Mohammad känner, av känd anledning, samtliga av Husseins bröder också. På fråga om han 
känner till vem den yngste brodern Hisham var gift med tidigare så uppger Mohammad att 
han mycket väl känner till detta. Dels så jobbade hon ett tag i Sekvencia när Mohammad själv 
jobbade i Sekvencia under en period. Han har också varit delägare i en tobak- och spelbutik 
vid Kungens Kurva och då hade han henne som anställd under en kortare tid. På fråga om han 
känner till hennes övriga familj så uppger Mohammad att han har träffat pappan och några av 
de yngre bröderna vid något tillfälle. Nu i efterhand, kring 2004, så har han fått reda på att 
bröderna varit involverade i "snuskiga grejer". Bl.a. det som hände i Hallunda. Och med 
Hallunda avser Mohammad ett värdetransportrån som skedde i Hallunda under 2004 någon 
gång.

Från 2002, när Hussein gjorde affären i Finland, och något år framåt så var Mohammad 
någon form av konsult hos Hussein. Hans uppgift var att titta på Sekvencia i Sverige för att 
titta på kostnadsbilder mm. Anledningen till att Mohammad slutade hos Hussein var flera 
orsaker. Dels så hade han själv då skaffat den nämnda spel- och tobaksbutiken. Han skaffade 
också ytterligare butiker tillsammans med någon kompanjon så han fick allt mindre tid över 
åt Sekvencia. Sedan var det Husseins olika konkurser och liknande som gjorde att det blev tid 
att sluta. Samtidigt som han säger att Hussein inte lyssnade på vad han hade att säga så han 
tyckte inte att det var mycket bevänt med att vara kvar i Sekvencia.

Mohammad tillfrågas om han är bekant med företaget Högdata. Han berättar att han känner 
Högdatas tidigare ägare, Daniel Höglund mycket väl. Daniel var också kund hos honom när 
Mohammad drev Deltaco AB. Enligt Mohammad så anser han att Daniel är mycket duktig 
och att denne var mycket omskriven när han startade sitt företag när han endast var 17 år.

När det blev aktuellt att Hussein Ammouri var spekulant på företaget Högdata så följde 
Mohammad med Hussein till Karlstad som rådgivare. Det var någon känd mäklarfirma som 
förmedlade affären. Firman heter Svensk Företagsförmedling. 

Mohammads uppgift var i första hand att försöka ena Daniel och Hussein eftersom dom var 
"två olika kulturer". Mohammad tyckte att det skulle kunna bli en bra affär för Sekvencia att 
köpa upp Högdata eftersom dom hade åtta butiker i Värmland samtidigt som Daniel också 
hade mycket bra kontakter på företagssidan. Detta saknade Sekvencia vid denna tid. Hur 
mycket affären kostade är inte Mohammad säker på men har för sig att utgångsbudet låg 
någonstans mellan fyra och fem miljoner.

På fråga om han känner till hur Hussein finansierade köpet så säger Mohammad att han inte 
känner till detta. "Jag tror inte att han hade några pengar". Mohammad tror inte heller att 
Hussein betalade så mycket kontant utan att det var andra avtal som gällde. När det gäller 
återköpet efter konkursen så känner Mohammad inte till något om det för då hade han 
ingenting med detta att göra. När det gäller Daniel Höglund så säger Mohammad, att 
samarbeta med honom det var på typiskt svenskt sätt. Han ansåg Daniel som lite blyg och 
tystlåten.

Mohammad känner inte till om Daniel Höglund lidit någon ekonomisk eller annan skada av 
försäljningen av Högdata. Vad han hört i efterhand är att Daniel skulle ha "blåst upp siffrorna 
i sin bokföring före köpet". Detta är någonting som Mohammad dock inte är säker på utan 
enbart hört genom hörsägen. 

På fråga om han känner till om Daniel och Hussein har bråkat eller varit osams om något 
efter konkursen eller försäljningen av Högdata så säger Mohammad, "det är kart dom har 
bråkat". Men det är enbart på det affärsmässiga planet om olika åsikter om affären. 
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I dag har Mohammad ingen kontakt med Daniel Höglund. På fråga hur väl han känner 
Hassan Ammouri, han som förestod linköpingsbutiken och fick sin son mördad, så säger han 
att Hassan var den som kom sist till Sverige av bröderna. Hassan flyttade ganska tidigt till 
Linköping och förestod Sekvencias butik där varför Mohammad känner honom ganska dåligt. 
Men under tiden som Mohammad själv var verksam i Sekvencia så hade han kontakt med 
Hassan. Han nämner bl.a. att det var mycket reklamationer från ARN, Allmänna 
Reklamationsnämnden, mm. Nästan dagligen kom det brev från kunder som inte var nöjda. 
Likaså så var det en del personalproblem i Linköpingsbutiken. Mohammad vill lägga till att 
efter morden i Linköping, då Hassan med familj flyttade tillbaka till Stockholm, så har han 
träffat honom betydligt oftare och känner honom nu bättre. Mohammad känner inte till 
någonting om något eventuellt vittnesmål som Hassan skulle ha gjort i Sverige eller 
utomlands.

På fråga, om Mohammad känner till om Hussein haft några ekonomiska problem så uppger 
han att Hussein haft ekonomiska problem egentligen sedan 1998-99 då han hade inbrott i sin 
butik i Bredäng. Efter den händelsen har Hussein inte riktigt kommit ifatt. Detta är det som 
har lett till de många konkurserna, enligt Mohammad.
 
Mohammad uppger att han har aldrig lånat ut några pengar till Hussein. Han känner inte 
heller till om Hussein har lånat på den privata marknaden. Han nämner också att under sin tid 
i Deltaco så var Husseins skulder upp emot åtta miljoner som mest. Det löstes ofta genom att 
man hade återförsäkringar beträffande Husseins företag.

På fråga, om han känner till om Hussein eller någon annan i dennes familj blivit utsatt för hot 
eller s.k. torpeder eller liknande så säger Mohammad att han aldrig har hört talas om detta.

På fråga, om han känner till dom s.k. "kusinerna", som enligt uppgift har använts vid några 
tillfällen, så uppger han sig inte känna till detta. När han blir informerad om en speciell 
händelse, när Hussein hade haft stölder i någon butik som senare hade försålts till en 
databutik i Stockholm, så kommer Mohammad ihåg att några kusiner eller bröder hade varit 
där för att prata dom tillrätta men i övrigt känner han inte till något om det här. Han känner 
inte heller till om det är brukligt med någon form av vapen i dessa sammanhang.

Mohammad tillfrågas om han känner till om Hussein vid något tillfälle haft någon kompanjon 
i företaget eller någon som man har kunnat tro vara kompanjon, typ Daniel Höglund eller till 
och med han själv. Mohammad har aldrig hört talas om att Hussein har haft någon form av 
kompanjon. Däremot så har Hussen vid ett flertal tillfällen försökt få Mohammad till 
kompanjon men det har han aldrig ställt upp efter att ha tittat på Husseins siffror i företaget.

Mohammad informeras om det anonyma brev som kom till polisen tre veckor efter morden. 
Han kan inte förstå vem som avses i den texten.

Mohammad uppger att han befann sig i Sverige när morden skedde, den 19 oktober 2004. 
Detta bygger han på att han några dagar senare tog med sig sin far ner till Linköping och 
deltog i sorgesamlingen i Domkyrkan i Linköping. 

På fråga, vad hans omedelbara reaktion var när han fick höra om vad som hade hänt så var 
det att det måste varit en galning som  utfört det hela. Han tänkte aldrig tanken att det skulle 
kunna vara någon form av hämndaktion eller liknande. 

Även idag så tror Mohammad fortfarande på att det måste vara en galen person som har utfört 
handlingen. Efter att ha pratat med familjen Ammouri så har han också då fått information 
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om hur många knivstick pojken och damen hade och det anser han styrker sin teori om att det 
måste vara någon form av galning som utfört morden.

Förhöret avslutas kl. 13.55. 
Förhöret fortlöpande avlyssnat och vidkänt.

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledar

Nils Ahlberg
kriminalinspektör.
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1555

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Rosén, Sven Michael
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Michael Roséns kontakter/funktioner inom PC Superstore, Sekvensia m m.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2008-02-11
Förhör påbörjat

17:15
Förhör avslutat

18:30
Förhörsplats

Hotell Storhogna Vämdalen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Ahlberg, Nils-Göran

Berättelse

Förhöret kommer att hållas i referat och ev i vissa delar i dialogform. I dialogen benämns 
Michael Rosén med MR. Förhörsledare, Henricson med F1.  Biträdande förhörsledare, 
Ahlberg med F2.

Michael uppger att han är född och uppvuxen i Vemdalen. När han var 17 år så skulle han gå 
sista året på gymnasiet i Hudiksvall, vilket han också gjorde. Därefter flyttade han till 
Stockholm och fick en praktikplats inom databranschen. Sedan fem år tillbaka så har han 
dock flyttat tillbaka till Vemdalen och jobbar nu som snickare. 

Michael är gift och har ett gemensamt barn med hustrun. Har även ett eget barn från tidigare 
förhållande vilket även hustrun har.

Michael uppger att han har jobbat i ca fem år på Sekvencia och även PC Superstore. Han 
började när de fanns i Bredäng. Han har för sig att det är 1997 eller -98 som han började. 
Under hela Michaels anställningstid så var Hussein Ammouri chef. Han uppger att han alltid 
har jobbat under honom. 

Michael berättar att han i princip "gjort allt" inom företaget. Han har varit tekniker, har varit 
på inköp och försäljning. Han har också haft personalansvar. Han har ansvarat för två st. 
butiker. "Allt jag velat gjort." Han säger sig också varit "Husseins högra hand". Han har även 
ansvarat för butiken på Klarabergsgatan i Stockholm. 

När han slutade sin anställning så var han, antingen säger han, på Klarabergsgatan eller i 
Kungens kurva. 

Michael frågas om han har haft någon inblick i företagets ekonomi. 
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(Förhöret övergår nu i dialogform). 

MR: Jag har varit inblandad så långt att jag har hjälpt till och ohörbart och letat och lägga till 
betalningar….Äh….

F1: Har det funnits leveransskulder i det också?

MR: Leveransskulder har funnits och de har öppnats och det har kommit in pengar då via 
butikernas kontantkassa och sådant som man har betalt in som har kunnat lyft krediter för nya 
leveranser och… så var det ju väldigt länge innan det vart då Superstore då det lättades upp 
betydligt mycket mer via… då vi fick den finska kedjan då gick det betydligt mycket lättare 
att få loss leveranser o s v. Men innan dess så var det ju väldigt mycket pusslande att få loss 
leveranser o s v. 

Michael tillfrågas om han har någon aning om varför han, som svensk och inte 
familjemedlem, fick det stora förtroende som han har fått av Hussein. Han berättar då att det 
var han och en som heter Magnus Bjellqvist, som förresten anställde Michael när han var 18 
år, som hade ett stort förtroende hos Hussein. Han kan inte peka på vad det var men tror att 
personkemin stämde mellan dem samtidigt som han själv anser sig vara ganska orädd och  
inte heller rädd för att "trampa någon av bröderna på tårna". Detta beteende verkade Hussein 
uppskatta hos Michael eftersom han fick så stort förtroende som han fick i företaget. Michael 
tillfrågas hur pass nära han anser att han var hos Hussein. Han berättar att Hussein ibland 
kunde ta råd ifrån honom bl. a. när det gällde hur företaget skulle drivas. När Michael kom till 
företaget så hade man väldigt små marginaler vilket gjorde att Michael pratade med Hussein 
om att man var tvungen att höja priser o s v trots att Hussein ville sälja billigt. Han uppger 
också att när han kom in i företaget så sålde företaget endast minnen, processorer och 
hårddiskar. När det gäller ekonomin så har Hussein dock aldrig pratat om detta eller bett 
Michael om råd. Michael har också från början sagt att han inte ville ha någon inblick i detta. 

På fråga, när och hur han fick kontakt med Hussein första gången så var det via Magnus 
Bjellqvist som han tidigare nämnt och som även anställde honom. 

På fråga om han umgicks privat med Hussein så uppger Michael att så inte var fallet om man 
räknar bort sådana tillfällen där ex. vis alla bröder var bjudna på någon typ grillfest eller 
liknande. Då hände det att även Michael med hustru var medbjudna. I annat fall så umgicks 
de inte privat. 

Michael tillfrågas vilka av Husseins bröder som han är bekant med eller umgicks med. Han 
uppger att de som han känner väl är äldste brodern,  Mohammad Hussein, Ali, Akil samt 
Hicham. Han vet också vem Hassan Ammouri är eftersom han har träffat denne vid några 
tillfällen i butiken i Linköping men anser inte att han känner honom. Beträffande bröderna, 
Youssef och Yasser så säger han att han vet vem de är men tror att de sysslade med annan 
verksamhet under den tid som han jobbade i företaget. 

Michael nämner också den som var ansvarig för ekonomin som hette Nour men den tror han 
är en kusin. Denne känner han också mycket väl eftersom han hade ekonomiansvaret. 

Beträffande Hichams förra fru så känner Michael henne väl. De jobbade bl.a. en sommar 
tillsammans med fotolabbet. Han vill minnas att hon heter Jasmin. Michael uppger sig inte 
känna igen Jasmins bröder. Han vet inte heller vad de heter men har på ryktesvägar hört en 
del, men det är bara på ryktesvägar. 
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Michael får här möjlighet att fritt berätta hur han uppfattar Hussein Ammouri. 
 

MR: Jaa. Jag lärde ju känna Hussein för….ja då jag börja på företaget….Svårt att säga...sitta 
att berätta så här utan att få frågor så där rent spontant men…för mig har han alltid varit… har 
alltid funnits till och ställt upp när man har behövt. Och...jaa.. Har man haft problem så har ju 
liksom Hussein man ha kunnat vänt sig till om man har haft lite jobbigt ekonomiskt har man 
kunnat be om  hjälp…alltid vänt sig till Hussein och fått hjälp med sådan saker...och förskott 
på lön.. och kunnat få en extra bonus nå´n månad när man gjort nå´n bra försäljning och man 
har haft lite jobbigt själv och så där men. Jaa.. mot mig… alltid varit helt….. suverän. 

F1: Anser du honom som en ärlig person om jag nu uttrycker mig så? Att han står för sitt ord?

MR: Ja det gör han. Han är liksom.. han är.. han har alltid varit ärlig helt öppen och sagt vad 
han tyckt och tänkt utan att...och tar ev. konsekvenser och sån´t.

F1: Vad är din uppfattning om honom som "affärsman"?

MR: Skarp. Vet vad han gör. Hård förhandlare när det gäller priser och allting sånt där. Det 
jag har sett har all.. ja ärlig alltså. Renhårigt spel alltså. Helt klart. 

F1: Du pratade tidigare om leverantörsskulder. Hur löste han såna problem?

MR: Långt samarbete. Förtroende. Och där hjälpte väl även jag till en hel del med att...det jag 
lovade leverantörerna det såg jag till att vi kunde hålla. Det lyckades jag alltid hålla. Vi 
hjälptes åt Hussein backade upp...och man fick prioritera vilka leverantörer som skulle få 
vilka pengar. Jag har aldrig varit med om nån leverantör som har sagt blankt nej nån gång 
utan Sekvencia var Sekvencia och PC Superstore med mycket kunder och stort kassaflöde 
och…Det är ju allmänt känt i branschen. Det är stora ekonomiska problem men som sagt 
alltid hållit det vi har lovat och så där. 

F1: Känner du till om han har några kriminella kontakter?

MR: ……..Inte känner till, nej. Jag har hört ryktesvägen och sånt men aldrig nånting som jag 
själv har sett av eller känts vid så att säga. 

F1: Det här ryktesvägen vad handlar det om då?

MR: Ryktesvägen att han skulle ha…att vi skulle ha haft något inbrott och då har sålts grejer 
vidare till en annan databutik och att dom åkte dit sent en kväll och gjorde upp på mer eller 
mindre bra sätt. Ohörbart.. jag tror att det blev nåt polisärende av det där i slutänden. Hur det 
slutade sen det vet jag inte men.. Jag har aldrig sett såna tendenser utav Hussein eller nån av 
hans bröder.  

F1: Känner du till någonting om alla dom här företagsköpen som han har gjort?

MR: Jag har själv varit inblandad i många utav dom ja. 

F1: Kan du berätta vilka?

MR: Jaa bl. a. en försäljning till IFS Sverige som var den största hem PC- affären. Sen var 
det väl även en del mindre, som andra på företaget...jag hade två företagsanställda ett tag som 
satt bara med företagsförsäljning som gjorde en del mindre affärer på en fem sex tio datorer. 
Men det var ju bara IFS som var en affär på runt ett par hundra datorer. Och det var jag  
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inblandad i. Så det var ju IFS bl.a., som var min största kund, som jag sålde och gjorde i 
ordning allting åt. 

F1: Var du med när han köpte upp Högdata i Karlstad?

MR: Jag fanns i företaget men jag hade ingenting med själva uppköpet och sånt att göra. Det 
var Hussein och Magnus som höll i det mestadels och Nour om jag inte minns helt fel. Det 
var Magnus och dom som var iväg mycket och diskuterade och pratade om dom affärerna. 

F1: Känner du igen någon som heter Lorenzo Garcia Mendez?

MR: Nej! 

F1: Känner du till TEK Data?

MR: Till namnet, ja.

F1: Känner du igen nån som heter Motazedi Mohammad?

MR: Jaa. Han var tilltänkt...det har varit många turer runt...eh…ja det var han som var VD på 
Deltaco. 

F1: Hur var hans och Husseins samarbete vet du nåt om det?

MR: Om det var han som jobbade på Deltaco, vilket jag tycker jag känner igen på namnet, 
stämmer det?

F1: Stämmer, ja.

MR: Då gjorde dom ju mycket affärer den vägen. Dom hjälpte varandra. Och vi köpte 
mycket.. det att dom var ju den största leverantören i Stockholm på kablar och tillbehör. Han 
slutade där...eller sålde sin del.. jag har inte. Han slutade i alla fall där det vet jag. Sen var han 
tillsammans med Hussein och tanken var väl att han skulle ta över VD-posten i Sverige och 
Hussein skulle ta hand om Finland, om jag minns rätt i alla turer som var. Men som vanligt så 
kunde inte Hussein släppa kontrollen utan han ville ha koll på allting så att det slutade med att 
han ville inte vara kvar. Vilka turer runt det vågar jag inte svara på för att...men jag tror att 
det var det att Mohammad fick inte fria händer att göra vad han ville som han ansåg vara det 
bästa för företaget. 

F1: Vet du om Hussein och Mohammad hade några ekonomiska affärer sinsemellan?

MR: Privat?

F1: Ja.

MR: Inte mig veterligen. Nej.

Då övergår förhöret till dikterat igen. 

Michael uppger att Hussein har aldrig haft några skulder till honom. Han känner inte heller 
till om Hussein har lånat "svarta pengar". Michael känner inte heller till om någon 
privatperson blivit drabbad ekonomiskt av Hussein s k affärer eller affärsmetoder. Däremot så 
har Michael hört ryktesvägen att vissa banker och sådant där har blivit drabbade men det är 
efter att Michael lämnade företaget. 
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Michael känner inte heller till om Hussein eller annan i familjen blivit utsatt för torpeder eller 
andra hot. 

Michael tillfrågas om han känner till vilka "kusinerna" är som lär vara med vid tillfällen då 
problem eller annat har uppstått. Michael uppger att den enda han kan tänka sig är en person 
som gick nattvakt på företaget i Skärholmen som kallades för Mohammed. Någon annan 
känner han inte till. På fråga om han känner till någonting om beväpning när det gäller de s k 
kusinerna så uppger Michael att han vet att det fanns ett basebollträ bakom kassan i 
Skärholmen. Några skjutvapen har han aldrig sett eller hört talas om. Däremot så uppger han 
spontant att "Hussein gör aldrig någonting själv". Däremot så är hans magkänsla att de s k 
kusinerna eller personerna runt Hussein är "inga som man jävlas med". 

Michaels uppfattning är också att det  aldrig är Hussein eller hans vänner som startar 
någonting utan det skulle i så fall vara först sedan de själva blivit utsatta för någonting. 

Michael tillfrågas om han känner till om Hussein vid något tillfälle har haft några s k 
kompanjoner. Michael svarar distinkt: "Aldrig!" Anledningen är att Hussein är ansedd att 
vara en s k ensamvarg. Michael uppger att så länge han har varit i firman så finns det ingen 
som han kan anse ha varit kompanjon till Hussein. 

Michael delges tipset som inkom till utredningen ca tre veckor efter morden där någon skriver 
att man skall kolla "pappans förra kompanjon" eftersom denne skulle kidnappa pojken för att 
få ut sina pengar. Michael har ingen förklaring till detta och kan inte heller förstå vem som 
skulle kunna skriva det här eller vem som avses som kompanjon. 

Michael och Husseins relation idag är att de har pratat på telefon en fyra - fem gånger och 
Hussein har då undrat hur det har gått för Michael. Han kan också få ett och annat sms ibland 
i samband med högtidsdagar så i princip så har de ingen relation längre. 

Michael uppger att han fick kännedom om morden i Linköping via media. Han befann sig då 
uppe där han bor i Vemdalen. 

Michael tillfrågas om sin första reaktion när han fick höra om morden i Linköping. 

Förhöret övergår nu till dialog igen. 

F1: Var så god Michael. 

MR: Första spontana känsla var man fick, det var som direkt i maggropen, att.. det har 
någonting med affären att göra. Antingen emot då han som drev butiken för det har alltid 
varit lite småtjafs i Linköping. Det har varit missnöjda kunder, arga kunder och sådana saker 
på ett och annat vis. Samtidigt så har man kanske fått någon magkänsla för att det är riktat 
kanske mot Hussein för någonting han har gjort genom åren eller klivit någon på tårna eller 
någonting sådant där. En magkänsla jag har fått att det har någonting med företaget att göra. 
Jag kan inte säga vad. 

Förhöret övergår nu till referatförhör igen. 

Michael tillfrågas om han har någon teori om varför man dödade Hassans pojke och inte 
Husseins pojke om motivet var Husseins s k affärer. Michael säger: "Hassans son var nog 
mer lättåtkomlig" och med detta menar han att Hussein har alltid sina bröder och vänner 
omkring sig på ett annat sätt. Sedan menar han att det inte spelar så stor roll för vems son man 
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hade angripit så skadar det hela släkten lika mycket, enligt Michaels sätt att se på det. 

Michael tillfrågas om han vet någon som har blivit så pass kränkt eller blivit så utsatt 
ekonomiskt eller på annat sätt som skulle kunna utfört de här morden. Michael säger att han 
inte kan tänka sig någon som han känner till som skulle kunna utföra det här av den orsaken. 

Avslutningsvis så berättar Michael att företaget såg först till att de små leverantörerna fick 
sina pengar före de stora. Banker o. s .v för att rädda de mindre vid ev. konkurser. Han menar 
att det var företagets policy. 

Förhöret slut kl. 18.30. 
Förhöret fortlöpande avlyssnat och vidkänt. 

Benniet Henricson
Bitr. spaningsledare

Nils Ahlberg
kriminalinspektör
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1561

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andreasson, Thomas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter till tidigare förhör
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2008-02-13
Förhör påbörjat

16:00
Förhör avslutat

16:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Hen

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Thomas ringer och vill komplettera det förhör som hölls med honom tidigare idag.

Han uppger att han då höll inne med vissa uppgifter beträffande Daniel Höglund.

Daniel Höglund hade inga problem med sina anställda i Högdata innan företaget såldes till 
PC Superstore. Därefter blev han "en riktig luring". Han kan säga saker som han sedan inte 
vill kännas vid att han sagt. Först så trodde Thomas att Daniel blivit glömsk men förstod efter 
ett tag att Daniel satt detta i system.

Thomas känner också till flera som blivit lurade av Daniel. Thomas har fortfarande ett företag 
tillsammans med Daniel som heter AH Distributions AB, vilket är ett IT-distributionsföretag. 
Företaget har f.n. ingen aktivitet. Thomas har försökt att sälja sin del utan att lyckas med detta.

Efter PC Superstores konkurs så startade Daniel och Thomas, tillsammans med ett flertal 
tidigare medarbetare, ett nytt bolag med namnet PC Start. I detta företag "fifflade" Daniel 
vilket medförde att samtliga förlorade sitt insatta aktiekapital. Thomas förlorade själv 80.000 
kronor.

Thomas har också funderat på ett inkassoföretag som heter Baltic Inkasso som drivs av 
svenskar i Tallin men har verksamhet i Sverige. Vad Thomas har hört så hyr de in mc-folk 
som sköter indrivningarna. Thomas säger sig inte bli ett dugg förvånad om Daniel Höglund 
utnyttjar sådana tjänster. Han påpekar dock att han inte vet någonting om detta men mycket 
väl kan tänka sig det.

Förhöret slut kl. 16.20
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Benniet Henricson
Bitr.spaningsledare
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1563

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Kjellman, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fredrik Kjellmans kontakter/funktioner i Högdata m m.
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

Benniet Henricson
Förhörsdatum

2008-02-13
Förhör påbörjat

10:50
Förhör avslutat

11:35
Förhörsplats

Polishuset Karlstad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Ahlberg, Nils-Göran

Berättelse

Fredrik uppger att han jobbade på Högdata, alltså Daniel Höglunds dataföretag, från 2002 och 
fram till att PC Superstore tog över. Han jobbade sedan kvar tills det företaget gick i konkurs 
tillsammans med Högdata. Han var en bland de sista som slutade innan konkursen. 

Fredriks arbetsuppgifter var som säljare mot företag. Fredrik lärde känna Hussein Ammouri i 
samband med att denne köpte upp Högdata. På fråga hur väl Tomas känner Hussein 
Ammouri så säger han att han uppfattar honom som en mycket bra person men när det gäller 
affärsverksamheten så var han "lite skum". Med detta menar han att Hussein inte hade någon 
respekt för företagets pengar, lager och liknande. 

Fredrik informeras om att i tidigare förhör har det talats om att man ansåg att Fredrik var att 
betrakta som "Husseins bollplank". Fredrik kan inte hålla med om detta. Han själv inser i alla 
fall inte detta. Däremot så hade han och en som heter Torbjörn Arvidsson mycket kontakter 
med Hussein eftersom de åkte runt i butikerna och inventerade m. m. 

På fråga vilka övriga bröder eller släktingar som han känner till i familjen Ammouri så 
uppger han att namnet Ali, där är namnet bekant men han kan inte idag säga att han vet vem 
det är. Likaså är det med Youssef och Hicham. Däremot så vet han vem Akil är. Han känner 
också till den som skötte ekonomin. Denne hette Nouh. Nouh lär vara en kusin och inte en 
broder. 
När det gäller Hassan Ammouri, den mördade pojkens far, så känner han honom eftersom 
han besökte Linköpingsbutiken under några dagar under 2004. Fredriks uppfattning om 
Hassan är att han var ganska tystlåten av sig. Han har också uppfattningen att han inte var 
"direkt snabb och rapp" när det gällde kundkontakter. I övrigt så har Fredrik inte så stor 
uppfattning om Hassan eftersom han endast träffade honom vid detta tillfälle. Hans 
uppfattning är dock att han hade bra koll på butiken och dess affärsverksamhet. 
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När det gäller Högdatas tidigare ägare Daniel Höglund så säger Fredrik att det är "en kär 
gammal vän". Han lärde känna Daniel i samband med att han anställdes på dennes företag 
2002. Daniel vill förtydliga att citatet, "en kär gammal vän" är sagt som ironi. Han säger att 
egentligen är det en av de få personer som han tycker illa om. En av anledningarna till att han 
tycker illa om Daniel är att efter konkursen så startades någonting som kallades för PC Start. 
Flera av tidigare anställda, ett tiotal gick in i det företaget tillsammans med Daniel Höglund. 
Den enda som tjänade pengar på detta, enligt Fredrik, var just Daniel Höglund. De gick in 
med olika mycket pengar. Fredrik gick in själv med 100.000 kronor som han förlorade. 
Det var till och med så att Fredrik och en kollega sade upp sig mot slutet för att markera mot 
Daniel. 

På fråga, om han känner till om Daniel led någon ekonomisk eller annan skada av 
försäljningen av Högdata till Hussein så säger Fredrik att han hört, högsägen alltså, att Daniel 
inte fick ut de pengar som var avtalat. Detta är enbart spekulationer och inte någonting som 
han med säkerhet vet. På fråga, om han känner till om Daniel och Hussein bråkat eller varit 
osams om något så säger Fredrik att han hört talas om att de har "käftat". Detta är dock 
ingenting som han själv har sett eller hört någonting av. Fredrik vet en händelse när Daniel 
åkte till Stockholm för att träffa Hussein. De hade då åkt omkring i någon bil och diskuterat 
någonting som de var oense om. Exakt vad det handlade om känner inte Fredrik till men anar 
att det handlade om pengar. 

På fråga, om han känner till om Daniel eller Hussein har några kriminella kontakter så säger 
Fredrik att han vill minnas att Daniel vid något tillfälle nämnt att han skulle ha någon släkting 
som skulle ha med Hells Angels att göra. Detta har han nämnt i samband med någon 
begravning eller bröllop eller liknande. På fråga, om han känner till Daniels nuvarande 
familjeförhållanden m.m så säger Fredrik att han känner till att Daniel driver någon datafabrik 
i Estland samt att han har någon dataverksamhet med någon kompis i Stockholm. I övrigt så 
har han ingen kontakt med honom så att han vet inte närmare hur han har det för närvarande. 

På fråga, om Fredrik känner till någonting om Husseins ekonomi vid tillfället så uppger 
Fredrik att han upplevde det som att det aldrig egentligen saknades pengar. Han vet dock inte 
var de kom ifrån. Han tar ett exempel. En leverantör som hette Qualitec hade Husseins 
företag stora skulder till. För att lösa detta så köpte man upp företaget men hur det 
finansierades det känner inte Fredrik till. Fredrik nämner också att han misstänker och även 
hörde att det skulle finnas s k svartkassor i butikerna. 

På fråga, om han känner till om någon har blivit drabbad ekonomiskt av Husseins eller 
Daniels affärsmetoder, förutom han själv och att Daniel möjligtvis har förlorat pengar på 
affären med Hussein, så säger Fredrik att det sannolikt enbart är leverantörer som har förlorat 
pengar. Han känner inte till om några privatpersoner har blivit drabbade. Fredrik känner inte 
till om Hussein eller annan i familjen blivit utsatt för hot eller s k torpeder eller liknande. 

Fredrik tillfrågas om han känner till om Hussein har använt sig av någon eller några när han 
har velat visa att det är allvar. Fredrik säger att han vid något tillfälle hört talas om att det 
hade varit stölder i någon butik och då hade någon närstående till Hussein, om det var någon 
bror eller liknande, åkt hem till vederbörande och "ganska snabbt fått ett erkännande". Han 
har dock aldrig hört att det förekommit våld eller liknande. Fredrik har varken sett eller hört 
om någon beväpning när det gäller de här personerna. 

Fredrik känner inte till om Hussein har haft någon kompanjon i sin affärsverksamhet. Den 
enda som han kan tänka sig har kunnat anses som kompanjon så är det Daniel Höglund under 
den tid som han var VD i Husseins företag. På fråga om Fredrik känner igen namnet Lorenzo 
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Garcia Mendez så säger Fredrik att han känner denne som leverantör på Tek Data. Vad han 
kommer ihåg så hade Hussein mycket och bra samarbete med Lorenzo. Bl. a så har Fredrik 
för sig att, när Hussein inte fick leveranser från andra leverantörer så gick det bra hos 
Lorenzo på Tek Data. 

På fråga om han känner igen namnet Mohammad Motazedi så vet Fredrik att det fanns flera 
Mohammad på Deltaco. Han känner till att Hussein hade kontakter med någon Mohammad 
på Deltaco. 

Fredrik uppger att han idag inte minns riktigt hur och när han fick reda på om morden i 
Linköping. Antingen var det via media eller via hans egen hemsida. På fråga vad han fick för 
omedelbar reaktion när han fick höra att det var Hassans pojke som var mördad så uppger han 
att han givetvis "tyckte det var för jävligt". På fråga om han kände någon omedelbar känsla 
av vad som kunde ligga bakom mordet så kan han inte minnas idag att han kände någon form 
av tänkbart motiv direkt. Hans uppfattning är ju att både Hussein och Hassan i grunden är 
snälla människor. Fredriks egen teori om motivet kan han egentligen inte utveckla eftersom 
han själv aldrig har tänkt tanken att det skulle kunna ha med Husseins affärsverksamhet att 
göra. Däremot har det i den s. k branschen spekulerats en hel del. Då har den tanken 
diskuterats givetvis men Fredrik själv har inte tidigare tänkt i de banorna. 

På fråga om Fredrik har någon uppfattning om Daniel blev lurad på affären med Hussein eller 
att Hussein blev lurad av Daniel vid affären med Högdata så säger Fredrik att: "De var nog 
lika goda kålsupare båda två." Enligt vad han har hört så påstår sig Daniel ha blivit lurad av 
Hussein medan Hussein påstår sig ha blivit lurad av Daniel. Fredrik har heller ingen 
uppfattning om vad Hussein betalade för Högdata men det har pratats upp emot både 30 och 
40 och 100 miljoner. Media skrev om 70 miljoner. Fredrik tycker också att det är konstigt att 
Daniel sålde till Hussein Ammouri eftersom han var känd i branschen som oseriös. Fredrik 
känner till att ett dataföretag i Karlstad som hette Office Data granskade Högdata som 
intressenter. Dessa tackade tydligen sedan nej innan han sålde det till Hussein Ammouri. 

Hussein har till Fredrik nämnt summan 2,5 eller 3 miljoner sek som han lär han köpt Högdata 
för. 

Förhöret slut kl. 11.35. 
Förhöret fortlöpande avlyssnat och vidkänt. 

Benniet Henricson 
Bitr. spaningsledare

Nils Ahlberg 
Krininalinspektör
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Spaningsuppslag
R 7211

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Ehrieder, Torgny
Datum

2010-11-23
Tid

10:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Torgny Ehrieder

Uppgiften avser

Tips gällande dubbelmorden i Linköping
Uppgift

Tips inkom via skrivelse från PKC Västra Götaland; Marianne Fernhall och FU-led Per-Erik 
Olsson 031-739 39 26, vilka meddelade att Ul , en kvinna som kallade sig "Michelle", 
berättat att hon hade uppgifter att lämna ang. morden. Michelle uppgav att morden var en 
hämndåtgärd riktat mot den åttaårige pojkens familj. Kvinnan som också blev ett offer hade 
inget med själva hämnden att göra, utan blev ett oskyldigt vittne, berättade hon.
Syftet med hämnden menade "Michelle" var att den åtta årige pojkens farbror Hussein 
Ammouri var inblandad i en stor omfattande ekonomisk brottslighet. Michelle skulle själv ha 
jobbat som ekonom åt bl.a. Hussein och uppgav sig ha mycket papper kvar om detta . 
Michelle ville att polisen som utredde dubbelmorden kontaktade henne på tfn 0735-071 721.

Den 22 november 2010 ringde jag upp "Michelle" på angivet nummer. Michelle sade att hon 
allt sedan morden inträffade hade haft misstankar om att morden varit en hämndåtgärd som 
varit riktade mot pojkens familj och främst mot dennes fars farbror Hussein Ammouri. 
Michelle berättade att hon allt sedan morden skedde har gruvat sig över om hon skulle våga 
lämna tipset samt hur hon skulle lämna tipset till polisen utan att själv bli inblandad i 
utredningen. Hon förklarade att hon varit rädd för att hennes namn skulle bli "känt" och därav 
själv komma att bli straffad av dem som utförde hämnden och mördade pojken Mohammad. 
"Jag har själv barn" sade hon. 
Michelle berättade att hon på grund av rädsla för repressalier i nuläget därav valt att vara 
anonym.

Michelle berättade att hon haft inblick i  Hussein Ammouris affärer och att hon känt till hur 
denne medvetet vid flertal tillfällen, innan morden ägde rum, hade lurat av både privat- 
personer och företag på stora ansenliga summor pengar. Hussein skulle enligt Michelle haft 
många koncerner som denne kört i botten och innan dess plockat ut stora summor pengar från 
samtidigt som denne även lurat av ett flertal personer på deras pengar. Michelle sade att hon 
har sparat alla papper som hade med bl.a. detta att göra.
Michelle sade vidare att det funnits en ekonomichef inblandad i Husseins affärer vid namn 
Tomas Jonsson som efter ett tag, utan förklaring, hade "hoppat av" sitt samarbete med 
Hussein.
Michelle sade att Hussein hade fortsatt med sina skumraskaffärer och så sent som i september 
i år ( 2010 ) drev han den sista firman i konkurs som skulle heta något i stil med "Coalitech 
AB " .
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Michelle uppgav att hon var övertygad om att "någon" eller "några" hade ilsknat till över att 
ha blivit lurade av Hussein och därför lejt någon person till att mörda pojken Mohammad som 
en slag markering eller hämnd. "Det handlar om flera miljonbelopp" sade hon. Michelle sade 
att även personer inom Danske Bank hade råkat illa ut på grund av Husseins ekonomiska 
förehavanden.

Utöver den insikt Michell uppgav sig ha beträffande Husseins skumma ekonomiska 
förehavanden så började hon även prata i ekonomiska termer och ekonomiska 
transaktionsförehavanden som var mig främmande, varför jag förklarade för henne att jag inte 
riktigt "hängde med" i det hon berättade och föreslog henne att istället låta en eller ett par 
kollegor från ekoroteln kontakta henne och som var hemma på området i det hon ville berätta 
om. Michelle uppgav på fråga att hon ställde sig villig till detta.

Michelle sade att hon var övertygad om att gåtan om att finna mördaren fanns att söka i just 
detta.

Efter samtalet med Michelle kontaktade jag enhetschef Jan Staaf och föredrog denne om vad 
som framkommit i samtalet jag haft med Michelle. Staaf ombad mig att kontakta Magnus 
Pettersson på Eko om hjälp med att få Michelle hörd, vilket gjordes.

Linköping den 23 november 2010

Torgny Ehrieder
Insp
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Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, EEKO Eko-Roteln
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Petersson, Magnus
Datum

2010-12-30
Tid

07:46
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Magnus Petersson

Uppgiften avser

Kontroll av tips i mordutredningen.

Ul kallas för Michelle.
Uppgift

Med anledning av tipset som sade att Ul hade information om mordet på en 8 årig pojke och 
att det rörde sig om ekonomisk brottslighet bakom mordet, skulle jag , krinsp Magnus 
Pettersson, kontakta henne.

Jag ringer den 30/11 men Ul har inte tid att prata. Vi bestämmer att jag återkommer V 50.  
Ringer den 14/12, Ul uppger att hon är sjuk och kan inte prata denna vecka utan att jag ska 
återkomma den 20/12.  Ringer den 20/12 inget svar, jag lämnar namn och telefonnummer.
22/12 ringer jag upp och träffar Michelle. Hon säger bara att han tror att mordet på pojken är 
en hämnd för att Hussein Ammouri har lurat flera personer på pengar. Hussein har haft bolag 
och där har han fifflat med bokföringen, även pojkens far har arbetat i bolaget och därför tror 
Ul att det är en hämnd. Ul säger att hon har gamla anteckningar som hon måste läsa på för att 
hon ska kunna prata mer. Ul ber mig återkomma den 29/12 kl. 11.00 efter att hon vaknat.
29/12 ringer jag kl 10.45 , 11.00, 11.15, 13.00, 13.20 och 15.05, telefonen ej på.

Av det som Ul har sagt samt att hon är väldigt svår att få kontakt med anser jag att uppgifterna 
hon har lämnat inte bidrar med något till utredningen.
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Förhör
O 8182

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Yousef, Mattias
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Slagning i register. Egna

uppgifter.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av ett mindre bråk under en fotbollsmatch, den 18 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

Lennart Bergström
Förhörsdatum

2011-09-27
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

16:10
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mattias kommer till polishuset tillsamman med sin far, Hanna Yousef.

Mattias berättar att han har svårt att komma ihåg några exakta detaljer, angående den aktuella 
händelsen, som inträffade den 18 oktober 2004, dagen innan dubbelmorden på Åsgatan.

Mattias kommer dock ihåg att det uppstod ett mindre bråk under en fotbollsmatch på 
skolgården.
Han är också säker på att den mördade Mohammad på något sätt var iblandad i bråket.

Mattias tror att det var åtta eller möjligen några fler elever, från samma skola, som hade delat 
upp och spelade på skolans fotbollsplan.

Mohammad ville också vara med, men Mattias tror att det inte fanns plats för honom i lagen, 
det var fullt med spelare i båda lagen.

Mattias tror att han och Mohammad började bråka om just detta, att det var tillräckligt med 
spelare på planen.

Mattias kommer inte ihåg om han knuffade till Mohammad, så at denne skulle hamnat i en 
vattenpöl.  
Det kan ha varit så, men Mattias kommer ihåg att de med någon lärare hade ett samtal om det 
inträffade under dagen.

Mattias säger vidare att han och Mohammad, hade pratat med varandra efter händelsen på 
planen, de hade bett varandra om ursäkt.
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Detta var alldeles efter händelsen på planen, inne i skolans korridorer.
Mohammad beskrivs av Mattias som en snäll kille, som gillade fotboll, men absolut inte var 
den bråkiga typen.

Mattias kommer ihåg några av eleverna som var med och spelade fotboll, flera av dem går nu 
på samma skola som Mattias.
Han namnger Hugo Larsson, Antonio Lindeman, Linus Lundgren och Sebastian Eriksson, 
samt även Lennartsson och Oscar Blomqvist.
Skolan de nu går på är Tornhagsskolan i Linköping.

I övrigt har Mattias inget att nämna angående, bråket på planen, det var inga äldre elever eller 
andra utomstående som deltog i matchen.

Uppläst och godkänt. 
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Förhör
O 8169

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lennartsson, Alexander
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter + fadern
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Alexanders eventuella vetskap om något bråk på skolgården, där Mohammad var

inblandad, dagen innan dubbelmordet.
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

Anders Gunnarsson
Förhörsdatum

2011-09-27
Förhör påbörjat

17:00
Förhör avslutat

17:15
Förhörsplats

Råsäter Västerlund, Rimforsa
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Alexander informeras om anledningen till förhöret. Att det dagen innan mordet skulle ha 
spelats fotboll på skolgården under rasten och det i samband därmed blivit bråk. 

Alexander uppger att han inte minns någonting av detta. Han var ungefär åtta år då. Han minns 
inte att de spelade fotboll överhuvudtaget. Han minns ej heller att det varit något bråk på 
skolgården aktuell dag. Han uppger att de ofta spelade fotboll på rasterna så det kan mycket 
väl stämma att det spelades denna förmiddag som påståtts men han har som sagt inget som 
helst minne av just denna förmiddag. Han har heller inget minne av att det senare under dagen 
dykt upp någon okänd person som velat lägga sig i det påstådda bråket.

Alexander uppger att han gick i samma klass som bla Mattias Yousef och Mohammad. 
Alexander berättar också spontant att han vill minnas att Yousef och Mohammad egentligen 
"var bra kompisar".

Med under förhöret var Alexanders fader.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
O 8169-1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lennartsson, Christoffer
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uupgifter + koll i data
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Christoffers eventuella vetskap om något bråk på skolgården, där Mohammad var inblandad, dagen

innan dubbelmordet
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

Anders Gunnarsson
Förhörsdatum

2011-09-28
Förhör påbörjat

09:40
Förhör avslutat

09:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Christoffer berättar efter att han fått veta anledningen till förhöret att han vid tiden för mordet 
ej gick på samma skola som brodern Alexander. 
Han har därför ingen som helst aning om det påstådda bråket.
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Förhör
O 8181.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Blomqvist, Oscar
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter, slagning i

register.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd efter inkommen uppgift om ett bråk på skolans fotbollsplan, Tunvalla skola i Linköping, den 18

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

Lennart Bergström
Förhörsdatum

2011-09-27
Förhör påbörjat

10:45
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polishuset i Åtvidaberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Oscar kommer till polishuset i Linköping, tillsammans med sin far, Tommy Blomqvist.

Oscar säger att han inte har något minne av just den händelsen, kan inte erinra sig om något 
bråk på fotbollsplanen den aktuella dagen.

Oscar säger vidare att han brukade delta i matcherna på skolan, då det delades upp på rasterna.
Det var väldigt populärt bland killarna på skolan.

Oscar kommer dock ihåg att han träffade Mohammad, dagen innan han mördades.
Det var på skolan och de satt och pratade i en grupp, intill någon lekställning.

Oscar och Mohammad spelade och tränade för samma lag, Derby. De träffades därför ibland 
på träningarna.
Mohammad gillade att stå i mål, och var riktigt fotbollstokig.

Fl, Bergström nämner de namn som framkommit, gällande de killar som deltog i matchen, då 
det blev bråk.
Se förhör med Mattias Yousef, O 8182.

Oscar säger att det mycket väl kan stämma med namnen, alla mer eller mindre 
fotbollsintresserade.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
P8055

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LPIUT. Utredningssektion Linköping
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ehrenberg, Sara
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips angående en eventuell gärningsman
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

Annika Öhmark
Förhörsdatum

2011-10-13
Förhör påbörjat

14:19
Förhör avslutat

14:57
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sara kontaktas efter att ha lämnat in ett tips i utredningen om dubbelmordet i Linköping.  

Sara uppger att hon bodde själv i Linköping under hösten 2004. Hon flyttade från Linköping 
år 2005. 

Sara berättar att hon efter samtalet med polisen skrev ner lite saker hon kommit på i efterhand 
på ett papper. Hon har detta papper framför sig när förhörsledaren ringer.

Sara berättar att hon vill minnas att mannen som hon chattat med uppgav att han hette Daniel. 
Om detta var hans riktiga namn eller inte vet inte Sara. Han var jämngammal med Sara, 
antingen lika gammal eller några år yngre. Hon uppskattar att han var född någon gång 
mellan 1973 och 1978. 

Mannen bodde i Linköping. Sara uppger att hon vet detta för att det var så de började prata 
med varandra. Sara hade lagt upp en profil på en Internetdejtingsajt, antingen på MSN.com 
eller spraydate.se, och hon uppgav då att hon bodde i Stockholm eftersom att hon var påväg 
att flytta dit. Mannen kontaktade henne och ville träffas och han skrev att " jag vet att du bor i 
Stockholm men vill du träffa mig ändå" och då framkom det att han bodde i Linköping. De 
träffades aldrig för hon hade inte någon lust med det. Sara hade kontakt med mannen på MSN 
kanske 2-3 gånger. 

Hon tyckte att han var obehaglig så hon blockade honom. Hon har rensat i sina kontakter på 
MSN och hon har inte kvar honom som kontakt. Hon har ingen profil kvar på dejtingsajten 
sedan år 2004 så hon kan inte komma åt någon historik från deras kontakt där.

Under våren 2004 jobbade Sara på ett företag som gjorde en stor omorganisation och hon 
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blev arbetslös i den vevan. Hon fick beskedet om att hon skulle få sluta på jobbet i mars 2004 
och hon gick i maj 2004. Mannen tyckte att de hade någonting gemensamt eftersom han var 
arbetslös och det var så de började prata med varandra. Hon tror att hon hade kontakt med 
mannen antingen i april-maj eller under augusti-september 2004. Hon vet att det inte var 
efter september 2004 som de chattade med varandra för i september 2004 träffade hon en 
kille som hon flyttade ihop med. Det var inte heller under juni-juli för då dejtade hon en 
annan kille.

Mannen var så aggressiv då han precis blivit arbetslös. Han beskrev sin arbetsgivare, att han 
hade en dataaffär som låg centralt i Linköping någonstans runt Trädgårdstorget. Det verkade 
som att mannen hade jobbat mycket svart där och han skrev att han och arbetsgivaren hade 
någon konflikt med pengar. När Sara skrev att han borde kontakta facket så skrev han att det 
inte ens fanns papper på att han hade jobbat där.

Sara läste senare om dubbelmordet och förstod att pojkens pappa hade en dataaffär. Hon har i 
efterhand förstått att det måste ha varit den butiken som mannen jobbade i.

Mannen uttryckte mycket aggressivitet och han var bitter på det mesta. Han tyckte att de hade 
nåt gemensamt eftersom Sara också hade blivit av med sitt jobb, men Sara hade inte alls de 
känslorna gentemot sin arbetsgivare. Sara kan inte svara på om mannen var arg på andra 
saker än på sin arbetsgivare. Mannen skrev att han inte hade fått sina pengar och att det inte 
hade gått rätt till. Han gav intrycket av att de anställda i butiken inte var värda ett skit för 
arbetsgivaren. Han uttryckte ett personligt agg gentemot arbetsgivaren, någonting i stil med 
"det är ett jävla svin". Det var inte vanlig bitterhet för att man blivit av med ett jobb. Det 
verkade som att han ville göra livet surt för chefen och ge igen. Sofia reagerade på att det var 
obehagligt men samtidigt var det inte så att hon kände att hon behövde ringa polisen. Det var 
inga specifika hot.

Sara upplevde att mannen hade kontakt med Arbetsförmedlingen så eventuellt hade han 
antingen Alfa-kassa eller A-kassa. 

På fråga om mannen hade någon släkt i Linköping som han berättat om så svarar Sara att hon 
undrar om han inte hade sin mamma på nära håll men att föräldrarna var frånskilda och att 
han inte hade någon kontakt med sin pappa. Hon tror att han kan ha haft en lillebror som han 
brukade ta hand om. Detta är hon väldigt osäker på. 

Vad Sara minns så upplevde hon inte att mannen hade pluggat på universitetet. Det ringer en 
klocka i Saras huvud om att mannen inte hade gått på gymnasiet i Linköping, eventuellt hade 
han efter gymnasiet flyttat från en annan stad till sin mamma som bodde i Linköping. Sara är 
väldigt osäker på denna uppgift och hon kan inte säkert säga om detta har med honom att 
göra eller om hon blandar ihop det med någon annan. Sara vet inte vilken stad han kom ifrån i 
så fall, men hon får en känsla av Norrköping/Finspång. Sara tillägger att detta inte alls är 
säkert.

Sara säger att mannen säkert nämnde hur han såg ut men hon har ingen aning nu så här långt 
efter. Hon är rädd att hon färgats av media och den bild som målats ut om gärningsmannen. 
Sara upplevde att mannen hade svenskt påbrå, hon fick inte någon känsla av att han var från 
något annat land än Sverige. 

Sara har inte kvar samma dator som hon hade då hon chattade med den här mannen. Hon 
funderar på om datorn står kvar nere i källaren men hon tror inte det, hon tror att hon har 
slängt den. 

Förhör med Ehrenberg, Sara; 2011-10-13 14:19   diarienr: 0500-K39890-04
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Uppläst och godkänt.

Förhör med Ehrenberg, Sara; 2011-10-13 14:19   diarienr: 0500-K39890-04
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Dödsbevis M , 2020-07-01 10:43   diarienr: 0500-K39890-04
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Beslut M , 2020-07-01 10:46   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04

1585HEMLIG



Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket M , 2020-07-01 10:47   diarienr: 0500-K39890-04
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1594

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svenson, Olov
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd rörande omständigheter i samband med att hustrun Anna-Lena Svensson knivmördades 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

Lennart Ljungberg
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:20
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Repslagaregatan 40 i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

I det fortsatta förhöret omnämns den hörde med tilltalsnamnet Olov och den avlidna med 
tilltalsnamnet Anna-Lena.

Olov uppger att han och hustrun Anna-Lena bott på adressen Åsgatan 1 i 2 år. 041019 
ganska exakt klockan 07.50 lämnade Anna-Lena bostaden för att gående ta sig till sitt arbete 
på Tanneforsgatan. Olov var vid tillfället hemma och Olov befann sig för tillfället i parets 
sovrum. Sovrummet finns längst bort från Åsgatan 1 mot gatan där hustrun Anna-Lena gick 
ut. Olov tittade något på Tv men nyheterna började klockan 08.00 stängde han av Tv:n i 
sovrummet och gick ut till sitt arbetsrum som vetter ut emot Åsgatan. Olov kan då se att ute 
på gatan finns det både ambulanser och polisbilar men Olov vet ej i det skedet vad som hänt.

Olov tillfrågas om det finns någon som helst hotbild emot familjen eller mot hustrun och då 
från släktingar, grannar eller tidigare grannar eller några andra människor. Olov uppger att 
familjen aldrig någonsin haft någon hotbild omkring sig eller någon ovänskap varken från 
släktingar eller några personer som familjen känt eller känner.

Anna-Lena har sedan 15 år tillbaka arbetat som svensklärare för invandrare på 
Kompetenscentrum på Tanneforsgatan. Anna-Lena var på väg till sitt arbete när hon 07.50 
lämnade bostaden på Åsgatan för att ta sig gående till arbetet. På fråga till Olov så uppger han 
att Anna-Lena har ganska oregelbundna arbetstider så hon lämnar ej bostaden vid samma 
tidpunkt varje dag. Det förekommer även med jämna mellanrum att Olov följer med 
Anna-Lena på morgonen och tar en promenad de dagarna som Olov arbetar ifrån sin bostad.

Olov och Anna-Lena har varit gifta i 15 år och under hela denna period så har aldrig 
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Anna-Lena talat om för Olov eller sagt någonting om att hon skulle blivit hotad eller att det 
fanns någon hotbild emot Anna-Lena och då ifrån någon person som hon har undervisat eller 
på arbetsplatsen. Olov säger att Anna-Lena var mycket omtyckt som lärare på skolan och 
hon fick ofta presenter både från enskilda elever och från elevgrupper då eleverna visade sin 
uppskattning.

Olov uppger att han och Anna-Lena hade en mycket öppen relation och pratade om alla 
saker och även om sina arbeten och skulle det ha förekommit något som helst hot mot 
Anna-Lena så skulle Anna-Lena ha berättat detta för Olov.

Anna-Lena hade en stark integritet och hade ingen kontakt med någon av eleverna mer än på 
sitt arbete, det förekom aldrig kontakter på fritiden. De flesta elever som Anna-Lena 
undervisar bor normalt här i Linköping. De kommer ifrån olika förläggningar som Österbymo 
och Boxholm och liknande.

Anna-Lena började för cirka en vecka sedan med en helt ny elevgrupp men ej heller nu så 
har det förekommit några som helst hot.

Olov är helt säker på att skulle det har förekommit någon hotbild så hade Anna-Lena berättat 
detta för Olov.

Olov känner ingen med namnet Leif. Olof har aldrig hört att Anna-Lena nämnt detta namn.

Konceptanteckningar upplästa och godkända.

Förhör med Svenson, Olov; 2004-10-19 14:20   diarienr: 0500-K39890-04
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1596

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svenson, Olov
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.
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

Lars-Gunnar Birgerson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

18:15
Förhör avslutat

18:20
Förhörsplats

Dotterns bostad i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

I samband med att Anna-Lenas personliga tillhörigheter överlämnas till Olle och dottern 
tillfrågas de om vilken väg Anna-Lena brukade gå till sin anställning.

Olle talar om att Anna-Lena alltid gick till vänster på Åsgatan och vidare norrut. Hon gick 
sedan ner mot Barnhemsgatan genom att gå nedanför och efter långsidan på sista fastigheten 
på Åsgatans östra sida med adress Barnhemsgatan 8 D och sedan vidare nedför trapporna till 
Barnhemsgatan.

Olle säger att Anna-Lena alltid gick denna väg till sin anställning. Enda undantaget kunde 
vara vintertid vid dåligt väglag då hon istället gick Åsgatan söderut mot Tränggatan.

Olle säger att Anna-Lena var vanemänniska men "att det ej gick att ställa klockan efter 
henne".  Med detta menar Olle att hon ej alltid hade samma arbetstider då hemmes schema 
varierade och då hon ej arbetade heltid. Hon kom dock "alltid på minuten".

Förhöret sedan uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svenson, Olov
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompetterande förhör.
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

Lars-Gunnar Birgerson
Förhörsdatum

2004-11-15
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

12:15
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Olle Svensson visar att han 2004-10-19 klockan  07.45 gick omkring i 
struplästen i sin bostad. Teven stod på i sovrummet. Persiennerna i sovrum och 
kök var neddragna och fällda. Anna-Lena var på väg till sin anställning. Hon 
påminde om att hon skulle komma hem klockan 17 i stället för 16 och bad Olle 
sätta på risgrynspuddingen så att det blev varm tills hon kom hem. Anna-Lena 
satte på sig ytterkläderna och lämnade bostaden något före tio i åtta, kanske 12 
minuter före klockan 8. Olle tittade på köksklockan och konstaterade detta. 

Olle låste efter Anna-Lena och gick sedan in i sovrummet. Han såg på teve tre 
personer som satt i soffan och debatterade läkarbråk på Råsanda. Olle stannade 
till framför teven och tittade då han har interesse i AIK. Inslaget tog slut och 
melodin som spelas innan nyheterna hördes. Olle stängde av teven, lade upp 
kontrollen på apparaten och öppnade persiennerna i sovrum och kök. Han gick 
sedan in i sovrummet och hämtade i garderoben mobiltelefon och 
förutsättningar för att gå och sätta sig att jobba från bostaden. 

Då han kom in i vardagrummet med utsikt över Åsgatan såg han och tänkte 
"vad i helvete är detta". Han såg två ambulanser och tre polisbilar. Han såg att 
de drog plastband. Detta bekymrade honom. Han tänkte "bara Anna-Lena hann 
förbi".

Olle tänkte att det var övning och att "de körde skarpt". Han såg att något "låg 
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därute" och tänkte på sårmarkörer i lumpen. Hans nästa tanke var att det 
inträffat en trafikolycka. Han såg blåvita banden och kom att tänka på att de 
använts då brott begåtts. Han såg också någon bäras in i ambulansen på bår.

Olle säger "Allt hade skett på några få minuter".

Olle säger att allt sedan blev "dimmigt". Han kommer att tänka på att telefon 
hade ringt under tiden efter att Anna-Lena gått och när han fortfarande tittade  
på teve. Han tittade på nummerpresentatören och kontrasterade att det var ett 
013-nummer som började på 12. Han såg att det var ett främmande nummer 
och svarade ej, då ha förstod att det inte var till honom utan möjligen till 
Anna-Lena.             

Då han sedan stod i vardagsrummet och såg vad som hände utanför kom han att 
tänka på att telefonen ringt. Han gick till garderoben i sovrummet och hämtade 
telefonkatalogen och såg att någon för honom okänd granne på Karl 
Dahlgrensgatan hade ringt. Olle kommer inte ihåg vem men tror att han såg 
namnet Borg. Det är ingen de känner. Han undrade nu varför en granne ringt. 
Han säger att han nu kom in i ett chocktillstånd och frågade sig varför, varför 
ringer en granne då Anna-Lena har gått. 

Olle säger: "Kroppen höll på att ställa in sig på det värsta". Han förklarar att han 
redan kommit in i ett chocktillstånd då han hörde att polisen kom i trapphuset 
och då han rusade ut.

Förhörsledaren ber Olle visa den väg som Anna-Lena tog till sitt jobb. Han 
säger att han kan hennes väg och "kan och känner varje steg".

Olle berättar att Anna-Lena alltid gick till sitt jobb. Hon gick ganska fort, "hon 
pinnade på". Hon gick ovanligt fort och var van vid att gå. Hon hade glasögon 
då hon såg sämre på långt håll. Hon såg dock perfekt att läsa utan glasögon.

Olle och förhörsledaren går den väg som Olle känner som Anna-Lenas väg till 
hennes anställning. Vi går utan att stanna och i den fart som Olle visar. Det tar 
10 minuter.

Hon åkte alltid hiss från bostaden ner till nedre planet. Från porten mot Åsgatan 
gick hon rakt ut på Åsgatan för att ta denna gata till vänster norrut mot 
vänplatsen. Där gick hon till höger ner mot Barnhemsgatan. Hon gick aldrig 
trappan rakt ner mot Barnhemsgatan utan till vänster utefter långsidan på 
fastigheten Barnhemsgatan 8 D och vidare ner den lilla trappan för att sedan ta 
till höger nedför trappan vid Barnhemgatan 6, så att hon kom ner mittför Elsa 
Brändströms gata. Denna gata fortsatte hon sedan på den norra gångbanan ner 
till Djurgårdsgatan. Där gick hon till vänster på västra gångbana och korsade 
Drottninggatan för att sedan fortsätta Nygatan österut på dess norra gångbana. 
Hon fortsatte sedan fram till Bokhållaregatan där hon gick vänster för att via 

Förhör med Svenson, Olov; 2004-11-15 11:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Stora Torget förbi Minuten komma in på Tanneforsgatan.

Detta var den väg Anna-Lena gick sedan lång tid tillbaka. Tidigare hade det 
hänt att hon gick Apotekaregatan – Torggatan i stället för Bokhållargatan.

Olle berättar att Anna-Lena ej tyckte om att gå i trappan rakt ner från Åsgatan 
till Barnhemsgatan. Hon fann denna trappa för brant och lång.

Promenaden fortsätter sedan åter till Åsgatan.

Under promenaden tillfrågas Olle om hennes elever någon gång varit hemma 
hos dem. Olle förklarar att detta aldrig hänt. Anna-Lena var medveten om 
vilken kategori människor hon jobbade med. Tidigare för länge sedan då de 
bodde i Blästad hade det hänt att hela klasser varit hembjudna i samban med 
skolavslutningar. Anna-Lena hade då elever som hade en annan förankring i 
samhället. Eventuella utflykter med nuvarande kategori av elever kunde ske i 
skolans regi till exempelvid Tannefors slussar.                                               

Anna-Lena höll hårt på sin integritet och på den privata sfären. Hon har vid 
något tillfälle nämnt om att någon elev blivit avstängd från skolan. Det var inget 
hon utvecklade närmare.

Olle säger: "Hon lämande inte ut telefonnummer". Han vet att hon tidigare gjort 
så till sina elever av en annan kategori. Då kunde det hända att lever ringde för 
att tala om att de var sjuka. Hon ville hålla ordning på eleverna.

Uppläst – godkänt.

    

  

Förhör med Svenson, Olov; 2004-11-15 11:00   diarienr: 0500-K39890-04
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1600

Förhör
N 1853, N 1854

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svenson, Olov
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Klarläggande kring telefonsamtal på fasta nätet och på mobiltelfon.
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

Lars-Gunnar Birgerson
Förhörsdatum

2004-11-17
Förhör påbörjat

14:20
Förhör avslutat

15:35
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Olle Svensson tillfrågas om ett samtal från telefonnummer 0304-12111 
inkommet på kvällen den 21 oktober.

Olle går iväg till sovrummet där han tidare sagt att han har sin 
nummerpresentatör. Han kommer tillbaka och säger: "Det vet jag vad det är. 
Det är en kille på Tjörn. Han hade läst om detta i tidnigen. Han hade varit med 
om samma själv. Brottet var inte uppklarat. Han ville ställa upp".

Det är ingen som Olle känner.

Förhörsledaren omtalar att det på morgonen 2004-10-19 klockan 08:14 finns 
ett utgående samtal registrerat från Olles mobil till Anna-Lenas mobil.

Det är inget som Olle har något minne av.  Olle säger: "Det kan vara så att jag 
ringde till hennes mobil då jag tänkte på det där att telefonen ringde, som jag 
har berättat om tidigare".

Förhörsledaren omtalar att det den 20 oktober finns ett utgående samtal 
registrerat till 013-158453.

Olle säger: "Det är Tobban. Det är våra närmaste bästa vänner".

Förhöret slut kl 15.35
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1601

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svenson, Olov
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Make till den avlidna Anna-Lena

Svensson
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Olof Svensson hördes om den väska som hans fru Anna-Lena hade med sig när hon gick till arbetet på

brottsdagen  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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2020-07-09
Förhör påbörjat

11:25
Förhör avslutat

11:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Olof Svensson berättade under ett telefonsamtal med förhörsledaren för ett par veckor sedan 
att han fick hem sin frus väska någon  eller några månader efter det att hon gått bort.
Olof informerades nu om att utredningsgruppen önskar ställa ytterligare några frågor om den 
väska Olof nämnde om tidigare.

VÄSKAN
Olof berättade att Anna-Lena alltid bar med sig sin väska när hon skulle till sitt arbete. Olof 
berättade att den till formen var större än ett A 4 papper och ganska lång. Den var gjord av 
gobelängtyg och var grå till färgen. Det var även något mönster på väskan som Olof känner 
igen som ett mönster på ett drapperi. Väskan bar hon i dess två handtag. Hon hade inte den typ 
av väska som man har över axeln, utan den här modellen bars i ena handen.

I väskan brukade Anna-Lena ha en pärm, något block och sin matsäck hon hade med sig till 
jobbet. Hur väskan kom till sjukhuset eller Polisen vet inte Olof. Den kan ha plockats upp av 
Polis eller att den följde med Anna-Lena i ambulansen, Olof vet inte det.

En till två månader efter det att Anna-Lena gått bort fick Olof besök av Polis som lämnade 
tillbaka ett antal kläder m.m till honom. Kläderna låg i bruna påsar minns Olof. Han är osäker 
på om han då även fick tillbaka väskan eller om den kom hem till honom någon tid senare. 
Olof minns att matsäcken fanns kvar i väskan och att den luktade illa då han fick tillbaka den.

Olof minns att han såg att det var en rispa på väskan när den kom åter från Polisen. Det kändes 
som om ca 5 mm av tyget var borta från ett ställe mitt på väskan. Olof tog för givet att det var 
NFC eller Polis som klippt bort en bit av väskan för att säkra spår.
Efter en tid minns Olof att han plötsligt funderade i andra banor. Det behövde inte vara Polis 
och NFC personal som klippt i väskan, det kan ju lika gärna ha varit spår efter knivhugg, 

HEMLIG



resonerade han. Olof minns att han har sett var huggen satt på Anna-Lena vid det tillfället då 
han tog del av hennes journalanteckningar. Det var då han fick en tanke på att det kan ha varit 
knivhugg som orsakat skadan på väskan.

Olof behöll väskan hemma en tid. Efter ytterligare några år kastade Olof väskan.

Förhöret avslutades kl 11.40

Förhör med Svenson, Olov; 2020-07-09 11:25   diarienr: 0500-K39890-04

1602HEMLIG



1603

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svenson, Olov
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Make till den avlidna Anna-Lena

Svensson
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Samtal med Olof Svensson ang. Anna-Lenas eventuella kännedom, vetskap om den nu för mord

häktade Daniel Nyqkvist.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2020-06-25
Förhör påbörjat

12:45
Förhör avslutat

13:02
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Olof Svensson tillfrågades om han har någon vetskap om vem den för mord häktade Daniel 
Nyqvist är?

Olof berättade att han aldrig någonsin hört talas om den mannen. han är tämligen säker på att 
Anna-Lena Svensson inte heller kände till mannens identitet.

På fråga berättade Olof att Anna-Lena de sista åren i livet arbetade för ett företag som hette 
Competens eller något åt det hållet. De hade en rad kurser. Anna-Lena undervisade i SFI, 
svenska för invandrare. det var en rad asylsökande som gick den utbildningen. Olof minns att 
han och Anna-lena diskuterade just den stora utmaningen i att försöka lära invandrare ett nytt 
språk när de inte helt fullt visste om de skulle få stanna kvar i Sverige eller inte.

Av allt att döma fanns den här Nyqvist inte bland de eleverna, men det går ju inte att utesluta 
att han gick någon annan utbildning på samma stället, uttryckte Olof.

Olof tror att det var en man vid namn Gunnar Baertels som drev företaget. De hade sina 
lokaler vid lasarettsbacken.

Förhöret avslutades kl 13.02
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1604

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svenson, Olov
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Samtal runt Anna-Lena Svenssons väska som hon bar med sig i samband med brotten.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2020-07-09
Förhör påbörjat

20:55
Förhör avslutat

21:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Olof Svensson ringde undertecknad klockan 20.55 på kvällen och ville kompletterar några 
detaljer från förhöret som ägde rum tidigare under dagen.

Olof berättade att han talat med en  Mats Foldevi som var en av de personer som först var 
framme vid Anna-lena i samband med att brottet just ägt rum på morgonen den 19 oktober 
2004.
Foldevi har berättat att han lade Anna-Lena i framstupa sidoläge och tog hennes handväska 
som kudde under huvudet.
Den andra väskan av gobeläng låg på marken på andra sidan gatan och där fick den ligga hade 
Foldevi uttryckt.

Olof är osäker på uppgifterna runt hur han fick tillbaka väskan. Han är dock säker på att den 
grå gobelängväskan återlämnades en tid efter det att han fått tillbaka andra tillhörigheter från 
Anna-Lena.

Jan Staaf/
Förhöret avslutade kl 21.00
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1605

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fröjd, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Fadern
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord 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

14:25
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats

Repslagaregatan 40, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kristina är dotter och enda barnet till den avlidne, Anna-Lena Svenson, och hördes i hennes 
morföräldrars bostad på Repslagaregatan 40 i Linköping.I bostaden befann sig förutom 
Kristina, Kristinas fader Olov Svenson, morföräldrarna samt Kristinas sambo.

Kristina arbetar som inköpare på Landstinget i Östergötland och har sin arbetsplats på 
Sandbäcksgatan i Linköping.

Kristina berättar att hon på sin arbetsplats strax före klockan 09.00 satte på sin radio och kom 
då att höra nyheterna om att ett polisuppbåd i korsningen Åsgatan och Karl Dahlgrensgatan 
och att uppbådet gällde en kvinna och ett barn. Kristinas första reaktion på detta 
nyhetsmeddelande var att "där bor ju mamma och pappa". Hon ringde därför direkt på sin 
pappas mobiltelefon, varför på mobiltelefon kan hon inte svara på, det blev mer som en reflex, 
varvid pappan talade om för henne att det var mamman som hade blivit svårt skadad. 

Kristina begav sig tillsammans med en arbetskamrat, Ingegerd Malmberg, direkt till 
akutmottagningen på US där Kristina blev omhändertagen av personal från US.

Kristina berättar att mamman var lärare och jobbade på Competens på Tanneforsgatan i 
Linköping som är en skola för invandrare och där mamman undervisade i svenska språket. Det 
kallas för SFI och betyder Svenska För Invandrare. Mamman var  väldigt omtyckt och 
mamman har verkligen trivts med sitt arbete. Inom familjen har de inte pratat så mycket jobb 
utan mer om familjära saker.

Kristina vet inte om mamman hade någon arbetskamrat som stod henne närmare än någon 
annan, hon nämnde aldrig det i så fall. Vad Kristina känner till har inte mamman varit i någon 
konflikt eller på något annat sätt haft det jobbigt på sin arbetsplats varken med någon 
arbetskamrat eller någon av eleverna. Kristina har heller inte hört att mamman skulle ha uttalat 
något negativt omdöme om någon.

Det enda Kristina hört mamman berätta är att hon inte hade lämnat ut hemtelefonnumret. Det 
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förklarar Kristina med att de har kanske det som kutym på mammans arbete. 

Någon gång under augusti månad frågade mamman henne om det fanns någon lagparagraf 
beträffande varsel eller uppsägning. Detta med anledning av att det eventuellt skulle bli varsel 
på mammans jobb men det skulle i så fall inte drabba mamman utan för en arbetskamrat till 
mamman.

Förhöret vidkänt.
 

          

Förhör med Fröjd, Kristina; 2004-10-19 14:25   diarienr: 0500-K39890-04
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1607

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fröjd, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Dotter till Anna-Lena Svensson.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter i samband med utredning av dubbelmordet på Åsgatan 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

Henry Jansén
Förhörsdatum

2020-06-25
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kristina tillfrågas om hon eller någon av hennes föräldrar, Anna-Lena och Olof Svensson, på 
något sätt kände till den misstänkte Daniel Nyqvist.

Kristina berättar att hon aldrig har hört talas om någon Daniel Nyqvist, eller någon med det 
namnet, eller någon i hans familj, förrän det blev känt i samband med att polisen kunde gripa 
den misstänkte.

Hon har aldrig träffat den misstänkte eller någon från den misstänktes familj. Hon har heller 
aldrig gått i någon skola tillsammans med den misstänkte Nyqvist. Kristinas föräldrar och hon 
själv har aldrig bott grannar med familjen Nyqvist. 

Kristina kan inte lämna ytterligare upplysningar i denna fråga. 

Förhöret återgivet och godkänt.
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1608

Förhör
Kartläggning kvinna.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Jugo, Amra
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om omständigheter kring Anna-Lena Svenssons arbete på aktuell skkola.
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

10:55
Förhörsplats

Arbetsplats, Tanneforsgatan, Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Amra uppger att hon är anställd på Kompetens såsom lärare i bl a data och svenska. Amra har 
arbetat i denna funktion sedan 1997. 

Amra arbetar med asylsökande med olika nationaliteter. Amra arbetar med asylsökande som bor i 
stort sett i hela Östergötland. 

Amra har aldrig under hela sin period som lärare blivit utsatt för några personliga hot, och Amra 
känner ej heller till att någon elev eller någon har framfört hot emot själva skolan. 

Amra uppger att hon minst tre – fyra år arbetat tillsammans med Anna-Lena. Anna-Lena var lärare 
i svenska, och då för ungefär samma grupper som Amra undervisar i. 

På fråga till Amra, så uppger hon att hon kände Anna-Lena mycket väl, och då som arbetskamrat. 
Amra och Anna-Lena umgicks ej privat. Amra säger däremot, att hon och Anna-Lena pratade en 
hel del om olika saker, familjeförhållanden och vad som händer och sker runt familjen. 

Amra uppger att hon aldrig vid något tillfälle hört eller uppfattat, att Anna-Lena på något vis skulle 
ha blivit utsatt för hot ifrån någon av de elever eller de människor som vistas eller besöker 
Kompetensskolan. Anna-Lena uppträdde på ett mycket empatiskt sätt på skolan och i sin 
undervisning, och Amra uppger att skulle Anna-Lena på något vis vid något tillfälle blivit hotad, så 
skulle Anna-Lena ha berättat detta för Amra. Förhållandet på aktuell arbetsplats är mycket öppet, 
uppger Amra, så att personalen står varandra mycket nära, och pratar och diskuterar om saker som 
händer. Amra är helt säker på, att skulle det ha funnits något hot eller hotbild emot Anna-Lena 
ifrån någon elev, så skulle Anna-Lena ha tagit upp det i personalgruppen eller med andra.

Amra uppger att det vid något tillfälle varit några incidenter eller incidenter emellan vissa elever, 
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men Amra säger återigen, att någon aggressivitet eller något hot har aldrig framförts mot någon i 
personalen. 

Förhöret efterhand avlyssnat och godkänt, och Amra önskar ej få det återupprepat. 

Förhöret slut kl 10.55. 

  

  

Förhör med Jugo, Amra; 2004-10-20 10:35   diarienr: 0500-K39890-04
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1610

Förhör
0500-K39890-04, Kartläggning kvinnan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Therese
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. sin relation till Anna-Lena Svensson
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

Lars-Gunnar Birgerson
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

L-GB

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Therese Andersson är platschef på Sverigeskolan i Linköping. Hon har stått Anna-Lena 
Svensson mycket nära i arbetet. Hon hade tjänst som SFI-lärare på skolan.

Anna-Lena fanns redan på skolan då Therese började sin anställning där som lärare våren 
2001. Anna-Lena var Thereses mentor.

Anna-Lena värnande om sin integritet och sitt privatliv. Therese anser att hon stod 
Anna-Lena mycket nära i arbetet. De hade dock ingen relation på fritiden. 

Igår 2004-10-19, 0755 var Therese på plats på sin anställning. Anna-Lena skulle också ha 
kommit. Hon uteblev utan att meddela sig.

Detta har aldrig hänt tidigare. Hon har alltid planerat sin ledighet i god tid. Hon har heller 
aldrig varit sjuk vad Therese kan komma ihåg. Therese säger: "Anna-Lena var en mycket 
korrekt människa".

Therese visste att Anna-Lenas pappa var sjuk och trodde att hennes utevaro kunde förklaras 
med detta. Therese diskuterade med annan personal angående Anna-Lenas elever.                

Då Therese forstod att Anna-Lenas utevaro ej kunde förklaras med detta ringde hon klockan 
08.45 hem till  Anna-Lena utan att få något svar. Therese ringde därefter till hennes man 
Olle, på hans mobil och frågade efter Anna-Lena. Olle sa: "Hon kommer inte på 
förmiddagen. Du får ordna nå´nting. Jag vet inte mer nu". Med detta avslutade Olle samtalet 
genom att han lade på luren. Therese förstod att något hade hänt.

Med Anna-Lenas sätt att vara förstod Therese att hennes man inte skulle uppträda så i en 
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normal situation. Hennes nästa tanke var att hon uteslöt att det var Anna-Lenas pappa som 
var orsaken då Therese förstod att Olle inte var med henne.

Therese hade sedan lektion till 11.30. Under denna tid ringde hon till en annan lärare och 
frågade om denne kunde vikariera för Anna-Lena under eftermiddagen. Svaret blev nej.

Therese beslutade då att själv ta hand om Anna-Lenas elever under eftermiddagen. Eleverna 
frågade efter Anna-Lena. Therese svarade att hon ej visste. Eleverna fortsatte ifrågasätta 
varför Anna-Lena uteblivit och varför hon ej hade hört av sig.

Klockan 13.40 avbröt Therese lektionen då hon ville ta reda på var Anna-Lena fanns. Hon 
gick till sitt rum och såg i förbifarten att hon fått ett mejl från sin mamma, där det stod "vad är 
det som händer i Linköping? Är det någon du känner"? 

Therese gick in på Aftonbladets hemsida och läste. Hon kände igen området och adressen 
som uppgivits. Hon visste att Anna-Lena bodde där. Tiden stämde att hon skulle ha varit på 
väg till jobbet samt uppgiften att pojken och kvinna inte hade relation samt åldern på kvinnan.

Therese gick över på Correns hemsida och läste. Detta gjorde att Therese gick in till sin 
kollega Amra i hennes klass. De följdes åt till Thereses dator. Amra sa: "Må det inte var så 
som jag tror".

Therese ringde huvudkontoret och bad om Anna-Lenas födelseår. Hon fick bekräftat att det 
var 1948.

Therese ringde då 013-241000 och presenterade sig som arbetsgivarrepresentant. Hon blev 
kopplad till krim. Polisen ville återkomma på telefon till Therese.

Därpå ringde Samira, anställd på dagis, till Therese och meddelade att en polis var på väg upp 
till henne. Therese mötte polisen samtidigt som hon fick telefonsamtal från polisstationen där 
det bekräftades att det gällde Anna-Lena.

Tillfrågad svarar Therese att hon ej känner till att det varit något hot mot Anna-Lena, "som 
aldrig varit i dispyt med någon eller kunnat orsaka någon negativ konflikt". Policyn på skolan 
är att allt sådant lämans över till Therese. Anna-Lena har aldrig varit med och tagit något 
negativt beslut till konsekvens för någon. 

Tillfrågad berättar Therese att det funnits hotbild mot skolan och mot annan personal på 
skolan samt mot henne själv.

Therese var tagen ut tjänst två dagar i förra veckan, torsdag och fredag 2004-10-14--15. 
Detta av säkerhetsskäl. Denna händelse är anmäld till polisen genom Migrationsverket i 
Boxholm och berör troligen Therese. Den har inget med Anna-Lena att göra.

Totalt har det varit vid 7 tillfällen under tiden 2004-05-0—10-11. Vid det tre senaste 
tillfällena har det ej varit aggressivt eller hotfullt. Då har heller inte polis tillkallats.

Aktuella datum är 6/5, 7/5. 18/5, 27/5, 30/6, 24/8 och 11/10.

18/5, 27/5 och 30/6 är anmälda till polisen och gäller en f d elev "Liban" från Somalia.

Therese säger: "Jag är till 99% övertygad om att det som hänt Anna-Lena ej har någon 
koppling till skolan eller till hennes arbete".

Förhör med Andersson, Therese; 2004-10-20 10:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Tillfrågad om vilken väg Anna-Lena tog till sitt arbete svarar Therese att hon endast vet att 
Anna-Lena alltid gick till sitt arbete. Hon säger: "Samira vet vilken väg som Anna-Lena 
brukade gå till sin anställning". Therese tillägger att hon är övertygad om att Anna-Lena 
alltid gick samma väg.

Tillfrågad om civilkurage tror Therese ej att Anna-Lena givit sig in i något handgemäng. 
Therese säger: "Hon höll sig alltid på sin kant".

Therese efterlyser fortsatt information från polisen vid tillfällen framöver angående 
utredningsläget.

Uppläst – godkänt.  
  

Förhör med Andersson, Therese; 2004-10-20 10:25   diarienr: 0500-K39890-04
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1613

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LStöld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Andersson, Therese
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sin kännedom om Anna-Lena Svensson och ev. hotbild mot henne.
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

Åke Sjöstrand
Förhörsdatum

2004-10-19
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats

Tanneforsgatan 8 Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Therese arbetar som föreståndare i migrationsverkets lokal Tanneforsgatan 8 Linköping. Där 
pågår undervisning för asylsökande och sammanlagt så finns där 5 lärare.

En av svensklärarna var Anna-Lena Svensson som arbetat på platsen i c:a 5 års tid. Hon har 
undervisat i två klasser och mestadels haft ganska välutbildade elever. 

Anna-Lena har varit en mycket omtyckt lärare och någon hotbild mot henne har inte 
förkommit. Enligt Therese så var Anna-Lena en sån person som var populär bland många och 
Therese har svårt att tro att något skulle villja henne illa.

Anna-Lena var mycket punktlig varför personalen blev oroligt när hon inte kom innevarande 
dag. Någon tog då kontakt med Anna-Lenas man som hade sagt att hon inte kunde komma. I 
övrigt så visste inte personalen vad som hänt.
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Förhör
K 39890-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Trysberg, Jens
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

2004-10-19
Förhör påbörjat

16:10
Förhör avslutat

16:25
Förhörsplats

Polishuset
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Trysberg arbetar på Migrationsverket i Norrköping, Han är chef över den utbildning som 
bedrivs för asylsökande på "Kompetensen" Tanneforsgatan i Linköping.
Han säger att han känner brottsoffret Anna Lena Svensson , som lärare på Kompetensen.

Trysberg meddelar att det varit oroligt på skolan den sista tiden. Han uppger att för någon 
vecka sedan var han med om att "stänga av "en elev som misskött sig på skolan.

Efter att eleven blivit avstängd från undervisningen har han uttalat hotelser mot personalen på 
skolan. Trysberg vet inte om hoten riktat sig direkt till läraren  Anna-Lena Svensson.

Trysberg vill inte lämna ut några uppgifter på den avstängda eleven för närvarande, det går 
bra att återkomma honom.
Han säger att huvudläraren på skolan är väl insatt i de hotelser som förekommit.

Trysberg  finns på tel  0702-139292. 
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Förhör
0500-K39890-04, Kartläggning Kvinna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Upman, Barbro Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

10:59
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats

Competens, Tanneforsgatan, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Barbro boende på Munkhagsgatan 33 B, 587 25 Linköping, 013-15 89 63, berättar att hon och 
Anna-Lena varit arbetskamrater de senaste tio åren. 

Barbro lärde känna Anna-Lena när de gick tre år i samma gymnasieklass på Katedralskolan i 
Linköping. Efter gymnasiet skildes de åt men träffades åter omkring 1994-95 när de arbetade 
på Liber-Hermods i Linköping.

De har aldrig umgåtts privat men varit väldigt goda arbetskamrater och haft en nära relation på 
arbetet men ändock haft en stark individuell 
integritet mot varandra. Barbro upplever  att det var hon som hade den närmaste kontakten 
med Anna-Lena på jobbet.

Anna-Lena var mycket respekterad och omtyckt av alla, både bland kollegor och elever. 
Enligt Barbro fanns det inget hot mot Anna-Lena.

 Barbro skulle haft kännedom om Anna-Lena haft någon kontrovers eller konflikt med någon. 
Detta gäller även privat. På fråga från förhörsledaren om alla lärarna på skolan hade samma 
policy beträffande att inte lämna ut sitt hemtelefonnummer svarar Barbro att samtliga på 
skolan inte lämnar ut dessa nummer utan har någon elev något problem med skolan eller av 
något annat slag får dessa elever vända sig till sin handläggare på migrationsverket.
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Förhör
Kartläggning kvinna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LStöld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ali, Samira
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sin bekantskap med Anna-Lena Svensson och ev. hotbild mot henne.
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

Åke Sjöstrand
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

10:45
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats

Tanneforsgatan 8 Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Samira berättar att hon själv arbetat som svensklärare på Competens AB sedan 4 år tillbaka. 
Hon har mestadels arbetat med barn som föräldrarna får ta med sig då de studerar men har 
även arbetat en del ihop med Anna-Lena Svensson.

Samira säger att hon känner Anna-Lena mer än som bara arbetskamrat. De har blivit riktiga 
vänner med varandra.

Samira beskriver Anna-Lena som seriös, allvarlig, hade stor respekt med sig samt 
omtänksam mot andra.

Anna-Lena var mycket omtyckt av eleverna. Den klass som Anna-Lena undervisade i bestod 
av mestadels tidigare högutbildade och de  hade därför lätt att ta åt sig undervisningen.
Anna-Lena brukade berätta om hur duktiga eleverna var.

Enligt Samira så har hon aldrig uppfattat att det förekommit någon som helst hotbild mot 
Anna-Lena. Samira har själv svårt att förstå att någon skulle vilja Anna-Lena illa.
Samira säger sig vara övertygad om att ingen elev kan vara inblandad i det som hänt.

Samira har vid tillfälle varit utanför Anna-Lenas bostad. Vid detta tillfälle så pågick 
byggnadsarbete och vissa delar var avspärrade och inte likt som det ser ut i dag. Samira kan 
därför inte säga vilken väg Anna-Lena gick till arbetet.

Sammanfattningsvis så kan Samira inte påminna sig något som kan uppfattas som en hotbild 
mot Anna-Lena.
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Förhör med Ali, Samira; 2004-10-20 10:45   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
0500-K39890-04, Kartläggning Kvinna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindh, Ulla Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord 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

2004-10-20
Förhör påbörjat

11:02
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats

Competens, Tanneforsgatan i Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ulla har varit arbetskamrat med Anna-Lena sedan tre år tillbaka men de jobbade inte så 
mycket tillsammans och framförallt inte om några privata angelägenheter. När de pratade med 
varandra var det till stor del om skolan och arbetet.

Ulla uppfattade Anna-Lena som en person med mycket stark personlig integritet.
 
Hon har heller aldrig hört att Anna-Lena skulle haft några som helst problem vare sig privat 
eller på jobbet. De har aldrig umgåtts privat men har upplevt Anna-Lena som mycket trevlig 
och social person och hon har varit omtyckt av alla.

Ulla bor på Duvstigen 6, 5959 53 Mjölby, 0142-1213 61.
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Förhör
Kartläggning kvinna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LStöld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Leonardsson, Karin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sin bekantskap med Anna-Lena Svensson och ev.hotbild mot henne.
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

Åke Sjöstrand
Förhörsdatum

2004-10-20
Förhör påbörjat

11:05
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats

Tanneforsgatan 8 Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Karin berättar att hon själv arbetat som svensklärare på Competens AB sedan 2 år tillbaka. 
Hon är timanställd.

Sedan ett par veckor tillbaka så har Karin arbetat tillsammans med Anna-Lena Svensson. De 
har då haft hand om en klass med relativt från början högutbildade elever. Hon känner inte 
Anna-Lena personligen utan bara som arbetskamrater.

Vad Karin känner till så har det aldrig förekommit någon som helst hotbild just mot 
Anna-Lena. Hon har varit en mycket omtyckt och respekterad kollega.

Karin berättar att de elever som går hos dem samtliga är asylsökande. De får gå kvar på 
skolan fram till dessa att de får första avslag. Då migrationsverkets personal meddelat detta så 
får eleven inte var kvar utan återgå till sin hemort.
Både elever och lärare tycker detta är mycket olyckligt enär eleven då helt saknar något att 
sysselsätta sig med. Många av eleverna mår dåligt på grund av detta.

Karin poängterar att det är migrationsverkets personal som meddelar beslut om avslag och 
inte lärarna själva.

Att eleverna inte får gå kvar har pågått sedan aug-04.

Sammanfattningsvis så kan inte Karin påminna sig något som kan ha uppfattas som ett hot 
riktat mot Anna –Lena.
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Förhör med Leonardsson, Karin; 2004-10-20 11:05   diarienr: 0500-K39890-04
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1621

Förhör
Kartläggning kvinna.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ulrikson Ulrikson Landström, Britt-Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Karlläggning kring Anna-Lena Svensson.
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

2004-10-20
Förhör påbörjat

11:03
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

Arbetsplats Kompetens, Tanneforsg, Lkpg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

lS

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Britt-Marie uppger att hon är chef för Kompetensskolorna som finns i Linköping, Norrköping och 
Solna. Britt-Marie uppger att hon ej har särskilt mycket kontakt med de enskilda 
befattningshavarna på skolan i Linköping, utan det är mest formella kontakter. De kontakter 
Britt-Marie mest har, är med platsansvariga på skolan i Linköping, Therese. 

Frågan ställs till Britt-Marie om hon vid något tillfälle hört eller fått framfört, att det skulle ha 
framkommit ex vis hot mot personalen i Linköping, eller mot själva skolan. Britt-Marie uppger att 
vissa incidenter med lite bråk eller våld emellan elever och grupper har förekommit, men 
Britt-Marie har aldrig hört att någon enskild personal blivit utsatt för våld eller hot. Britt-Marie tar 
upp en incident som hände förra veckan på skolan i Linköping, men den incidenten, den händelsen, 
kommer Therese att berätta om i sitt förhör. 

Britt-Marie uppger att det kan förekomma att eleverna ibland blandar ihop de olika funktionerna 
med Migrationsverket och studiedelen Kompetens, och att eleverna tror att skolan Kompetens kan 
på något sätt vis påverka Migrationsverkets beslut. Trots att det kan misstas på något vis, så har det 
aldrig framförts några hot, utan eleverna i stället då försöker att ställa in sig hos personal på 
Kompetens, eftersom de kan tro, att Kompetens kan påverka olika beslut. 

Britt-Marie uppger att Anna-Lena varit anställd på skolan sedan 1999, och Britt-Marie känner 
Anna-Lena väl såsom arbetskamrat, men ej som privatmänniska. 

Britt-Marie uppger att hon aldrig vid något tillfälle hört genom Therese eller andra arbetskamrater 
till Anna-Lena, att Anna-Lena på något vis skulle ha varit utsatt för något hot eller någon hotbild 
ifrån någon av eleverna. Britt-Marie uppger i stället Anna-Lena vara en mycket empatisk person, 
och var mycket omtyckt av eleverna, och Britt-Marie säger också, att Anna-Lena inte på något vis 
väckte några aggressioner ifrån några andra människor. 
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Förhöret efterhand avlyssnat och godkänt, och Britt-Marie önskar ej få det återupprepat. 

Förhöret slut kl 11.15.   

Förhör med Ulrikson Ulrikson Landström, Britt-Marie; 2004-10-20 11:03   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
Tips från kollega

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2004-10-21
Tid

10:51
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Uppgift

Anders Nilsson från utlänningsroteln i Norrköping tfn 011-216235 ringde idag 21 oktober och 
meddelade att han talat med en UL. Denne berättade att han är bekant med den mördade 
kvinnan Svensson. Hon har enligt UL varit nedstämd sista tiden. Svensson arbetade som lärare 
för asylsökande och har haft kontakt med en del ryssar. UL kan tänka sig att några ryssar blivit 
besvikna på Svensson.

J Staaf
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Förhör
Tips

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, MMJ
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Hansson, Inger
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips angående K39890-04
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

Sven-Inge Karlsson
Förhörsdatum

2004-11-08
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hansson vill påpeka att det är den 2:a kvinnan, anställd som svenskalärare för  invandrare som 
blir mördad på kort tid i Östergötland.

Det andra mordet skedde i Söderköping under 1997-98 och kvinnan var anställd i samma 
firma, Liber Kompetens, som den nu mördade Annalena Svensson.

Hansson säger vidare att det då dömdes en person för det första mordet och hon funderar om 
det kan vara samma person som nu är ute, namnet minns hon ej, men han greps i Tyskland.
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Spaningsuppslag
P24

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Sangrud, Christa
Datum

2004-11-09
Tid

09:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christa Sangrud

Uppgiften avser

Uppgift

2004-11-09 fick krinsp C Sangrud uppgift att identifiera en person som hotat personalen på 
"Kompetensen" i Tannefors där Anna-Lena Svensson arbetade.

Jag tog därför kontakt med Jens Trysberg, som är chef över Kompetensen för att få fram 
namnet på eleven blivit avstängd och som sedan framfört hotelser. Jens berättade att eleven 
blivit avstängd eftersom han hade drogproblem. Det var Jens som fattade beslutet efter att 
personalen framfört att undervisningen inte fungerade med eleven.

Beslutet om avstängning fattades antingen torsdag 14 oktober eller fredag 15 oktober, Jens 
minns inte dag. En annan person har sedan ringt och hotat personalen på Migrationsverket i 
Boxholm. Den personen ringde från ett visst mobiltelefonnummer som Jens sedan själv 
ringde upp.

Jens pratade då med en man som sa att han hette Benjamin. Om denne man var vän till, eller 
släkt med, den avstängda eleven, vet inte Jens. Jens säger att Benjamin var väldigt otrevlig 
och beskyllde skolan för rasism och att han skulle "sätta dit dem". Benjamin framförde inga 
hotelser av personlig karaktär. Benjamin pratade svenska bra.

Jens vet inte om Anna-Lena Svensson haft eleven som blev avstängd, men han säger att 
"skolan är liten, så hon visste säkert vem han var och han visste säkert vem hon var".

Den avstängda eleven heter:
 Anis-Jibrail, SUHAIL
800312
c/o Lebba Eisho
Hjälmgatan 16A
582 17 Linköping
Ingen uppgift om telefon.
Suhail är asylsökande från Irak. Han är kristen irakier och talar arabiska och keldani. 
Han är 176 cm lång enl LMA-kortet och svarthårig.

 Benjamin ringde från mobiltelefonnummer 0704-878740

Jens hänvisar vidare till personalen i Boxholm, som också blivit hotade. De skulle, enligt 
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Jens, polisanmält hotelserna.

Krinsp C Sangrud ringde därför upp Monika Gustavsson, enhetschef  Boxholm, 
070-6154789. Hon berättar att det var  ytterligare tre elever som blev avstängda samtidigt 
som Suhail. Hon återkommer med personalia på dem då hon inte har det tillgängligt just nu.
Monika berättar att anledningen till avstängningen var att de fyra inte fungerade vid 
utbildningen på Kompetensen. De drack bl a alkohol på skoltid och hade ogiltig frånvaro. 
Detta gjorde att en tjej som är anställd på Kompetensen, Therese, skrev ett brev till 
Migrationsverket i Boxholm, som i sin tur beslutade om avdrag i bidraget för de fyra 
eleverna. Bestämmelserna är sådana att bidraget är knutet till ett villkor om 
svenskundervisning. Om man har ogiltig frånvaro, blir det ekonomiskt avdrag.

De hade ett möte med killarna den 17 oktober då de fick veta om avstängningen samt 
bidragsavdraget. Dagen efter, dvs den 18 oktober, blev Kamaran, som också arbetar på 
Migrationsverket i Boxholm och som är kontaktperson med Kompetensen, uppringd av en 
okänd person som på arabiska hotade Kamaran med bl a lydelsen "Du ska få betala ett högt 
pris". Kamaran berättade efter samtalet att det lät som om killen som hotade honom "läste 
innantill" och att någon stod i bakgrunden och sufflerade vad han skulle säga. Kamaran kände 
inte igen rösten på den som hotade honom. Personen ringde från skyddat nummer. Kamaran 
har skrivit en incidentrapport om hotelserna och Monika skall faxa den hit till polisen idag, 9 
nov. Kamaran var en av dem som närvarade vid mötet med killarna då de fick vetskap om 
avdraget. Även Therese på Kompetensen skall ha blivit hotad.

Monika säger att hotelserna inte är polisanmälda efter samråd mellan Kamaran, henne själv 
och Jens Trysberg. Dock har Kamaran mått väldigt dåligt efteråt. En stor bidragande orsak till 
detta är givetvis mordet på Anna-Lena och pojken.

Monika berättar vidare att Jens hade ett mobilnummer till en kille som han pratat med och 
som varit otrevlig mot honom. Kamaran ringde upp mobilnumret och han säger att han 
känner igen rösten som den som hotade honom. (Benjamin)

Kamaran Zangana 0733-854933 ringer till krinsp C Sangrud och säger att han inte tror att de 
fyra som blev avstängda haft Anna-Lena som lärare på Kompetensen. Kamaran säger vidare 
att han inte ville polisanmäla eftersom han inte var säker på vem som framfört hotelserna. 
Han kände igen rösten som svarade på mobilnumret som han fick av Jens. Han är rätt så säker 
på att han kände igen rösten som den som hotade honom. 
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Avrapporteringspm
Förteckning över elever

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, LVåld
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Lööv, Olle
Datum

2006-05-23
Tid

12:44
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Olle Lööv

Uppgiften avser

Bearbetning av spaningsuppgifter (N2581)
Uppgift

Ang. nr N 2581 i FU-basen.

Rubricerade handling rör de manliga elever som Anna-Lena Svensson undervisade under 
"senare tid".
Sagda elever och deras makar har identifierats och kontrollerats mot Migrationsverkets 
register (STAMM/WILMA) samt mot polisiära register, d.v.s. WIPS och RAR samt i de fall 
vederbörande inte har fullständigt personnummer, även mot MR, BR och ASP.
Ingen förekommer för någon allvarlig brottslighet.

Förteckning över eleverna bifogas.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyqvist, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fredrik Nyqvist hördes i utredningen om dubbelmorden från Åsgatan i Linköping  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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2020-06-09
Förhör påbörjat

08:04
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik informerades om att Polisen fortfarande utreder morden från Åsgatan den 19 oktober 
2004. Under året har Polisen tagit stöd av släktforskning och de kommersiella dataregistren 
för att finna en gärningsman. Efter en tids arbete vittnade släktforskaren som Polisen anlitat 
om att Fredrik och hans brors DNA profil matchar vår gärningsmans DNA profil. Det är av 
den anledningen som Fredrik har hämtats till förhör. 

BAKGRUND
Fredrik berättade att han idag är 38 år gammal och lever med en familj i förorten Sturefors. 
Fredrik har bott större delen av sitt liv i Sturefors. Hans mamma Eva och pappa Örjan flyttade 
till Sturefors när han endast var ett år gammal. Innan dess bodde hans föräldrar i en lägenhet i 
Johannelund. Fredrik  och hans bror Daniel växte upp i Sturefors under bra förhållande, 
uttryckte han.  Fredrik själv intresserade sig mest för fotboll. Idag är Fredrik tränare för sin 
sons fotbollslag i Sturefors. Fredriks bror Daniel är idag 36 år gammal.

Fredrik och hans bror gick i Vist skola i Sturefors under de första levnadsåren. Efter sjätte 
klass gick Fredrik i Ånestads skola i Linköping ,medan Daniel valde att gå i skolan " Nya 
Munken" i Johannelund.
Efter grundskolan slut valde Fredrik att söka sig till gymnasiet. Han gick på en linje som 
heter Fordonsteknisk linje. Alla hans kamrater valde att gå bygg och anläggningslinjen, men 
Fredriks far varnade honom för byggbranschen så han valde fordonslinjen istället. Fredrik 
berättade på fråga att han alltid gillat att skruva". Idag är Fredrik inte så mycket mekaniker 
längre, utan han arbetar mer som en fordonstekniker vid Rejmes i Linköping..

På fråga berättade Fredrik att hans två föräldrar Örjan och Eva gick bort i cancer båda två för 
bara ett par år sedan. Pappan och mamman rycktes bort från livet 2018 respektive 2019. 
Fredrik berättade att även hans farfar gick bort i canser som väldigt ung. Fredriks farmor och 

HEMLIG



mormor är dock i livet fortfarande. Hans mormor heter Mary och hon är väldigt gammal och 
dessvärre multisjuk. Hon har länge bott i en lägenhet på Järdalvägen i Linköping, men 
flyttade i dagarna till ett serviceboende i Åleryd. Fredriks mormor Kerstin bor i Åbylund. 
Fredrik minns inte namnet på gatan där hon bor men det är precis intill ICA affären. För tre år 
sedan bodde hon dock i närheten i en lägenhet på Skräddaregatan.
På fråga om han har haft och har bra kontakt med sina mor och farförädrar berättade han att 
det lite si och så med det. Hans bror Daniel umgås mer med dem. På fråga om han eller 
Daniel brukar bo över hos Kerstin och Mary någon gång ibland svarade Fredrik att det gör de 
ej.

Idag arbetar Fredrik som tidigare nämnt vid Rejmes i Linköping. Rejmes ligger på 
Åsbjörnsgatan i Linköping strax intill ishallen. Han har jobbat på Rejmes sedan 2006. Innan 
dess arbetade han vid Saab och deras flygplansavdelning. Fredrik började arbeta vid Sabb år 
2000 vilket var direkt efter det att Fredrik gjort lumpen. Fredrik gjorde lumpen på Gotland.

För ca 17 år sedan träffade Fredrik sin nuvarande fru Angelica som är ett år yngre än Fredrik. 
De har fått två barn tillsammans Oliver 11 år och Linnea 9 år. Hans fru Angelica härstammar 
från Bjärka Säby en bit söder om Sturefors och Linköping. Fredrik och Angelica flyttade till 
en villa på Husbyvägen 3 i Sturefors. De flyttade dit år 2009. Innan dess bodde paret i 
Hejdegården på Hejdegårdsgatan. De flyttade till Hejdegården år 2003 och bodde där fram till 
2009, tror Fredrik. Efter lumpen bodde Fredrik på Ödegårdsgatan något runt 2002.

Fredrik och hans fru äger två bilar. De har en vit VW Teroc och en silverfärgad Peugot. På 
fråga vilken bil Fredrik ägde år 2004 uppgav han att han har ett svagt minne av att han ägde 
en blå Audi 100. Det kan ha varit i skarven till att han köpte en vinröd Volvo V70.

Fredrik äger ingen sommarstuga. Han har dock en båt som han har på en båtplats i Hovetorp. 
Hans föräldrar hyrde länge en stuga i Hovetorp. Fredrik tror att de hade den stugan under åren 
1996 - fram till ca 2018. När pappan blev sjuk i cancer så valde de att säga upp kontraktet på 
huset. När Fredrik var liten var han en del i stugan. Daniel däremot var inte där speciellt ofta.

RELATION TILL SIN BROR DANIEL
Fredrik berättade att han och hans två är yngre bror Daniel lekte en hel del när de var riktigt 
små. De lekte ofta ute oaktat att Daniel mestadels ville vara inne och spela TV spel. Daniel 
har varit dataintresserad hela livet. Han kan en hel del om det berättade Fredrik.

När Daniel blev något äldre lekte han med ett par killar på samma gata som de bodde på. Det 
var bland annat en kille vid namn Björn Svanberg och en annan som heter Robin Ekhall. De 
bor förmodligen inte kvar i Sturefors. Fredrik vet inte när Daniel slutade umgås med dem.
På fråga om Daniel lekte vanliga lekar eller sport när han var liten berättade Fredrik att 
Daniel aldrig varit intresserad av sport. De lekar han lekte som lite var mer lugna lekar, 
Daniel gillade inte att klättra i träd och leka tafatt m.m. Fredrik har ingen minnesbild av att 
Daniel lekte några lekar som var annorlunda eller väckte någons intresse. Daniel har alltid 
varit väldigt lugn och alltid snäll. Han har på senare tid varit orolig för sin sjuka farmor. Han 
ringer då och då och frågar hur hon mår.

Daniel gick på Vist skola i Sturefors de första åren. På fråga hur det gick för Daniel i skolan 
berättade Fredrik att Daniel gjorde bra ifrån sig i skolan. Daniel hade bland annat väldigt lätt 
för matte, men svårare för språk. Fredrik tror att Björn och Robin kan ha gått i samma klass 
som hans bror de förta åren i skolan. Det kan dock vara så att de gick i en paralell klass. de 
var dock i samma årskull berättade Fredrik.

Efter det att Daniel slutat på Vist skola gick han på Nya Munken i Johannelund. När han 
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skulle välja skola i gymnasiet blev det Folkungaskolan. Fredrik minns inte vilken linje Daniel 
gick där.

DANIELS DIAGNOSTISERAD ASPERGERS SJUKDOM
Fredrik minns att Daniel blev utredd och diagnostiserad på vårdcentralen i Ekholmen. Det var 
väldigt långt in i livet som Daniel fick diagnosen. Fredrik tror att det kan ha varit runt 2010. 
På fråga hur hans föräldrar regerade på diagnosen tror sig, Fredrik minnas att de kände en 
lättnad och mer förståelse.

Daniel har aldrig haft ett vanligt arbete. En kort tid hade han en form av anställning för 
kommunen som gick under namnet " Pallegruppen". Fredrik vet inte riktigt vad det var för 
verksamhet, men tror att det var ett jobb för personer med vissa handikapp. De hade en 
handledare med sig under dagarna. Det kan ha varit vid ett äldreboende i Kvinneby, 
Ekholmen.
Daniel genomförde aldrig lumpen.

Daniel har aldrig haft kontakt med psyk.vården. Daniel är världens snällaste och jag har svårt 
att se att han skulle ha psykiska problem uttryckte Daniel. På fråga om Fredriks kompisar 
någon gång uttryckt att hans bror Daniel har varit avvikande på något vis så svarade Fredrik 
att det kan han inte påminna sig. Daniel har dock i vuxen ålder haft svårt att hitta kamrater, 
vänner. Det är nästan uteslutande Fredriks familj, deras föräldrar samt mormor och farmor 
som har varit Daniels vänner.

Daniel ser allting i ettor och nollor ,sa Fredrik. På fråga vad han menar med det sa Fredrik att 
Daniel är kylig på något vis. Daniel visar aldrig känslor. Han gråter exempelvis aldrig. Daniel 
ville ej medverka vid de båda begravningarna 2018 och 2019 när deras föräldrar gick bort i 
cancer. " Jag sörjer på mitt vis" hade Daniel uttryckt

Fredrik har läst en del om sjukdomen Aspeger. Han förstår då mer om hur hans bror fungerar. 
Enligt litteraturen ska Daniel inte fara illa över att vara ensam. Han trivs i sin värld. När jag 
vet hur brorsan är känns det bra för mig uttryckte Fredrik. Daniel har förmodligen en grav 
variant av Aspergers sjukdom i och med att han blev förtidspensionär så tidigt i livet. Jag har 
ibland dåligt samvete för att jag inte kan göra mer än jag gör.
Fredrik och Daniel träffas numera bara ett par gånger per år. De ringer dock varandra någon 
gång i månaden. Det är nästan uteslutande runt högtider de träffas, som jul eller någon 
födelsedag. Det har blivit allt längre mellan deras möten efter det att mamma och pappa gick 
bort. De var den enande länken, uttryckte Fredrik. De samlade oftast alla barnen  och andra 
släktingar till högtider osv.

Daniel umgicks mycket med sin mamma. Hon och han hjälptes åt att handla m.m. På fråga 
uppgav dock Fredrik att Daniel var kapabel att handla själv. Daniel har den senaste tiden 
orolig för deras farmor som är sjuk. Daniel är alltid omtänksam och snäll. Han hjälpte ofta 
mamma och pappa med datorproblem. Han är väldigt bra på det.

Daniel vill alltid ha kontroll på allting. När han inte har kontroll på saker och ting blir han 
orolig. Det är förmodligen en av orsakerna till att han inte köpt bil. För bara ett par dagar 
sedan ringde dock Daniel till Fredrik och funderade över om han just skulle köpa sig en bil. 
Under alla år har Daniel cyklat från Johannelund där han bor ,till föräldrarna i Sturefors.

Daniel bor idag på Skogsgatan i Linköping. Han har bott där sedan ca 8 tillbaka i tiden. Innan 
dess bodde han hemma hos sina föräldrar på Blåeldsvägen. Lägenheten på Skogsgatan var 
hans första egna boende. Den lägenheten är endast på ett rum och kök. Jag var med och 
flyttade in honom dit, sa Fredrik. Daniel var glad då minns Fredrik. När vi firat Daniels 
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födelsedag m.m. har de dock varit hemma hos föräldrarna i Sturefors.

BROTTEN PÅ ÅSGATAN 2004
Fredrik har tagit del i media av vad som hänt på Åsgatan 2004. Fredrik minns att han själv 
var på jobbet när han fick höra om nyheten. År 2004 var mord inte så vanligt och inte i 
Linköping u,ttryckte Fredrik. Numera är det betydligt vanligare att människor skjuter ihjäl 
varandra osv.

Fredrik kan inte påminna sig att hans bror Daniel har haft något intresse för knivar. Han har 
aldrig sett honom med en kniv. Fredrik har heller aldrig sett någon butterflykniv hos Daniel. 
Jag däremot hade ett visst knivintresse efter att han sett filmen Rambo för många år sedan. 
Jag har dock inte en massa knivar hemma utan mer som till fiske och i garaget. Fredrik kan 
inte påminna sig att han blivit av med någon kniv. På fråga sa Fredrik att han aldrig har ägt 
någon butterflykniv. Den typ av mössa som visats upp av media och som hittades av polis i 
närheten av brottsplatsen 2004 känner inte Fredrik igen. Varken han själv eller hans bror har 
haft någon sådan mössa han veterligen. Daniel kan dock ha haft en sådan mössa utan att jag 
sett det uttryckte Fredrik. Daniel handlar sällan kläder själv så det verkar konstigt. De kläder 
han haft har han nästan uteslutande fått av föräldrarna. Daniel har haft en mörkblå jacka 
många år. Det är en sk Fristadsjacka" nylonaktiv

Daniel har aldrig varit våldsam. Fredrik kan inte påminna sig att han sett Daniel i slagsmål. 
Han har heller aldrig sett att Daniel haft intresse för våld genom filmer, tidningar etc. Daniel 
har inte uttryckt att han inte gillar barn eller invandrare. De är förmodligen som vem som 
helst i hans liv uttryckte Fredrik.

Fredrik har aldrig väckt tanken på att hans bror ska kunna ha någonting med det här brottet att 
göra. Jag tror det är fel uttryckte Fredrik. På fråga så har heller inte Fredriks föräldrar någon 
gång funderat i banor runt att Daniel skulle kunna ha med brottet på Åsgatan att göra.
Fredrik och Daniel kan eventuellt ha nämnt något om morden på Åsgatan till varandra vid 
något tillfälle, men inte mer än så.

Daniel är inte någon nattvandrare. Det har han aldrig berättat i så fall sa Fredrik. Daniel sitter 
mest hemma ensam och spelar dataspel eller ser på Youtube. Vilken typ av spel som brodern 
spelar vet inte Fredrik.
Daniel äger en mobiltelefon, han har nummer 073-8123880 sa Fredrik efter att ha kikat efter 
i sin telefonbok. Daniel har haft den telefonen en längre tid.

EGEN TEORI RUNT BROTTEN
Fredrik har funderat över om det kan ha att göra med att pojkens föräldrar haft någon fiende 
eller om det helt enkelt är så att de båda offren befann sig på fel plats vid fel tid. Vem kan 
göra så. Jag vet egentligen inte, förmodligen någon som inte respekterar människoliv, tror 
Fredrik.
-Kan Daniel ha utfört detta knivmord? 
-Nej aldrig. 
-Var för inte då ?
- För att han är så snäll. Han har aldrig visat våldstendenser.
- Om det visar sig att det skulle vara så att det är den bror som utfört brotten, vad hade han då 
på Åsgatan att göra?
- Jag tror inte att min bror känner till Åsgatan. Vi har ingenting med det området att göra.
- Kan han ha varit på sin gamla skola eller besökt sin mormor i Åbylund.
- Nej det har jag svårt att tro.
- Har du varit på Åsgatan någon gång.
- Jag tror inte det, uttryckte Fredrik
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Avslutningsvis informerades Fredrik om att Polisen utreder ett väldigt grovt brott, varför hans 
mobiltelefon måste tas i beslag och gås igenom. Fredrik har en önskan om att få den åter så 
snart som möjligt.

Förhöret avslutades kl 10.50
Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyqvist, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

KK
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bror till den misstänkte
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Fredrik Nyqvist angående hans relation till sin bror Daniel Nyqvist.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2020-06-23
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

09:22
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik Nyqvist berättade att han befunnit sig i en form av chock sedan han fick beskedet den 
9 juni om att hans bror var misstänkt för mord. Fredrik och hans familj har tagit illa vid sig av 
beskedet och uppståndelsen runt ärendet. Barnen har fått stöd av barntrauma teamet i 
Linköping och han och hans fru har genom Previa slussats vidare till Eleonora gruppen där de 
får psykologiskt stöd.

Fredrik har hela tiden sedan den 9 juni frågat sig varför hans bror gjort som han gjort. Frågan 
varför dyker kontinuerligt upp i huvudet.
När Fredrik hämtades till förhör av polis och han upplystes om att han skulle höras i anledning 
av ett dubbelmord från 2004 andades han ut. Fredrik berättade att han vid hämtningen var 
orolig och nervös, men att när förhörsledaren tog upp mordärendet kände han att lugnet kom 
tillbaka inom honom. På fråga varför han kände så berättade Fredrik att han då tog för givet att 
allting var ett missförstånd ett misstag från polisens sida. Han och hans bror hade ingenting 
med morden från 2004 att göra.

VETSKAP OM BROTTEN?
När Fredrik fick beskedet om att Daniels DNA matchade det spår polisen säkrat vid 
brottsplatsen 2004 blev han förtvivlad. När Fredrik sedan under förmiddagen fick lämna 
polishuset tog han kontakt med sin familj, kusin, farbror och sin mormor. Alla i släkten blev 
chockade över beskedet. Ingen hade kunnat ana att Daniel var den person som polisen sökt för 
morden på Åsgatan under alla dessa år.
Fredrik förstår inte, eller som han uttryckte det- " jag kan inte greppa det här, jag har känt 
brorsan hela livet och i stor sätt aldrig sett honom arg". Hans bror Daniel har alltid varit lugnet 
självt, en snäll och omtänksam kille . -" Mina barn har busat med Daniel, utan att han blivit 
det minsta arg då de varit hårdhänta med honom".
Fredrik har aldrig tänkt tanken att hans bror skulle kunna vara gärningsmannen för de två 
morden på Åsgatan. På fråga om Daniel kan ha berättat om brotten för deras föräldrar så ser 
Fredrik det som uteslutet. Fredrik skulle själv ha kontaktat polisen om han visste om att hans 
bror utfört brotten. Han är också säker på att hans föräldrar hade agerat om de anat att Daniel 
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var den person som polisen sökte för morden.

SKOLTIDEN
Fredrik berättade att hans bror Daniel och han gick på samma dagis för en massa år sedan. Det 
enda tokiga Fredrik kan minnas att Daniel gjort är när han följde med honom hem från dagis 
utan att säga till dagispersonalen. Det var dessutom Fredriks idé. Daniel var yngre och följde 
bara med.
Daniel gick i Vist skola under sin grundskoletid. Efter det fick han åka skolbuss till skolan 
Nya munken i Johannelund. Där gick han till dess att han gick ut nionde klass.
Fredrik minns att Daniel gick på en gymnnasielinje på Folkungaskolan en tid. Han trivdes 
dock inget vidare så han började istället på ett dataprogram/linje på "Ljunkan".
På fråga berättade Fredrik att hans bror aldrig hade svårt för sig i skolan. Hans betyg var 
ganska bra om han inte minns fel. Fredrik minns bestämt att hans bror var duktig i matematik. 
Daniel slutade sin gymnasietid i början av juni 2004.

SOMMAREN 2004
Fredrik tillfrågades om vad Daniel gjorde under sommaren 2004? Fredrik uppgav att han inte 
har någon minnesbild av Daniels avslutning där i juni. Fredrik hade börjat sitt egna vuxenliv 
då. Han var inte speciellt närvarande i familjen längre. " Jag visste egentligen inte vad familjen 
gjorde då". Jag hade ihop med min nuvarande fru berättade han. Han tror att det var någon 
gång under 2003 som de blev sambos och hyrde en lägenhet i Hejdegården.

På fråga uppgav Fredrik att han inte kan påminna sig att det hände Daniel någonting speciellt 
under sommaren 2004 fram till dess brotten ägde rum i oktober. " Vi hade knappt ingen 
kontakt alls", sa Fredrik. Han har ingen aning om ifall Daniel råkat ut för något trauma, träffat 
nya kamrater eller något annat som kan ha påverkat hans liv den delen av året.

KUNSKAP OM SIN BROR
Fredrik berättade att hans bror Daniel var en väldigt ensam person. Han verkade inte tycka om 
att umgås med människor. Han drog sig för att besöka stora folksamlingar. På fråga om hur 
Daniel var rent allmänt som människa så uttryckte Fredrik att hans bror tror på vetenskap. 
Daniel tycker om fakta. Daniel är inte religiös. Han hade ingen uppfattning om andra 
religioner och religiösa personer som exempelvis muslimer. Fredrik tror aldrig att han hört 
Fredrik säga något ont om muslimer, invandrare, homosexuella personer mfl. "Han är inte 
sån", sa Fredrik. Fredrik tillfrågades om han hört att hans bror någon gång talat om paradiset. 
Fredrik svarade att det har han aldrig hört, Det låter konstigt, sa Fredrik.
Fredrik berättade att hans bror aldrig begått några brott tidigare i livet, i alla fall vad Fredrik 
känner till. Fredrik berättade att han själv åkt fast för snatteri i butik och en del andra bus 
streck genom åren, men aldrig hans bror. Han har aldrig stulit, slagits, åkt fast för fylleri eller 
något i den stilen. - " Jag tror inte ens att Daniel har skolkat" någon gång", sa Fredrik.

FÖRÄLDRARNA
Fredrik anser att han och hans bror Daniel har fått en bra och trygg uppväxt. Deras mamma 
och pappa ställde alltid upp för dem på olika sätt. De båda var generösa människor, sa Fredrik. 
Med det menade han att föräldrarna alltid var ett starkt stöd för dem och de bjöd alltid in 
släkten till träffar vid högtider osv.
Föräldrarna var heller inte religiösa. De gick ur svenska kyrkan minns Fredrik. De gjorde det 
för att de dels inte var speciellt religiösa och dels för att slippa betala kyrkoskatt. "- De gick 
bort alldeles för tidigt", sa Fredrik. Hans och Daniels föräldrar gick bort för några år sedan. 
pappan blev 62 år gammal och hans mamma bara 57 år gammal. De dog i cancer. Hans 
mamma var den i familjen som samordnade allting. Det var hon som fixade och ordnade 
allting som behövde göras. 
Fredrik minns att föräldrarna köpte en TV åt honom när han flyttade hemifrån.

Daniel och Fredriks pappa arbetade under sitt yrkesverksamma liv som rörmokare. Han lärde 
sig också med tiden att svetsa. Deras mamma arbetade som löneadministratör på Saab i 

Förhör med Nyqvist, Fredrik; 2020-06-23 08:00   diarienr: 0500-K39890-04

1658HEMLIG



Linköping. Familjen hade två bilar så båda föräldrarna tog bilen till jobbet.

På fråga hur Daniel tog föräldrarnas bortgång uppgav Fredrik att Daniel hanterade den sorgen 
på egen hand. Daniel ville exempelvis inte vara med vid begravningen. 
"- Jag sörjer på mitt sätt", hade Daniel sagt. Det var Fredrik som fick ordna med 
begravningsbyrå, begravningen i sig och allt runt den. Samma sak vad det gällde att städa ut 
efter föräldrarna. Fredrik tillfrågades om han vet om hans mamma skrev dagbok under sitt liv. 
Fredrik har inget minne av det och han hittade heller aldrig någon dagbok då han städade ur 
huset efter deras bortgång.

Fredriks föräldrar umgicks inte speciellt mycket med andra människor. De gillade mest att 
finnas hemma i huset och TV soffan berättade Fredrik. De gick sällan på bio och restaurang, så 
de behövde nästan aldrig anlita barnvakt åt Fredrik och Daniel när de var små barn. Umgänget 
var begränsat.

MILITÄRTJÄNST
Fredrik tror att hans bror besökte mönstringen. På fråga var någonstans,svarade Fredrik  att 
han antar att det var i Karlstad. Han bygger det antagandet på att han själv var i Karlstad för 
mönstring. Fredrik kan ana att det så kallade psykolog testet medförde att hans bror inte 
behövde genomföra allmän värnplikt. De kanske såg något avvikande redan då gissar Fredrik. 
Fredrik tror inte att Daniel var intresserad av att göra lumpen. Daniel gillar inte att vara borta. 
På fråga när i tid det kan vara som Daniel mönstrade gissar Fredrik på 2001 eller något åt det 
hållet.

PASS - RESOR
Två veckor efter brotten besökte Daniel Nyqvist polishuset i Linköping och beställde ett nytt 
pass. Fredrik har ingen aning om detta och varför hans bror gjorde det. Han reser ytterst sällan 
uppgav han. Senast Fredrik åkte på en resa då hans bror Daniel var med var 1997. Det året 
bjöd deras farmor dem alla på en resa till Turkiet.
När deras nu bortgångna far fyllde 60 år för ett antal år sedan så bjöd han familjen på en resa 
till Kap Verde. Daniel ville inte följa med på den resan utan stannade hemma. Fredrik 
berättade att det verkar som om hans bror inte mår bra när det inträffar saker som bryter hans 
rutiner.

Fredrik rättar sig plötsligt själv och uttryckte att han visst åkt på  ytterligare en resa med 
Daniel. Det var 2005 då hela familjen, d.v.s mor och far, Daniel Fredrik och Fredriks flickvän 
bilade ned till Kroatien. De åkte till orten Porek där han och hans flickvän valde att förlova 
sig. De var fem i bilen ned dit, minns Fredrik.

KLÄDER
Fredrik berättade att Daniel var helt ointresserad av kläder och vad han hade på sig. Många 
gånger hade han på sig T-shirts han fått av sin far. Det var mestadels sk reklam T-shirts. 
Fredrik minns speciellt en T-shirt som det stod  Norisol på. Fredrik minns den pga att den var 
alldeles trasig i kragen på slutet innan den förmodligen kastades. Daniel köpte aldrig kläder 
själv. Det var alltid hans mamma som handlade kläder till honom. Daniel fick även en del 
kläder i present när han fyllde år och på julen. Fredrik tillfrågades om Daniel kan ha kvar en 
fleectröja som Daniel själv berättat för polisen att han bar vid brotten den 19 oktober. Det 
förefaller osannolikt tror Fredrik, men Daniel slänger ytterst sällan något förrän det fullkomligt 
faller ihop.

MÖSSAN
Fredrik informerades om att media vid ett flertal tillfällen visat upp en mössa i sina artiklar om 
dubbelmorden från 2004. Fredrik har sett något sådant inslag. På fråga berättade Fredrik att 
Daniel haft snarlika mössor. Om det är precis en sådan mössa som visats upp i media som 
hans bror har haft har Fredrik ingen kontroll på. Daniel gillade mössor, sa Fredrik. Har han 
inte mössa, så har han gärna en keps på huvudet. När de besökte Turkiet för många år sedan 
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köpte Daniel en keps med en liten fläkt högst uppe på kepsen.

KNIVEN
Fredrik känner inte till om hans bror har ägt eller äger någon butterflykniv. Han har aldrig sett 
honom bära någon sådan eller sett honom köpa någon. Fredrik upplystes om att hans bror 
berättat att han köpt mordvapnet, en butterflykniv i Polen. Fredrik ska enligt Daniel då ha varit 
med. Fredrik berättade att det stämmer att han var med sin familj i Polen för många många år 
sedan. Han själv kan ha varit runt 16-17 år då så Daniel bör ha varit ca 14-15 år tror Fredrik. 
Han minns att han inte hunnit fylla 18 år för vid den resan kom hans mamma på honom med 
att snusa. Fredrik minns inte exakt hur mamman reagerade ang upptäckten av snus nyttjandet. 
Fredrik minns att de tog båten från Ystad eller Trelleborg för att komma till Polen. Fredrik har 
ingen minnesbild av att hans bror köpt en butterfly kniv under resan. Det kan han mycket väl 
ha gjort, men jag har inte sett det, uttryckte Fredrik.

På fråga om Daniel är intresserad av knivar sa Fredrik att det tror han inte. Inget djupt intresse 
i alla fall. Det är snarare han själv som genom åren haft ett visst intresse för knivar. Bland 
annat efter att ha sett Rambo filmen tyckte han att sk Ramobknivar" var häftiga. Fredrik minns 
även att hans far för många år sedan visade Fredrik och Daniel hur en stilett såg ut. Fredrik 
tror att det var när de bodde i huset i Sturefors. Fredrik har ingen minnesbild när i tid detta kan 
ha varit.

NIKOTIN
Fredrik började nyttja snus en tid innan han fyllt 18 år. På fråga hur det var med Daniels 
nikotin intag berättade Fredrik att även Daniel snusar. Han minns att Daniel även rökte under 
en period. Exakt i tid för rökfasen, minns han inte.

KAMRATER TILL DANIEL
Fredrik minns bara Daniels två barndomskamrater. Det var Björn Svanberg och Robin Ekehall 
från Sturefors. De bodde på samma gata som familjen Nyqvist. Fredrik tillfrågades om han 
minns att Daniel hade någon kamrat han umgicks med under 2004 eller under gymnasietiden. 
Fredrik har ingen kunskap om det. - " Jag har dålig inblick i hans vuxna liv", sa Fredrik.
Fredrik kom plötsligt på att Daniel berättat för bara 3-4 veckor sedan att han gamla 
barndomsvän Robin Ekehall hade flyttat in i området runt Duvkullen. Om Fredrik inte minns 
fel hade Daniel sagt att det var slut mellan Robin och hans flickvän, därav flytten till 
Duvkullen. Fredrik tror att det är omkring 16 år sedan han själv träffade Robin Ekehall.

BIL
Daniel åkte nästan alltid buss. Han har dock skaffat körkort, men inte ägt någon bil. Vid 
telefonsamtalet med Daniel för 3-4 veckor sedan han Daniel frågat om råd angående 
begagnade bilar. Han frågade Fredrik vad som var bäst, att leasa en bil eller att köpa en bil. 
Fredrik hade då lovat att stötta sin bror när han skulle köpa bil framöver.

FOTOGRAFIER
Fredrik tillfrågades om han har några fotografier på sin bror Daniel då denne har mössa på sig. 
Fredrik berättade att han sällan tar kort och i stort sätt aldrig på sin bror. De få kort Fredrik har 
tagit genom åren är på exempelvis en solnedgång vid vattnet eller foton på barnen. På fråga 
om hans bror tar bilder så berättade Fredrik att det kanske han gör. Fredrik är osäker på om 
hans telefon fungerar för det ändamålet. Om Daniel har någon traditionell kamera eller inte vet 
inte Fredrik. Fredrik minns att han kastade en rad gamla diabilder när han rensade ut sin 
mamma och pappas saker vid deras bortgång.

TELEFON
Fredrik berättade på fråga att Daniel har en mobiltelefon. Det är ingen smartphone utan en 
telefon som fanns för länge sedan med lock som man stänger igen.  Kan han ha haft telefonen 
med samma nummer redan 2004? Tveksam uttryckte Fredrik, men det är inte helt uteslutet. 
Det blev en del telefoner över när mamma och pappa gick bort sa Fredrik. Eventuellt kan 
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Daniel nu ha fått någon av deras telefoner. Fredrik tillfrågades om deras telefon nummer. Det 
kan jag inte i huvudet, men de finns inlagda i den telefon jag lånat av familjen sa Fredrik och 
bläddrade fram nummer. När mamma levde hade hon telefon nummer 013-183767 till arbetet 
och 013-52908 hem till bostaden. Hon hade dessutom två mobiltelefoner med nummer 
073-3311928 och 0589-82500. Hans pappa hade telefonnummer 070-3452299 till jobbet och 
073-3560844 privat. Daniel har telefonnummer 073-8123880.

ARBETEN
Fredrik har ingen kunskap om att hans bror ska ha arbetat en tid vid Räddningstjänsten. Det 
måste vara ett jobb han fått genom arbetsförmedlingen gissade Fredrik. Vid förra förhöret tog 
Fredrik upp den sk "Pallegruppen". Fredrik vet inte varför den heter så. Det var ett antal 
personer med funktionsnedsättning som arbetade i gruppen sa Fredrik. De åkte till soptippen 
med skärp och städade en del minns Fredrik. De utgick från ålderdomshemmet/äldeboendet 
vid Kvinneby. Det bör vara för ca 5 års sedan som Daniel var knuten till den gruppen. En 
kamrat till Fredrik som heter Linda Fredriksson har viss inblick i det där arbetet. Hon jobbar 
kvar där.

ÅSGATAN
Fredrik vet inte var Åsgatan ligger. Han har läst ungefärlig plats genom media. Han har svårt 
att tro att hans bror Daniel skulle känna till Åsgatan. Han har ingen naturlig koppling dit, sa 
Fredrik. Kan han ha haft den vägen som genväg när han skulle besöka farmor i Åbylund 
tillfrågas Fredrik om. Tveksamt, det är snarare en omväg, sa han.
Fredrik kan tänka sig att Daniel den här dagen var på väg till arbetsförmedlingen. Han åkte 
förmodligen buss till Linköping city. Varför han hamnade på Åsgatan vet inte Fredrik. Han 
har frågat sig det enda sedan förra förhöret.

BROTTSOFFREN
Fredrik är tämligen säker på att Daniel inte kände brottsoffren. Han känner ytterst få 
människor och att han då skulle känna två personer i skilda åldrar boende på Åsgatan finns 
inte i Fredriks värld. Daniel har aldrig studerat vid komvux och han har aldrig arbetat vid 
någon datafirma. Fredrik berättade att han för många år sedan har en kusin som jobbade på 
Anneko i Tannefors. Daniel har dock inte haft någon koppling till den firman.

ASPBERGER
Fredriks mamma och pappa fick klart för sig att deras son Daniel kunde ha en form av 
funktionsnedsättning för ett tiotal år sedan då Daniel utreddes. Fredrik minns inte tydligt 
varför den aktuella utredningen runt Daniel startade upp. Daniel var asocial så det kanske var 
därför gissar Fredrik. Han minns dock att de gick genom vårdcentralen i Ekholmen. På 
90-talet var Aspberger, ADHD mfl nedsättningar inte så vanligt att prata om. På den tiden 
handlade det mer om att man tyckte att någon var ett högljutt och bråkigt barn sa Fredrik. " Vi 
är mer upplysta idag sa Fredrik".
Den diagnos som läkare ställde på Daniel kom till efter 2004, det är Fredrik säker på. I 
samband med diagnosen fcik Daniel en medicin. Daniel mådde dåligt av medicinen mins 
Fredrik. Hur det illamåendet yttrade sig minns inte Fredrik. I samband med utredningen runt 
Daniel hade Fredrik flyttat hemifrån och levde då med sin flickvän. De hade sparsam kontakt 
med de övriga familjemedlemmarna och särskilt Daniel.

BARN
På fråga om hans bror gillar eller tycker illa om barn så har Fredrik inget svar på det. Jag har 
ingen aning om detta. Han verkade gilla mina barn när de var små berättade han. Daniel har 
aldrig uttryckt någon agretion mot barn eller någon annan sa Fredrik. - " Min bror var alltid 
snäll", sa Fredrik.

DANIELS EGNA BOENDE
När Daniel flyttade till eget boende för ca 10 år sedan gick han ned i vikt. Han lagade inte mat 
på ett naturligt sätt vilket förde med sig viktnedgång. Han är självklart medveten om att man 
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måste handla själv och duscha osv när man bor i eget boende. På fråga uppgav Fredrik att han 
anar att det är få personer som varit hemma hos Daniel i hans lägenhet. Daniel ville mest vara 
ensam och spela spel eller se på Youtube.

DROGER
Daniel tar inga droger vad Fredrik känner till. Han rökte en tid och snusar. Daniel gillar att 
dricka öl, men det är nästan den enda alkoholhaltiga dryck han dricker. De få gånger de 
träffades var vid högtider med familjen Daniel kunde då ta en snaps vid midsommar.
Daniel började dock medicinera som tidigare nämnts efter det att att han blivit diagnostiserad 
Aspberger.

EGEN TEORI
Avslutningsvis tillfrågades Fredrik om vad han tror hände den 19 oktober 2004. "- Daniel 
måste ha fått en psykos", sa Fredrik. Någon annan anledning kan han inte hitta. På fråga 
uppgav Fredrik att han aldrig tidigare hört att Daniel haft någon psykos eller liknande tillstånd. 
Daniel har heller aldrig delat med sig av några grubblerier eller annat om sitt liv. Fredrik hade 
dålig kontakt med sin bor under deras vuxna liv. det stannade på sin höjd med något 
telefonsamtal per månad. de träffades fysiskt i stort sätt bara vid högtider hos mamma och 
pappa när de levde.

Förhörsanteckningar upplästa och godkända
Förhöret avslutades kl 09.22
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyqvist, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fredrik Nyqvist hördes ang. sina föräldrars arbetstider.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2020-07-09
Förhör påbörjat

11:12
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

ARBETSTIDER
Fredrik Nyqvist tillfrågades om när hans mamma och pappa brukade bege sig till sina 
arbetsplatser på morgonen. Fredrik  minns att hans mamma och pappa alltid lämnade bostaden 
i Sturefors tidigt på morgonen. De brukade ta var sin bil och åka hemifrån redan runt 06.00, 
berättade han.

Fredrik själv bodde inte kvar hemma hos sina föräldrar och sin bror i samband med det att 
brotten inträffade 2004. Fredrik berättade att han flyttade hemifrån redan när han var 20 år. 
Han flyttade då till Johannelund. En tid senare träffade han sin nuvarande fru och de blev 
sambos. De bodde då en lägenhet i Hejdegården Linköping. När brotten ägde rum 2004 bodde 
Fredrik just i Hejdegården.

Fredrik tillfrågades om när hans bror Daniel brukade ta bussen till Linköpings city för att 
besöka Arbetsförmedlingen etc. Fredrik uppgav att han inte har någon kontroll på det. "- Jag 
hade lämnat hemmet sedan många år och hade ingen koll på vad brorsan gjorde", sa Fredrik.

HÖGER EXTREMISM
Fredrik uppgav på fråga att han aldrig hört eller märkt att hans bror Daniel skulle ha några 
politiska åsikter till yttersta högern. Att Daniel skulle göra Hitler hälsningar osv finner Fredrik 
som osannolikt. Det har jag aldrig sett någon gång, uttryckte Fredrik. Enligt Fredrik tyckte 
Daniel inte illa om någon. Daniel var en snäll kille som aldrig sa något elakt om någon.

FÖRENINGSLIV
Fredrik finner det även osannolikt att Daniel skulle vara medlem i någon förening. Daniel var 
inte intresserad av idrott eller något annat som kan tänkas inrymmas inom föreningslivet. 
-"Daniel har få intressen", sa Fredrik.

Förhörsanteckningar uppläsa och godkända
Förhöret avslutade kl 11.05
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyqvist, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Kusin till den misstänkte Daniel Nyqvist
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Andreas Nyqvist hördes om sin kunskap och sitt släktskap med den för morden på Åsgatan 2004,

misstänkte Daniel Nyqvist.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2020-06-30
Förhör påbörjat

14:39
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

SLÄKTSKAP
Andreas berättade att han är kusin till den för morden misstänkte Daniel Nyqvist.

KUNSKAP OM DANIEL
Andreas berättade att han egentligen inte känner Daniel Nyqvist som person utan mer som 
släkting. Med det menade Andreas att de båda sällan eller aldrig umgicks under deras uppväxt 
eller i vuxen ålder. Daniel fanns dock då och då i Andreas närhet. Andreas lekte mestadels 
med Daniels bror Fredrik under deras uppväxt. De båda var mer lika varandra och i samma 
ålder. Daniel är några år yngre än Andreas. " Daniel har funnits i periferin", av mitt liv 
framförallt under sommarmånaderna på 90-talet, sa Andreas.

Deras farfar hyrde ett sommarställe utanför Linköping. Många sommarlov tillbringade de där 
med att fiska m.m. Så länge farfar fanns med i släkten, familjen så knöt han liksom ihop 
familjerna. Det fanns flera hus vid sommarstället, minns Andreas. 
Andreas kan inte påminna sig hur många gånger han egentligen pratat med Daniel. Senast de 
överhuvudtaget sa någonting till varandra var när Daniels pappa gick bort för bara något år 
sedan. Daniel sa inte så mycket. Andreas minns dock att Daniel vid det tillfället när Daniels 
pappa Örjan gick bort sa, " -Hur är det", till Andreas. Den frasen sa han då Andreas fru hade 
hämtat honom i bil i samband med Daniels fars bortgång. Innan dess tror Andreas att det 
måste ha varit upp mot 10 år sedan han pratade med Daniel. Andreas vet inte hur många 
gånger de varit i varandras närhet under åren. Det handlar nästan uteslutande om somrar, 
högtider osv. fram till 1996 då farfar gick bort. Efter det blev det ytterst sällan de 
överhuvudtaget såg till varandra. De umgicks aldrig privat.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
På fråga om Andreas kände till att Daniel fick diagnosen Aspberger, uppgav han att det visste 
han. Andreas minns att det var Fredrik som berättade för honom om broderns 
funktionsnedsättning. Fredrik berättade vid något tillfälle att sjukvården gjorde en utredning 
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runt Daniel och hans avvikande beteende. Daniel var en udda person, sa Andreas. Han var ofta 
på sin kant lite avskilt, enskilt från andra. Han verkar ha levt under radarn och verkar inte ha 
haft behov av vänner under uppväxten och i vuxen ålder. Andreas vet att Daniel gillar att spela 
TV spel. Han antar att det är Fredrik som har berättat det för honom. 

AVVIKANDE BETEENDE
Andreas tillfrågades om han under deras uppväxt märkte att Daniel var annorlunda? Andreas 
svarade att det märkte han.  Det var dock inget problem, så Andreas tänkte inte mer på det. 
Daniel fanns där på sin kant och gjorde inget väsen av sig.

Andreas tillfrågades om han under deras uppväxt såg om Daniel hade någon form av aggretion 
mot djur, barn, intresse för knivar och dödande etc. Andreas berättade att han aldrig sett Daniel 
vara elak mot djur eller människor. Andreas minns dock att Daniel som liten brukade fånga 
insekter som han sparade i olika burkar. Efter det tog Daniel och luskade ut vad de hade för 
namn osv. Det verkade vara ett intresse hos honom att nå kunskap.
Andreas har heller ingen minnesbild av att Daniel skulle hysa agg mot oliktänkande, 
invandrare, homosexuella etc. Det har jag inte sett under uppväxten och i vuxen ålder vet jag 
inte svarade Andreas. Vi träffas aldrig jag och Daniel utan det är brodern Fredrik som jag 
pratar med i telefonen och ibland träffar uttryckte Andreas.

SKOLTIDEN
Andreas har inga minnen av Daniel från skoltiden. De båda gick på Vist skola i Sturefors, men 
det var flera årskurser emellan dem så de sågs aldrig där. I gymnasiet gick Andreas på 
Folkungaskolan och Daniel gick väl på Ljungstedska skolan, sa Andreas. Dessutom hade jag 
förmodligen tagit examen från mina studier när Daniel började sina gymnasiestudier, sa 
Andreas vidare. Andreas vet ingenting om Daniels tid i skolan.

Andreas tillade dock att han under uppväxten någon gång tänkte att Daniel var en intellligent 
kille. Daniel var tidigt intresserad för datorer och var tydligen väldigt bra på det området. Hans 
hjärna verkade vara som skapad för att hålla på med programmering etc, sa Andreas.

BROTTEN
Andreas blev chockad när Fredrik Nyqvist häromdagen ringde och berättade att hans bror 
Daniel var den person som polisen sökt i alla år för morden på de två offren på Åsgatan 2004. 
Andreas själv har aldrig tänkt tanken på att Daniel skulle kunna vara den personen.
På fråga om Andreas tror att Daniel berättat om brotten för någon i sin närhet så svarade 
Andreas att det tror han inte. Daniel är inte den typen av person som gör det, uttryckte Andreas.

FOTON/ TELEFON
Andreas uppgav på fråga att han inte vet vad Daniel har eller har haft för mobiltelefon nummer 
genom åren. "- Jag har aldrig haft Daniels nummer i min telefonbok", sa Andreas.
Andreas har heller inget fotografi på Daniel. Han har aldrig sett honom med knivar eller med 
en mössa lik den som visats upp i media. Vi träffas inte uttryckte Andreas. Andreas sa ännu en 
gång att han "tappade" Daniel i sin närhet runt 1996 när farfar dog.

ARBETE / BOSTAD
Andreas har aldrig varit hemma hos Daniel. Han vet dock att han ska bo i området Duvkullen i 
Linköping. Daniel bodde länge tillsammans med sina föräldrar.
Andreas vet att familjen försökte få till någon form av jobb åt Daniel. Det var något arbete 
som var för personer "ämnat för sin egen nivå", sa Andreas.

Förhörsanteckningar upplästa och godkända
Förhöret avslutades kl 15.05

Förhör med Nyqvist, Andreas; 2020-06-30 14:39   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör med Nyqvist, Andreas; 2020-06-30 14:39   diarienr: 0500-K39890-04

1667HEMLIG
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyqvist, Roger
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Farbror till den misstänkte
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Roger Nyqvist hördes om sitt släktskap och kännedom om Daniel Nyqvist.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2020-06-29
Förhör påbörjat

14:40
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

SLÄKTSKAP
Roger Nyqvist berättade att han är farbror till den häktade Daniel Nyqvist.

KUNSKAP OM DANIEL
Roger berättade att han har väldigt ringa kunskap om Daniel Nyqvist och dennes leverne. 
Roger uppskattar att han har träffat Daniel högst 3 till 4 gånger de senaste 30 åren. Roger 
minns inte senast han träffade Daniel. Det måste ha varit en herrans  massa år sedan uttryckte 
han.
De få gånger som Roger stött på honom har varit vid någon högtid som födelsedagsfirande etc. 
hemma hos familjen Örjan och Eva Nyqvist, d.v.s Daniels föräldrar.
Roger har ingen aning om Daniel haft något jobb eller om han bott ensam osv.

Roger och hans fru träffade inte heller Daniels föräldrar speciellt ofta. De höll sig ofta på sin 
kant. Sammanfattningsvis har jag inte speciellt mycket information att lämna om Daniel 
uttryckte Roger.

FÖRÄLDRARNA
Roger kände inte sin bror speciellt väl. Det blev inte så många träffar genom åren. De båda 
familjerna träffades ytterst sällan. När Rogers bror Örjan var döende i cancer för ett antal år 
sedan valde de båda att bila upp till Jukkasjärvi för att fiska. De hade hyrt en hyrbil minns 
Roger. Under hela resan upp och ned och under vistelsen nämnde hans bror inte något om sin 
son Daniel. När de kom hem från resan tog det bara en vecka tills dess Örjan gick bort.

På fråga uppgav Roger att han inte har någon aning om hans bror och eller dennes fru visste 
någonting om morden på Åsgatan. De har aldrig antytt något sådant de gånger de träffas. Det 
är förmodligen bara de båda som har svaret på just den frågan, uttryckte Roger. De har 
dessvärre gått bort båda två ,vilket måste ha påverkat deras söner, sa Roger.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Roger berättade att han hade kännedom om att Daniel hade diagnosen Aspberger. Det 
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berättade Rogers bror för honom för många år sedan. Mer än så var det inte. Den andra 
brodern som heter Fredrik verkar vara en helt annan person, sa Roger avslutningsvis.

Förhörsanteckningar upplästa och godkända
 Förhöret avslutades kl 14.55

Förhör med Nyqvist, Roger; 2020-06-29 14:40   diarienr: 0500-K39890-04
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1670

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Johansson, Kerstin Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Mormor till Daniel Nyqvist
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kerstin Johansson hördes om sitt släktskap och sin kunskap om Daniel Nyqvist.
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

Jan Staaf
Förhörsdatum

2020-07-06
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

SLÄKTSKAP
Kerstin Johansson berättade att hon är mormor till den nu häktade Daniel Nyqvist. Kerstin har 
två döttrar Eva och Inger. Det är Eva som är mamma till Daniel. Kerstin berättade att hennes 
dotter Eva tragiskt gick bort i cancer för bara några år sedan.

KUNSKAP OM DANIEL
Kerstin berättade att hon ibland var barnvakt åt Daniel och hans bror Fredrik när de var små. 
När jag nu vet vad Daniel har gjort så verkar det som om jag inte känner honom så väl, 
uttryckte Kerstin. - " Det är fruktansvärt svårt att ta in det här", sa Kerstin.

Kerstin har alltid gillat sina barnbarn. Daniel har alltid varit så lugn och snäll. När hans 
mamma och pappa gick bort i cancer för en tid sedan ringde han ofta och frågade hur jag hade 
det, berättade Kerstin. 
Daniel har sällan lämnat ut speciellt mycket om sig själv, sa Kerstin. Hon upplever Daniel som 
en vanlig kille, men lite mer tystlåten än gemeneman. När de träffades framförallt vid julhelger 
och födelsedagar så sa han sällan speciellt mycket. Daniel är mer en lyssnare".

När Kerstins dotter Eva blev sjuk för ett antal år sedan kom Eva och hennes son Daniel ofta till 
Kerstin. Jag blev då glad när Daniel kom och besökte mig, sa Kerstin.
Det var dock mest Eva och jag som pratade under besöken. Daniel valde som oftast att bara 
sitta och lyssna.
När föräldrarna gått bort i cancer minns Kerstin att Daniel vid något tillfälle uttryckte att han 
saknade sin mamma och pappa. Senaste gången Kerstin träffade Daniel var i julas. Vid det 
tillfället var de hemma hos hans bror Fredrik och dennes familj. Kerstin minns att de då 
besökte minneslunden vid Vist kyrka där föräldrarna begravdes.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Kerstin minns att hennes dotter Eva berättade för henne att Daniel fått ett besked om att han 
var diagnostiserad Asperger. Kerstin minns inte exakt när i tid det var. Båda föräldrarna levde 
dock under den tiden minns hon. Eva hade vänt sig till vårdcentralen för att prata om Daniels 
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ensamhet m.m. Eva tyckte inte att Daniel klarade sig så bra med att laga mat och sköta sin 
hygien m.m. Vårdcentralen i sin tur skickade Daniel och hans mamma vidare till psyk.
Kerstin minns att Eva berättat att Daniel hade pantsatt sin TV m.m för att få ihop pengar till 
hyra. När hans mamma Eva frågade honom om varför han inte vände sig till henne med det 
problemet så hade Daniel sagt att han ville försöka klara sig själv utan föräldrarnas hjälp.  

SKOLTIDEN
Kerstin har inget större minne av Daniel under hans skoltid. Kerstin minns inte att han besökte 
henne speciellt ofta under den tiden. Kerstin har en svag minnesbild av att han gick på 
Folkungaskolan i Linköping. När Daniel skulle ta studenten ville han inte ha någon vit 
studentmössa som de andra eleverna, har Eva berättat för Kerstin Han medverkade tydligen 
heller inte på någon studentfest. Kerstin tror att det här beteende kan ha att göra med Daniels 
diagnos Asperger, då människor med den diagnosen har svårt med sociala kontakter. Kerstin 
tror inte att hon sett eller hört talas om någon klasskamrat till Daniel.

BROTTEN
Kerstin  uttryckte att hon aldrig någonsin kunnat ana att Daniel var den person som utfört de 
här morden från 2004.- " Han var så snäll jämt", sa Kerstin.
Det hela måste bero på sjukdomen gissar Kerstin. -" Jag får inte ihop det här", sa hon. Kerstin 
har aldrig sett att Daniel varit aggressiv vid något tillfälle.
På fråga om Kerstin tror att Daniel berättat om brotten för sin mamma Eva svarade Kerstin, - " 
jag har tänkt på det, men nu kan vi aldrig få svar på det", sa Kerstin.
Eva antydde aldrig att Daniel skulle ha gjort något olagligt, något brott, sa Kerstin. Kerstin har 
inget minne av att hennes dotter Eva förde dagbok. Det måste i så fall hennes andra son 
Fredrik veta. Det var han som städade ur villan , då föräldrarna gått bort.

Kerstin har inget svar på varför Daniel utförde brotten. - " Det måste ha gått snett i huvudet på 
honom", sa Kerstin.

MÖSSAN - KNIVEN
Kerstin har aldrig sett att Daniel haft med sig någon kniv när hon träffat honom. Hon har heller 
inte märkt att han varit intresserad av knivar på något vis genom åren. Kerstin har heller inget 
minne av att hon sett Daniel med en sk "sotarmössa" på huvudet. Jag vet inte riktigt sa Kerstin. 
Jag har sett Daniel i en rad mössor men jag har aldrig funderat mer över hur de sett ut.

BESKEDET
Kerstin berättade att det var hennes andra dotter Inger som ringde för ett par veckor sedan och 
berättade vad Daniel var misstänkt för. Kerstin minns att Inger sa att hon behövde sätta sig ned 
när de pratades vid per telefon. På fråga uppgav Kerstin att Inger inte känner Daniel speciellt 
väl. De träffas endast vid julhelger uttryckte Kerstin.

Förhöret avslutades kl 10.50
Uppläst och godkänt

.

Förhör med Johansson, Kerstin Margareta; 2020-07-06 10:25   diarienr: 0500-K39890-04
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1672

Förhör
Kontakter med Daniel Nyqvist.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Björk, Nicklas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis om sina kontakter med Daniel Nyqvist. 
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

Anders Bergmark
Förhörsdatum

2020-07-06
Förhör påbörjat

10:23
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Inledningsvis informeras Nicklas om anledningen till förhöret.

Nicklas uppger att han lärde känna Daniel i låg och mellanstadiet då de gick i samma skola. 
Det var via en annan barndomskompis som Nicklas lärde känna Daniel. De lekte ihop med ett 
gäng kompisar i Sturefors under den här tiden låg och mellanstadiet samt även under 
högstadiet. Det hände inget speciellt under den tiden. Daniel var som vilket annat barn som 
helst. De var en handfull killar som umgicks, spelade tv-spel, åt pizza och hade kul. En 
oskyldig barndom, säger Nicklas. 

Nicklas uppger att det hände något med Daniel under gymnasietiden då Daniel gick på 
Folkungaskolan och plötsligt hoppade av strax innan studenten och började på 
el-programmet på Ljungstedtska skolan.
Nicklas uppger vidare att det hände något med Daniel där, från att han tagit avstånd från 
alkohol och droger började han dricka öl och snusa. Samtidigt gick han till det högerextrema 
hållet och började "heila" framför svenska flaggan. Detta gjorde Daniel hemma i sitt pojkrum 
i Sturefors. Det var"som en start på dagen", enligt Nicklas.
Nicklas hade aldrig sett honom visa sådana tendenser förut, utan Daniel hade förändrats. "Det 
fanns inte på kartan att han skulle gå åt ett sådant håll" säger Nicklas.
Nicklas tillfrågas om det fanns  andra kompisar som såg detta. Han kan inte säga om det var 
så.

Daniel var ju aldrig så att han var med i några högerextrema grupper eller liknande utan höll 
sig för sig själv hemma i pojkrummet.  Nicklas uppger att han tror inte Daniel hade något 
som helst motiv till att ha dödat den utländska pojken, i och med de åsikterna som Daniel.

I och med att Daniel började dricka och bli väldigt berusad samt de här höger extrema 
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åsikterna han visade så tog kompisarna avstånd från honom samtidigt som Daniel själv 
isolerade sig. Daniel satt hemma i sitt pojkrum och drack sig berusad på öl. Om det var någon 
som tog kontakt så var det kompisarna som ringde. Daniel ringde aldrig själv upp någon, i 
varje fall väldigt sällan.   
Nicklas säger att det är ingen som vill umgås med ett fyllo med högerextrema åsikter. 

Kompisarna gjorde försök att prata med Daniel om problemet men han ville inte lyssna på 
dom. Det innebar ju också att de inte ville vara med honom. Nicklas uppger att det var mest 
Björn Svanberg, Niklas Lindström, Robin Ekehall och han själv som umgicks med Daniel.

Nicklas tillfrågas om han kände igen mössan som visats i media och säger att han inte kände 
igen den mössan. Däremot vet han att Daniel hade en butterflykniv liggande hemma i 
pojkrummet.

Nicklas uppger vidare att när Daniel blev förändrad i gymnasietiden så började han också 
lyssna på aggressiv musik, vilket han inte gjort tidigare, väldigt extrem musik säger Nicklas.

Avslutningsvis säger Nicklas att Daniel var en väldigt schysst och snäll kille som liten, men 
förändrades under gymnasietiden. Vad som hände vet inte Nicklas. 

Förhöret uppläst och godkänt  

Förhör med Björk, Nicklas; 2020-07-06 10:23   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör
Kontakter med Daniel Nyqvist

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Ekehall, Robin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

KK 274479763
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Robin hörs upplysningsvis angående sina kontakter med Daniel Nyqvist. 
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

Anders Bergmark
Förhörsdatum

2020-07-03
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats

Polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Inledningsvis informeras Robin om anledningen till förhöret.

Robin uppger att han är uppvuxen i Sturefors med sina föräldrar och två äldre syskon. Robin 
är född 1982 således ett år äldre än Daniel. 
Robin gick 1-6 i Vist skola och högstadiet, 7-9, gick han på Ånestad skola. Gymnasiet gick 
han på teknikprogrammet på Ljungstedtska skolan och tog studenten 2001.
 
Han arbetar som skyddsvakt på SAAB, är skild och har en 4 årig dotter och bor numera 
tillbaka i Sturefors.

Beträffande Daniel så lärde han känna honom när de gick på Vist skola i låg-mellanstadiet. 
De gick dock inte i samma klass, men umgicks tillsammans med ett gäng killar på fritiden.
Det var Robin, Daniel, Björn Svanberg, Niklas Björk och Niklas Lindström. De lekte och var 
som barn i allmänhet. Det stora intresset var tv-spel. När de inte spelade tv-spel cyklade de 
runt i Sturefors och på somrarna så badade de i sjön intill.

Vad Robin minns så var Daniel en lugn kille i gruppen, helt normal som ett barn i den åldern. 
Han skilde inte ut sig på något sätt. Robin minns dock att Daniel var väldigt duktig på tv-spel.
De hade aldrig några bråk i gruppen, bara roligt enligt Robin.

Robin var hemma hos Daniel flera gånger då de spelade tv-spel. Det var bra för Daniel hade 
ett eget rum. Det var alltid ordning och reda hemma hos Daniel och Robin upplevde det som 
att föräldrarna satte normala gränser för Daniel. Det var inget onormalt hemma hos dem.

Robin tillfrågas om det fanns något våldsinslag i gruppen eller med Daniel. Det enda som 
Robin minns att det fanns ett tv-spel som det då fanns lite skräckinslag i. Detta intresserade 
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dock inte Robin varför han undvek detta tv-spel. Något annat som tydde på våld eller 
liknande är inget som Robin minns.

Om Robin själv skulle säga något om Daniel från den tiden så var han en lugn och 
tillbakadragen kille som var lätt att umgås med.

När Robin sedan började på högstadiet på Ånstestad skolan, så umgicks han mindre och 
mindre med Daniel. De hade dock fortfarande kontakt genom att de träffades ibland för att 
spela tv-spel. Daniel gick på Nya Munken i Johannelund och Robin fick den uppfattningen 
att Daniel skötte sin läxor väl.

1998-99 flyttade Robin med sina föräldrar till Åtvidaberg och då tappade han helt kontakten 
med Daniel.

Nästa gång som Robin träffade Daniel var förmodligen någon gång 2010-2012. Han råkade 
träffa Daniel i Johannelunds centrum. Robin hade då en lägenhet på Skogslyckegatan och han 
bjöd hem Daniel till sig. Den kvällen drack de lite öl och spelade tv-spel. Enligt Robin så var 
Daniel som vanligt som han hade varit när de var mindre och lekte hemma i Sturefors.

Sedan gick det fram till 2018-2020 då hade Robin flyttat in tillfälligt på Skogsgatan 89, som 
han träffade Daniel strax utanför porten. Daniel bodde i porten intill på 87:an.
Robin uppger att han då knappt kände igen Daniel. Han var tvungen att fråga om det 
verkligen var Daniel. Denne hade då skaffat sig skägg bland annat. 

Daniel verkade "nere och dyster" och berättade då för Robin att hans pappa nyligen hade gått 
bort och att hans mamma hade gått bort tidigare. Robin förstod då varför Daniel var dämpad 
till humöret.

Robin tillfrågas om mössan. Han uppger att så här i efterhand så känner han igen mössan som 
Daniel alltid bar. Det är ju samma som visats i media.

Robin vill också minnas att han sett en liknande kniv hemma hos Daniel när han var på besök 
hemma hos Daniel. Robin vill mena att Daniel måste ha haft det "jättelänge", förmodligen 
redan på mitten av -90-talet.

Robin tillfrågas om Daniel på något sätt var mobbad i skolan eller under fritiden. Robin säger 
att Daniel inte var mobbad och att han hade vänner kring sig, i varje fall under den tid som 
Robin och han umgicks.

Robin tillfrågas om han vet vad eller vilka tv-spel/ dataspel som Daniel spelade. Han uppger 
att han och Robin endast spelade konsollspel i tv:n. Vad Daniel spelade för data-spel känner 
inte Robin till. Då de träffades 2010-12 så spelade de Play-station.
Robin har Daniels mobiltelefonnummer i sin telefon och det är 073—8123880 och Robin tror 
att han fick det numret 2010-2012.
Robin har sökt Daniel på facebook men inte hittat honom.

Avslutningsvis tillfrågas Robin om Daniel hade någon flickvän eller tjejkompis. Vad Robin 
minns så pratade aldrig Daniel om tjejer utan det vara bara tv-spel som gällde. 

Förhöret uppläst och godlänt
     
         

Förhör med Ekehall, Robin; 2020-07-03 15:00   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Lindström, Niclas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis med anledning av dubbelmord i Linköping 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

Henry Jansén
Förhörsdatum

2020-07-06
Förhör påbörjat

10:18
Förhör avslutat

10:48
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Niclas kontaktas med anledning av att det framkommit i annat förhör med annan person att 
Niclas också var en kamrat till Daniel Nyqvist när de växte upp i Sturefors.
De andra kamraterna var Niklas Björk och Björn Svanberg. Niclas lärde känna Daniel mest 
genom Björn Svanberg.
    
Niclas är uppväxt i Sturefors där han gick lågstadiet 1 - 3 i en parallellklass till Daniel Nyqvist 
och mellanstadiet i samma klass. De kom sedan att gå i parallellklass på Folkungaskolans 
gymnasium men efter något år hoppade Daniel av och började i stället på något el-program på 
Ljungstedts gymnasium. Under tiden på Folkungaskolan började de tappa kontakten med 
varandra men hejade och pratade lite med varandra när de träffades i korridorerna på 
Folkungaskolan.

Niclas umgicks med de tre andra under tiden de bodde i Sturefors men det var de tre andra, 
Björn Svanberg, Niklas Björk och Daniel Nyqvist som umgicks mest. Niclas var mer en 
idrottskille medan de andra tre höll mer på med data- och TV-spel. Niclas kan inte säga vad 
för spel de spelade. 
Niclas flyttade hemifrån till egen lägenhet på S:t Larsgatan i Linköping 2003 men hade kvar 
ett rum hemma hos mamman på Blåeldsvägen 32 och i samma huslänga, som är en 
bostadsrätt, bodde även Daniel Nyqvist fast i änden av huslängan. 

Niclas kan inte minnas att han någon gång under tiden de bodde i Sturefors att han var hemma 
hos Daniel och varit i hans rum. han har heller aldrig sett att Daniel varit våldsam, aggressiv 
eller haft något intresse av knivar. Niclas kan inte minnas att Daniel haft något intresse av 
tjejer. 

Niclas beskriver Daniel i skolmiljön som en tystlåten, beskedlig och lugn person som inte tog 
stor plats utan var normal under mellan upp till högstadiet. När de sedan började på gymnasiet 
började Niclas tappa kontakten med sina gamla kamrater. 
Under gymnasietiden på Folkungaskolan började Daniel att dricka mycket öl i sin ensamhet 
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hemma på rummet i bostaden i Sturefors. Varför Daniel slutade på Folkunga och började på 
Ljungstedts gymnasiet vet inte Niclas. 

Niclas upplever det hela mycket märkligt när han fick vetskap om att Daniel skulle vara 
kapabel till att mörda två personer. Det rimmar mycket illa med den bild Niclas har av Daniel 
och som han minns honom från tiden i Sturefors, men han kan självklart inte säga något om 
Daniels inre tankar. 

Förhöret återgivet och godkänt.            

Förhör med Lindström, Niclas; 2020-07-06 10:18   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Svanberg, Björn
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Björn Svanberg hörs upplysningsvis om sin bekantskap med Daniel Nyqvist.
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

Anders Bergmark
Förhörsdatum

2020-06-10
Förhör påbörjat

10:43
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Inledningsvis informeras Björn om anledningen till förhöret att han den 13 januari 2020 
ringde in ett tips till polisen i Linköping om Daniel Nyqvist. Han beskrev Daniel som en 
person som pratade om våld i tidig ålder och att han hade en liknande mössa som 
gärningsmannen lämnat efter sig i närområdet. Björn tyckte också att Daniel liknade den 
fantombild som ligger ute på nätet.

Björn tillfrågas om varför han just vid det här tillfället ringde in tipset om Daniel nästan 16 år 
efter brottet.
Björn uppger att han har ringt flera gånger till polisen för att lämna detta tips men att han 
varje gång blev bortkopplad. Björn vill minnas att senaste gången han ringde var för ca 5 år 
sedan.
Vid detta tillfälle bad han direkt att få komma till de utredare som hade hand om fallet och 
han blev då direkt kopplad till en utredare.

Björn tillfrågas hur han känner Daniel. Han uppger att han och Daniel är uppväxta på samma 
gata i Sturefors och de blev "bästisar" tidigt. Det var på Blåeldsvägen de växte upp.

De båda kamraterna gick sedan i samma skolklass i låg-mellanstadiet. I högstadiet gick 
Daniel på Munkhagsskolan och Björn på Ånstadsskolan så blev de skilda åt men var 
fortfarande kompisar och umgicks även på fritiden.

När de kom till gymnasiet så hamnade de på olika skolor i Linköping.
Björn uppger att de var bästa kompisar fram till 17-18-årsåldern och Björn uppger han är 
nog en av de personer som har umgåtts mest med Daniel under den här perioden.

Under gymnasietiden började Daniel uppträda märkligt, särskilt sista året på gymnasiet.

HEMLIG



Enligt Björn så började han supa hårt och satt hemma i sitt pojkrum och drack öl.  Han var 
dock aldrig våldsam.
Det var också där som de började tappa kontakten. Björn var ute och umgicks med vänner 
och flickor, medan Daniel satt hemma ensam. Vad Björn känner till så har Daniel aldrig haft 
någon flickvän.

Beträffande tiden när de var små så uppger Björn att Daniel var en mycket snäll kille och var 
inte typen som mobbade någon, utan tog parti för den som blev mobbad istället.

Björn tillfrågas om att han i tipset uppgett att Daniel pratade om våld. Han säger då att han 
har ett starkt minne av en händelse när de var 9-10 år. Daniel hade då plötsligt uttryckt " 
undrar hur det skulle vara att döda någon". Björn tyckte det var väldigt konstigt att Daniel sa 
något sådant. Björn hade inte alls sådana tankar. Björn uppger att han fortfarande kommer 
ihåg hur han mådde illa då. 
Enligt Björn har Daniel en speciell relation till våld och saknar empati, samtidigt som han var 
väldigt snäll mot kompisar.

Björn säger vidare att han kommer ihåg att Daniel fick titta på våldsfilmer på TV för sina 
föräldrar i en mycket tidig ålder 6-7 år.

Daniel var även fascinerad av knivar och hade flera stycken hemma. Björn har inte sett att 
Daniel skadat någon. Han vill också minnas att Daniel aldrig pratade om känslor.

Björn tillfrågas om mössan som han omnämnt i tipset att den liknade gärningsmannens. Björn 
kommer ihåg att Daniel alltid gick med den där mössan på huvudet. Redan när mössan kom 
ut i tidningarna att det kunde vara gärningsmannens så kände han lite olust.

Förhöret uppläst och godkänt

 

Förhör med Svanberg, Björn; 2020-06-10 10:43   diarienr: 0500-K39890-04
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Tips samt kallelse , 2020-07-02 11:06   diarienr: 0500-K39890-04
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Tips samt kallelse , 2020-07-02 11:06   diarienr: 0500-K39890-04
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Slutbetyg , 2020-07-01 10:28   diarienr: 0500-K39890-04
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Slutbetyg , 2020-07-01 10:28   diarienr: 0500-K39890-04
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Rekryteringsmyndigheten , 2020-07-01 10:25   diarienr: 0500-K39890-04
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Rekryteringsmyndigheten , 2020-07-01 10:25   diarienr: 0500-K39890-04
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VC Ekholmen , 2020-07-01 10:29   diarienr: 0500-K39890-04
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VC Ekholmen , 2020-07-01 10:29   diarienr: 0500-K39890-04
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VC Ekholmen , 2020-07-01 10:29   diarienr: 0500-K39890-04
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VC Ekholmen , 2020-07-01 10:29   diarienr: 0500-K39890-04
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VC Ekholmen , 2020-07-01 10:29   diarienr: 0500-K39890-04
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VC Ekholmen , 2020-07-01 10:29   diarienr: 0500-K39890-04
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VC Ekholmen , 2020-07-01 10:29   diarienr: 0500-K39890-04
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VC Ekholmen , 2020-07-01 10:29   diarienr: 0500-K39890-04
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VC Ekholmen , 2020-07-01 10:29   diarienr: 0500-K39890-04

1694HEMLIG



VC Ekholmen , 2020-07-01 10:29   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04

1696HEMLIG



Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04

1697HEMLIG



Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Psyk , 2020-07-01 10:31   diarienr: 0500-K39890-04

1711HEMLIG



1712

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Fredriksson, Linda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis med anledning av dubbelmord i Linköping 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

Henry Jansén
Förhörsdatum

2020-07-20
Förhör påbörjat

12:48
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Linda Fredriksson arbetar som undersköterska på Ekbackens äldreboende i Ekholmen, 
Linköping. I samma fastighet fanns även Ekbackens café och service.

Hon informeras om anledning till förhöret att det framkommit att den misstänkte personen till 
dubbelmordet, Daniel Nyqvist, skall ha haft någon slags anställning på Ekbackens café och 
service, under tiden 2013 till 2015. Linda berättar att hon kände till detta. Det var en daglig 
verksamhet genom Linköpings kommun. Enligt Linda blev den verksamheten nedlagd för ett 
par år sedan troligtvis 2017 eller 2018. Linda känner till att Daniel inte fungerar i jobb vilket är 
vanligt med personer som har daglig verksamhet. Det är mycket frånvaro av olika anledningar, 
trötthet, ingen lust att jobba, känner sig sjuka väldigt ofta och liknande.

Linda känner väl till Daniel Nyqvist eftersom hon umgås med Daniels bror, Fredriks fru 
Angelica och Angelicas syster Malin. För ca 2 till 3 år sedan var Linda med familj på 
Midsommarfirande i familjen Nyqvist sommarstuga vid Hovetorp. Med på detta firande var 
Fredrik och Angelicas familj samt även Malins familj. 

Vid den tiden levde Daniel och hans bror Fredriks föräldrar. Daniel var med på 
Midsommarfirandet men utmärkte sig inte på något annorlunda sätt. Daniel var dock inte så 
social utan var ganska tystlåten. Under den kvällen hände ingenting som gjorde Linda 
uppmärksam eller konfunderad på Daniels sätt att uppträda.  

Vid kontroll av Daniels mobiltelefon har det framkommit att han konverserat med två personer 
och Linda tillfrågas om hon vet vilka "Palle" och "N Ander" är. Hon säger att "Palle" är Paul 
Karlsson och skall bo i Åbylund i Linköping och som var arbetsledare för killarna som ingick i 
den dagliga verksamheten. Hon kan inte med säkerhet säga vem "N Ander" är men det fanns 
en kille i gruppen som hette Niklas. Hon kan dock inte efternamnet. 
Vid något tillfälle skulle "Palle" sagt att Daniel blev arg ibland.

Under våren 2020 var Linda och handlade på Ekholmens centrum och träffade då Daniel som 
berättade att han var och handlade åt sin gamla farmor. Linda och Daniel hade inget längre 
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samtal utan de utbytte endast artighetsfraser. 

Linda har inte något mer att berätta om Daniel och hans liv och har bara träffat honom vid 
enstaka till såsom på Midsommarfirandet för några år sedan. 

Förhöret återgivet och godkänt.  
   

   

Förhör med Fredriksson, Linda; 2020-07-20 12:48   diarienr: 0500-K39890-04
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1714

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Karlsson, Paul
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis med anledning av dubbelmord i Linköping 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

Henry Jansén
Förhörsdatum

2020-07-21
Förhör påbörjat

09:44
Förhör avslutat

10:09
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Paul Karlsson berättar att han började jobba som arbetsledare inom Linköpings kommun på 
Ekbackens Café och Service omkring 2010 efter att tidigare arbetat på Åleryds äldreboende 
som vaktmästare. När Attendo tog över den verksamheten började han på Ekbackens café och 
service som arbetsledare för en grupp killar inom daglig verksamhet. 
Paul slutade under 2015 på Ekbackens Café och Service.

Paul minns Daniel Nyqvist mycket väl som en kille som gjorde sitt jobb inom den dagliga 
verksamheten, olika servicejobb som kunde bestå av många olika slag. Det var ca 5 till 7 killar 
som Paul var arbetsledare för. Dessa killar hade gemensamt att de hade någon diagnos eller 
LSS-beslut och Paul fick uppfattningen att Daniel hade en diagnos beträffande Aspergers 
syndrom. 
Enligt Paul så var Daniel på Ekbacken 2 - 3 år och Paul är lite osäker men tror att han slutade 
före Daniel på Ekbacken. 

Vid ett tillfälle som Paul minns blev Daniel riktigt arg och det var i samband med någon 
diskussion som Daniel hade med någon annan av killarna. Det gick aldrig till något fysiskt 
bråk utan bara ordväxling. Daniel hade yttrat något som liknade: "jag kan bli jättearg". Det var 
"djup" i hans ilska vid det tillfället enligt Paul. 

Paul upplevde att Daniel fungerade bra i sitt arbete, han var med på s.k. sociala utflykter med 
de andra, arbetstiderna skötte han bra även om det var frånvaro vilket är normalt med killar 
som har vissa diagnoser och begränsningar. 

Vad Paul kan minnas var det aldrig något prat om Daniels familj eller om skolan. Aldrig något 
prat om Åsgatan eller liknande händelser. Ej heller visade Daniel någsot intresse för knivar 
eller andra verktyg som det fanns tillgång till i arbetet. 
Däremot pratade killarna med varandra om TV-spel, dataspel, etc. 

Paul tillfrågas om han vet vem N Ander är som också skulle ha arbetat på samma plats som 
Daniel och han skall heta Niklas Ander.
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Förhöret återgivet och godkänt. 
   

Förhör med Karlsson, Paul; 2020-07-21 09:44   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nilsson, Dan Inge
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Gm data
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningar i samband med utredning av dubbelmord i Linköping 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

Henry Jansén
Förhörsdatum

2020-07-03
Förhör påbörjat

08:55
Förhör avslutat

09:19
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Dan Inge Nilsson var anställd som verkstadschef på Räddningstjänsten i Linköping från 1985 
till 2012 då han gick i pension. Efter pensionen flyttade han till Väröbacka i Hallands län. 
Hans anställning innebar ansvar för verkstad, material som skulle till deltidsstationerna och 
många liknande sysslor. 
Dan Inge minns att Daniel Nyqvist fick något slags praktikplats, men kan inte säga om det var 
genom kommunen eller arbetsförmedlingen. Han kommer ihåg att det var under 2009 på 
sommaren. Detta på grund av att Dan Inge och hans fru privat köpte in ett nytt bord och 
frågade då Daniel om han ville ha det gamla. Daniel ville ha det och tog emot detta bord. 
Dan Inge förstod vid det tillfället att Daniel nyss hade flyttat hemifrån och inte hade så mycket 
möbler. Dan Inge har dock aldrig varit hemma hos Daniel.   

Daniel kom att arbetsledas av Dan Inge med uppgifter som att hämta t.ex. reservdelar till 
fordon, leverera material till de olika deltidsbrandkårer som fanns vid den tiden, t.ex. Gistad 
och Vikingstad deltidsbrandkårer. Daniel stod på något sätt under Dan Inges "befäl". Daniel 
fick köra den så kallade ordonnansbilen vilket innebar att hämta, leverera material. Oftast 
körde Daniel ordonnansbilen ensam vilket han skötte utan anmärkning.   

Dan Inge säger att Daniel var inte så pratsam och Dan Inge fick aldrig någon riktig "kläm" på 
honom. Daniel sa inte så mycket om sig själv eller sina föräldrar. Han sa heller aldrig om 
något som han var intresserad av. Dan Inge kan inte uppge något om Daniel, om han använde 
droger, alkohol eller annat, möjligen snus. 
Enligt Dan Inge skötte Daniel det han skulle utan klagomål, höll tider m.m. 

Vid ett tillfälle minns Dan Inge att Daniel råkade köra ned med ett hjul när han körde in en bil 
till smörjgropen så att de blev tvungna att lyfta bilen för att få bort den. Daniel blev inte 
upprörd eller visade någon kraftig humörsvängning när det hände. 

Ett anat minne som Dan Inga har är att han och Daniel samt ett par "gubbar" till från 
Räddningstjänsten hade varit nere vid Bestorp där en ny brandstation byggdes för att lämna 
material och på hemvägen berättade Daniel att hans pappa hade haft en sommarstuga i 
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närheten av Hovetorp som de precis hade passerat. 

Dan Inge kan inte säga när Daniel slutade på Räddningstjänsten och av vilken anledning, om 
det var en visstidsanställning från kommunen eller arbetsförmedlingen. 

Förhöret återgivet och godkänt. 

 

Förhör med Nilsson, Dan Inge; 2020-07-03 08:55   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Berglund, Barbro Leonora
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Genom VC Ekholmen
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis med anledning av dubbelmord i Linköping 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

Henry Jansén
Förhörsdatum

2020-06-15
Förhör påbörjat

14:20
Förhör avslutat

14:38
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Barbro Berglund har sedan slutet av1990-talet arbetat som distriktsläkare på Vårdcentralen i 
Ekholmen, Linköping., men avslutade sin tjänst vid årsskiftet 2019-2020 och pensionerade sig.

Barbro säger att första gången hon träffade Daniel var den 10 mars 2011 på VC efter det att 
Socialförvaltningen önskade en läkarbedömning beträffande Daniel. 
Barbro kan inte säga med säkerhet men tror inte att Daniel varit på VC Ekholmen tidigare för 
några psykiska besvär. 
Mötet den 10 mars 2011 med Daniel var absolut inte hotfullt men Barbro fick ingen 
ögonkontakt utan Daniel var en mörkklädd kille, med en svart eller mörk mössa, som hela 
tiden tittade ner. Han blev mycket svårbedömd men Barbro fick klart för sig att han hade 
neuropsykiatriska problem och av den anledningen tog hon kontakt med Åsa Kadowaki som 
är psykiater som i sin tur remitterade Daniel till Psykavdelningen på Universitetssjukhuset i 
Linköping för att genomgå en neuropsykiatrisk utredning. 

Efter denna utredning som klargjorde att Daniel led av Aspergers syndrom och ångestproblem 
med fobiska inslag blev Daniel återremitterad till Barbro Berglund och VC Ekholmen för 
medicinering. 

Barbro har enligt hennes minne träffat Daniel vid två tillfällen, 2011 samt 2012, utöver det kan 
det möjligen vara något telefonsamtal dem emellan. 

Barbro säger att om polisen önskar ytterligare journaler så går det att få tillgång till dessa 
genom antingen VC Ekholmen eller Regionen.

Förhöret återgivet och godkänt.    
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PM Identiteter, 2020-07-23 13:11   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Identiteter, 2020-07-23 13:11   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Identiteter, 2020-07-23 13:11   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Identiteter, 2020-07-23 13:11   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Identiteter, 2020-07-23 13:11   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Identiteter, 2020-07-23 13:11   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Identiteter, 2020-07-23 13:11   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Identiteter, 2020-07-23 13:11   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Identiteter, 2020-07-23 13:11   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2020-06-29
Tid

11:20
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Studenter vid Competens i Götaland AB i Linköping 2004
Uppgift

Idag den 2020-06-29 ringde Jan Staaf till Competens Svets i Linköping och pratade med 
Mikael Johansson, tfn 070-6972726. Mikael tillfrågades om vart företaget Competens i 
Götaland AB tagit vägen då de är svåra att hitta vid Internet. Mikael berättade att det företaget 
försvann för ca 10-12 år sedan.
På fråga uppgav Mikael att de arbetade för Linköpings kommun med bland annat undervisning 
för invandrare, SFI mfl upphandlade utbildningar.

Mikael är ytterst tveksam till att det finns några listor över studenter som gick där i början av 
2000 talet och fram till 2004.
För att få ett helt korrekt svar bör Polisen vända sig till Competens i Sverige AB som har sitt 
säte i Stockholm. Mikael skulle dock bli överraskad om de har kvar några uppgifter över 
studenter för så långt tillbaka i tiden.

Jan Staaf//
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PM
Ev anställningar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Bergmark, Anders
Datum

2020-07-02
Tid

13:11
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anders Bergmark

Uppgiften avser

Kontroll av Daniel Nyqvists eventuella anställningar på Competens och Sekvencia.
Uppgift

Vid kontroll hos Irisgruppen framkom att Daniel Nyqvist ej haft anställning i företaget 
Competens.

Vid samtal med Hassan Amouri framkom att Daniel Nyqvist ej varit anställd på dataföretaget 
Sekvencia. 
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PM
Telefontrafik

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Staaf, Jan
Datum

2020-06-29
Tid

08:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Staaf

Uppgiften avser

Kontroll av telefon nummer mot basstationstömning 19 oktober 2004
Uppgift

Idag den 2020-06-29 gick undertecknad tillsammans med fu-analytiker Bo Pettersson Motala 
igenom den basstationstömning som gjordes den 19 oktober 2004.

Vi sökte efter nedan telefon nummer i databasen:

073-8123880 Daniel Nyqvist, misstänkt i ärendet
073-3820705 Fredrik Nyqvist, bror till misstänkt
013-183767 Daniels mammas telefon på arbetet
013-52908 Daniels mammas och pappas hemtelefon
073-3311928 Daniels mammas mobiltelefon
070-3452299 Daniels pappas mobiltelefon till jobbet
073-3560844 Daniels pappas privata mobiltelefon

Sammanfattning: Ingen av ovan aktuella telefonnummer finns med i det material som Polis tog 
in vid telefonmast tömningen den 19 okt 2004 för Linköping city.

Jan Staaf//
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PM
Pass och körkortsuppgifter

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Bergmark, Anders
Datum

2020-07-08
Tid

13:01
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anders Bergmark

Uppgiften avser

Pass och körkortsuppgifter
Uppgift

Daniel Nyqvist har innehaft 2 st pass.

Det första utfärdades 1997-07-17 och var giltigt t.o.m 2002-07-17.

Det andra passet utfärdades 2004-11-02, hämtades ut 2004-11-09 och var giltigt t.o.m 
2014-11-02.

Båda passen utfärdades vid polisstationen i Linköping, Östergötlands län.

Daniel Nyqvist innehar körkort med behörighet: AM,  B.  Han tog körkort 2005-07-04 enligt 
datauppgifter. Förnyades 2015-06-03 och giltigt t.o.m 2025-06-03. 
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PM information från datamediebeslag., 2020-07-29 12:46   diarienr: 0500-K39890-04
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PM information från datamediebeslag., 2020-07-29 12:46   diarienr: 0500-K39890-04
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PM information från datamediebeslag., 2020-07-29 12:46   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Daniel Nyqvist bankkonto, 2020-07-28 12:23   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Daniel Nyqvist bankkonto, 2020-07-28 12:23   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Daniel Nyqvist bankkonto, 2020-07-28 12:23   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Daniel Nyqvist bankkonto, 2020-07-28 12:23   diarienr: 0500-K39890-04
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PM
Mobil- och pekdatorundersökningar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Uppgiftslämnare

Strandgård, Raimo
Datum

2020-07-16
Tid

08:40
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Raimo Strandgård

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Nyqvist, Daniel Örjan Berörd person
Uppgiften avser

Uppgift

Efter gripandet av Daniel Nyqvist har fem mobiltelefon/surfplattor tagits i beslag. De har 
speglats och innehållet har granskats.

 BG2-1, MOBILTELEFON, Samsung GSM GT-I9300 Galaxy S III

Det har inte återskapats några samtalslistor, SMS, MMS eller chattar. Den ser ut att ha startats 
upp 2019-07-30 klockan 13:30. Första händelsen är ett välkomstmeddelande från Google till 
nyyydanne1@gmail.com. Den sista aktiviteten för mobilen är den 25 oktober 2019, ett besök 
på AFK Arena, Lilith Games. Det finns inget av privat natur i telefonen, den ser ut att ha 
använts för spel.

 BG2-2, MOBILTELEFON, Samsung GSM SM-G388F Galaxy Xcover 3

Inte heller i denna telefon har det återskapats några samtalistor, SMS, MMS  eller chattar. 
Första aktivieteten sker 2019-02-20, då en bild från en spelsajt har hämtas ner. Sista 
aktiviteten sker 2020-03-20. Mobilen ser ut att ha använts för spel och besök på en del 
internetsidor;
Flashback
TV.nu
Enstaka spelsida på Facebook och Instagram.

 BG2-6, SURFPLATTA, Lenovo YT3-X50L Yoga Tab 3

Det finns inga samtalslistor eller chattar. Den första synliga aktiviteten i surfplattan sker 
också 2019-02-20, med att samma bild hämtas ner. Troligen beror detta på att föregående 
mobil och surfplattan har synkroniserats. Surplattan ser ut att ha använts för i huvudsakligen 
spel Det finns inget av privat karraktär. Sista registrerade aktiviteten sker 2020-02-12 vid ett 
besök på en spelsajt. Surfplattan har säkerligen använts efter detta, då man kan se att bilder 
har laddats ner/skapats efter denna datum.

2019-06-14 hämtades en bild ner föreställande Hasse Aro med texten "FALLEN JAG 
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ALDRIG GLÖMMER". Bilden kommer från en podcast-serie där Hasse Aro tar upp gamla 
kriminalfall.

2020-03-08 klockan 10:25 skapades en bild på en hand som håller en kniv. Bilden ser ut att 
vara en avatar ("profilbild") för någon på spelsajten AFK Arena, Lilith Games. 

 BG2-7, MOBILTELEFON, Samsung GSM GT-I9000 Galaxy S

Det har återskapats:
293 poster i samtalsloggen – samtliga har varit raderade.
239 SMS – samtliga har varit raderade
2 MMS-meddelanden – båda har varit raderade
2 Chatt-poster – båda har varit raderade.
15 filmer, samtliga raderade har funnits. Samtliga nerladdade 2013-2014.
505 bilder, varav 231 raderade. De enda bilderna av privat karaktär verkar vara från en bilresa 
med en okänd person i centrala Linköping. Bilen de färdades i MTU***, dåvarande ägare var 
Linköping kommun. 

 Sammanfattning av samtals, sms, mms och chatt:

Familj:
En hälsning från " Farmor Mary" på Alla hjärtans dag 2014, där Daniel svarar "Detsamma".

6 samtal mellan  Fredrik Nyqvist och Daniel under åren 2013 och 2015. Under 2014 finns 
det endast en SMS-växling. Fredrik önskar "Grattis i efterskott lillebror!!!". Daniel svarar 
"Tackar;)".

2014-03-27 skickade Daniel ett SMS till  pappa Örjan "Grattis farsan;)"

Den person som har haft allra mest kontakt med Daniel är hans mor, Eva, som under åren har 
haft 190 kontakter, samtal, MMS och SMS. Av dessa 190 kontakter är 152 initierade av 
mamma.

Övriga personer:
Det finns endast 2 personer som ut att ha haft någon regelbunden kontakt med Daniel. 

Under 2015 SMS´ade han med en som kallas för " N Ander". Innehållet är grabbigt och 
redovisas som ett särskilt förhörsunderlag.

Under 2013 – 2015 hade han kontakt med "Palle", som ser ut vara arbetsledare, chef över 
Daniel. Numret går till Ekbackens Café, som drivs av Linköpings kommun. Tiden 
sammanfaller med den bilresan som fotograferades. SMS-konversationen redovisas som ett 
särskilt förhörsunderlag.

Under 2013 – 2015 har Daniel 51 inkommande och ett utgående samtal till ett fast nummer, 
 013-18 37 67.  Numret är ej i bruk idag och det har ej gått att finna någon historik i polisens 
system eller på Internet.

 Övriga utgående kontakter med omvärlden ser ut att vara med kommunen, vårdcentral och 
bostadsföretag. Inkommande. 

Inkommande samtal och meddelanden , 125 stycker ser ut att vara från Telemarketingföretag, 
reklam, kommun och landsting.

Mobil- och pekdatorundersökningar, PM, 2020-07-16 08:40   diarienr: 0500-K39890-04
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 BG3-1, MOBILTELEFON, iPhone X.

Mobilen togs i beslag från Daniels bror, Fredrik Nyqvist. Det har inte återfunnits något som 
kan relateras till mordet på Åsgatan.

Mobilen ser ut att ha startats upp 2017-06-25.

Det finns endast ett fåtal, återskapade, kontakter mellan bröderna. Det handlar i stort sett om 
grattis på födelsedagarna och julhälsningar. Daniels nummer 073-812 38 80 skapades i 
telefonboken 2015-04-10 och benämns "Bror". 2018 finns en inbjudan att komma till 
barnens kallas, vilket Daniel tackar nej till.

Samtalsloggen sträcker sig till från den 4 maj 2020 och fram till 8 juni. Där finns fyra 
registrerade samtal med Daniel.:

10 maj klockan 15:37, från Daniel, längde 5m 17s
30 maj klockan 11:15, från Fredrik, längd 5m 33s
6 juni klockan 17:16, från Daniel, längd 2m 6s
6 juni klockan 17:18, från Fredrik, längd 3m 21s

Mobil- och pekdatorundersökningar, PM, 2020-07-16 08:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Avatar: KNIV, 2020-07-16 08:40   diarienr: 0500-K39890-04
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Hasse Aro: Fallen man aldrig glömmer, 2020-07-16 08:40   diarienr: 0500-K39890-04

1743HEMLIG



PM Webbsidan, expressen.se, 2020-07-28 10:12   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Webbsidan, expressen.se, 2020-07-28 10:12   diarienr: 0500-K39890-04
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PM Webbsidan, expressen.se, 2020-07-28 10:12   diarienr: 0500-K39890-04
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RMV Daniel , 2020-07-01 10:33   diarienr: 0500-K39890-04
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RMV Daniel , 2020-07-01 10:33   diarienr: 0500-K39890-04

1748HEMLIG



RMV Daniel , 2020-07-01 10:33   diarienr: 0500-K39890-04
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RMV Daniel , 2020-07-01 10:33   diarienr: 0500-K39890-04
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RMV Daniel , 2020-07-01 10:33   diarienr: 0500-K39890-04
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RMV Daniel , 2020-07-01 10:33   diarienr: 0500-K39890-04
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RMV Daniel , 2020-07-01 10:33   diarienr: 0500-K39890-04
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RMV Daniel , 2020-07-01 10:33   diarienr: 0500-K39890-04
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RMV Daniel , 2020-07-01 10:33   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 1

Översikt

Huvud

Översikt

Huvud

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 2

Översikt

Huvud

Översikt

Bål

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 3

Översikt rygg

Bål

Översikt

Benen

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 4

Översikt

Benen

Översikt

Händer

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 5

Översikt

Händer

Översikt

Hö hand

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 6

Översikt

Hö hand

Översikt

Vä hand

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 7

Översikt

Vä hand

Nr 15, 18

Hö arm

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 8

Nr 15

Hö arm

Nr 16-17

Hö arm

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 9

Nr 19

Hö hand

Nr 20

Hö hand

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 10

Nr 21

Hö hand

Nr 22

Hö hand

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 11

Nr 22

Hö hand

Nr 28

Vä hand

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 12

Nr 30

Vä hand

Nr 33

Bål

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 13

Nr 35

Bål

Nr 37

Hö ben

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 14

Nr 37

Hö ben

Nr 40

Hö ben

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 15

Nr 43

Vä ben

Nr 43

Vä ben

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska enheten
Linköping

Fnr: C20-R0261

Sida 16

Nr 45

Vä ben

Fotografi(er) Daniel Nyqvist, 2020-07-09 10:54   diarienr: 0500-K39890-04
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyqvist, Daniel Örjan
Personnummer

19830310-1953
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

KK
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

2020-06-09 Henry Jansén
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Att den 19 oktober 2004 vid 07.50-tiden på Åsgatan i Linköping med kniv mördat en pojke 8-år samt

en kvinna 56år. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Ja

Förhörsledare

Henry Jansén
Förhörsdatum

2020-06-09
Förhör påbörjat

07:06
Förhör avslutat

07:08
Förhörsplats

polishuset Linköping
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Bergmark, Anders

Berättelse

Förhörsledaren underrättar den misstänkte om brottsrubricering och som tillfrågas om sin 
inställning. Den misstänkte säger då efter en kort tystnad att "behöver jag en advokat nu?". 
Han sa inte något ytterligare om sin inställning till delgivningen.

Förhörsledaren fick ej möjlighet att informera den misstänkte om sin rätt förrän den misstänkte 
ställde den frågan. Förhörsledaren meddelade då denne att han har rätt till advokat och om han 
själv kan ange någon eller om Tingsrätten kan utse någon. Den misstänkte svarade att han 
nöjde sig med en advokat som Tingsrätten utser.  

Förhörsledaren avbröt förhöret 07.08

Förhöret återgavs till den misstänkte utan erinran.

Den misstänkte fick lämna DNA-prov efter beslut från åklagare Britt-Louise Viklund, 
2020-06-08 klockan 14.13.
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Förhör
Dialogutskrift

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Hörd person

Nyqvist, Daniel Örjan
Personnummer

19830310-1953
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

Försvarare/ombud önskas

Johan Ritzer
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Henry Jansén
Förhörsdatum

2020-06-11
Förhör påbörjat

14:08
Förhör avslutat

14:53
Förhörsplats

Förhörsrum arresten, Linköping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AJ

Förhörssätt

Videobandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

F:        Förhörsledare – Henry Jansén
F2:      Birädande förhörsledare – Anders Bergmark
H:       Hörd (Misstänkt) – Daniel Nyqvist
A:       Försvarare – Johan Ritzer

 Ohörbart = (ohörbart) 
Kortare tystnad =  (tystnad) 
Längre tystnad = (längre tystnad) 
Blir avbruten av annan = ..
Avbryter sitt eget ord = ..,
Avbryter sin egen mening = ,

F:        Då börjar jag förhöret. Det är asså ett förhör, eeh dagens datum är 20200611. Förhöret 
börjar nu klockan eh 14:08. Den hörde personen här eh xxx Daniel Örjan Nyqvist. Daniel 
tilltalsnamn och Nyqvist stavas med q enkel v. Den misstänkte är, nej den hörde är misstänkt 
och ID styrkt med körkort. Eh den misstänkte är på sannolika skäl misstänkt för eh, eh mord 
den 19 oktober 2004 på en plats som heter åsgatan i Linköping tidpunkten cirka 07:50. Med 
vid förhöret är den offentliga försvararen Johan Ritzer eh han är närvarande. Förhörsledare är 
undertecknad Henry Jansén och biträdande förhörsledare Anders Bergmark. Platsen är 
polishuset i Linköping i arrestavdelningen. Förhöret är ett 23:6 förhör och ett videoförhör. 
Berättelse. Daniel du har hört min delgivning om brottsmisstanke.

H:       Mm
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F:        Du kan väl säga vad din inställning är?

H:       Skyldig

F:        Du erkänner skyldig. Okej. Jag har en massa frågor till dig, vi tar dom lugnt och sansat 
så att eh, eh jag tänkte börja lite grann med din uppväxt, barndom och såna saker och då 
frågar jag dig. Kan du berätta för mig var du är uppväxt nån stans och med vilka du är 
uppväxt med.

H:       Uppväxt i sturefors med mina föräldrar.

F:        Ja

H:       Och min bror.

F:        Din bror, det var ni fyra i familjen?

H:       Ja

F:        Okej, okej. Din bror sa du, hur gammal är han mot dig?

H:       Två år äldre.

F:        Två år äldre, ja. Mm. Hur länge bodde du i Sturefors?

H:       (andas djupt) (tystnad) 25, 26 år tror jag. 

F:        26 år. Mm. Och vart flyttade du då?

H:       Eh. Då flyttade jag till skogsgatan. 

F:        Direkt från Sturefors till skogsgatan?

H:       Ja

F:        Mm okej. Bodde dina föräldrar kvar sen i Sturefors?

H:       Ja

F:        Det gjorde (ohörbart). Mm. Okej. Eeh sen då, vad gick du i skolgång och så. Kan du 
berätta?

H:       Från barndomen?

F:        Ja gör, ta, du kan ta lite schematiskt, sådär lite. Gick du vanlig grundskola i Sturefors 
då?

H:       Ja

F:        1 till och med 9:an kanske?

H:       Eh 9 (tystnad) eh 

F:        Från
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H:       Jao 1:an till och med 6:an tror jag.

F:        Okej. Var..

H:       Ja 1 till 6:an

F:        ..ja och sen vart, sen blev det högstadiet sen. 

H:       Aao

F:        Var nån stans då?

H:       Folkungaskola..

F:        Folkungaskolan inne i Linköping ja. Okej. Hur kom du dit?

H:       Jag sökte till den.

F:        Mm. Jag tänkte mer på morgonen och sen hur kom du, åkte du, på vilket sätt tog du 
dig till, åkte du cykel eller bil eller?

H:       Buss

F:        Buss, mm. Okej okej. Har du andra släktningar i din närhet? I linköpingstrakten?

H:       Jaao. Ja min farmor och min mormor.

F:        Din farmor och mormor, och dom lever båda två?

H:       Inte så länge.

F:        Mm mm

H:       Farmor ligger på (tystnad) inför döden nu kan man säga.

F:        Okej

H:       Mormor är isolerad (tystnad) från virus.

F:        Okej okej. Dom är äldre vad jag förstår?

H:       Ja

F:        Eh. Efter Folkungaskolan, vad gjorde du då?

H:       Folkunga, då började jag (tystnad) ehm (tystnad) kommer inte ihåg vad skolan heter.

F:        Nej

H:       Den vid gamla brandstation.

F:        Du menar gamla brandstation nere vid Stångån?
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H:       Nej uppe vid..

F:        Aha

H:       ..kyrkogår´n

F:        Ja ja

H:       Nej, nya munken var skolan jag var på mellan 6:an och 9:an.

F:        Högstad.., mellan 7:an och 9:an.

H:       Oh Folkungaskolan var jag på sen.

F2:      Ja

H:       Menar jag, jag sa fel.

F:        Ja det gör inget, det gör inget. Vi kan rätta eh det spelar ingen roll. Det går bra. Då 
förstår jag, så att du gjorde ju själva eeh mellan.., mellanstadiet kan man säga upp till 6:an i 
Sturefors och sen 7:an och 9:an (tystnad) på Folkung..,

H:       Nya munken

F2:      Nya munken

F:        Nya munken och sen högstadiet på Folkunga?

H:       (ohörbart) inte om de kallas för högstadiet..

F:        Nej nej, det vart fel där tror jag. Du.., du gjorde ju först skolan i Sturefors och sen, och 
sen gick på munken och sen så gick du på folkunga så småningom. 

H:       ..Oh sen Anders Ljungstedtsk..

F:        Ja precis. Då har vi rätt ut det, det vart lite, det var jag som förvirra dig lite grann där. 
Jag ber om ursäkt. Eeh (tystnad) som du sa förut så bodde du hos dina föräldrar i Sturefors.

H:       Ja

F:        Och om jag fatta rätt där så när flytta du därifrån sa du? Hur gammal var du då?

H:       Runt tjugo (tystnad) sex, 27 tror jag.

F:        Okej, oh du är 37 idag snart.

H:       Ja

F:        Ja precis. Oh då flytta du va.., om jag fatta rätt då flytta till Skogsgatan därifrån.

H:       Ja

F:        Ja bra. (tystnad) Eeh (tystnad) om vi säger såhär då att du, vilka personer just nu står 
dig närmast?
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H:       Just nu det är min mormor oh farmor oh bror i såna fall. 

F:        Mm mm. Hur ofta träffar du din bror?

H:       (tystnad) jaa en eller två gånger om året kanske. Jag vet inte.

F:        Okej. Var bor han?

H:       Sturefors

F:        Sturefors. Okej (tystnad) har ni olika intressen, eller jag tänker på eeh, en bror som bor 
i Sturefors oh du i Skogsgatan.

H:       Det är jag som inte är så social.

F:        Aha okej okej. Annars har ni en bra relation du och din bror?

H:       Ja

F:        Mm

H:       Tycker jag

F:        Ja (tystnad) mm (tystnad) ehm (tystnad) jag berättade för dig (ohörbart) misstanken 
mot dig som du har sagt att du erkänner brottet mot den här pojken och kvinnan.

H:       Mm

F:        Innan vi kommer dit så kan du berätta vad du gjorde dagarna innan det här datumet. 
För den här händelsen vi pratar om hände den 19:e Oktober. Vad gjorde du dagarna eller 
veckan innan? Kan du berätta så utförligt som möjligt? Utan, jag ska inte avbryta dig. Du får 
va hur exakt du vill eller hur noggrann du vill. Har du nått minne av vad du gjorde dagarna 
innan där?

H:       Mest bara att man hade sömnproblem och sånt. Jag vet inte vad jag gjorde på dagarna, 
det var väl mest. Jag jobbade inte då så det var väl mest bara oh kolla tv oh (tystnad) nått. 
(tystnad) På dagarna.

F:        Hur fung.., hur fungera en dag för dig, ett dygn för dig?

H:       Nu?

F:        Ja. Nu och vid den tiden också. (tystnad) Du prata om att du hade sömnproblem sa du.

H:      Ja. Ja det är ju (tystnad) en dag vakna jag..

F:        Mm

H:       ..Den dan

F:        Den 19:e? 

H:       Ja

Förhör med Nyqvist, Daniel Örjan; 2020-06-11 14:08   diarienr: 0500-K39890-04

1777HEMLIG



F:        Var nån stans vaknade du då?

H:       I Sturefors

F:        Den 19:e Oktober

H:       Ja

F:        2004?

H:       Ja

F:        Mm. Okej. Vad gjorde du sen?

H:       (tystnad) eeh (tystnad) jag vet (tystnad) att jag inte borstade tänderna (tystnad) 
eftersom jag ändå skulle dö eller åka fast den dagen. (tystnad) Men jag var tvungen att göra 
det. Jag gjorde (tystnad) det gick mest på automatik. (tystnad) Varför jag tog bussen in vet jag 
inte men så fort man skulle göra nånting så tog man bussen in till stan. (tystnad) 

F:        Eeh vad var klockan då ungefär när du vakna i Sturefors?

H:       (tystnad) Jag är inte säker. (tystnad) 

F:        Hade dina föräldrar vaknat då eller?

H:       Dom hade redan åkt till jobbet.

F:        Okej (tystnad) okej. Vilken buss åkte du med då?

H:       Buss nummer?

F:        Ja och vilken tidpunkt framförallt?

H:       (tystnad) Det vart efter 7 nån gång. 

F:        Mm

H:       Sturefors bussen. Femhundra sextio nånting.

F:        Var nån stans gick du av?

H:       Eh (tystnad) köpmansgränd tror jag.

F:        Mm och vart gick du sen?

H:       (tystnad) Uppförsbacke (tystnad) minns inte så tydligt vilken exakt väg jag tog..

F:        Nej nej nej. Men du, du kan ju Linköping ganska bra.

H:       Nej (tystnad) bara genvägen till folkungaskolan från köpmansgränd.

F:        Aha
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H:       Den vägen tog jag inte då.

F:        Nej (tystnad) du sa nånting när du vakna, innan du sa det där så berätta nånting om att 
eeh att du skulle dö eller nånting sånt eller va.., vad menar du med det?

H:       Ja att jag var tvungen att göra det jag gjorde.

F:        Okej. Mm (tystnad) 

H:       Jag antog att jag skulle kanske bli skjuten eller åka fängelse.

F:        Mm (tystnad) de.., Jag vet att det är länge sen..

H:       Ja

F:        ..det vet jag. Men jag måste ändå fråga lite såna här frågor. Eeh vet du från vilket håll 
du kom? (tystnad) Du berätta att du gick av i köpmansgränd, och det vet jag vart det ligger. 
Eh de ligger på Drottninggatan där. 

H:       Ja

F:        Mm. Oh kan du minnas hur du gick upp till platsen där de här tråkiga hände?

H:       (tystnad) Eh (tystnad) tror jag gick förb.., jo jag gick förbi socialen tror jag (tystnad) 
den vägen tror jag.

F:        Vilken socialen tänker du på då?

H:       Den soical som ligger i Linköping. 

F:        Mm

H:       Tror bara att det finns en va?

F:        Mm. Kan du beskriva den närmare, var den ligger så a.., så att jag tänker rätt?

H:       Den ligger (tystnad) uppför backen (tystnad) i Linköping är ju som en stor backe 
nästan..

F:        Mmhmm mm mm (tystnad) mm. På vilken gata tror du att det ligger där, har du nån 
uppfattning om vilken gata, soc.

H:       ..Barnhemsgatan

F:        Barnhemsgata.., jo då förstår jag var du menar..

H:       Ja

F:        ..mm bra, bra. Och vad hände sen då när du har kommit upp på Barnhemsgatan?

H:       Därifrån (tystnad) eh (tystnad) vet jag inte riktigt vilken väg jag tog, men jag hoppade 
över nånting. 

F:        Mm
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H:       Ett stängsel tror jag.

F:        Mm och vart kom du fram då?

H:       Åsgatan

F:        Åsgatan (tystnad) gjorde du.

H:       Mm

F:        Oh sen så, vad hände? Berätta? (tystnad) Ta tid på dig, vi har inte bråttom. Försök, 
försök och va så noggrann som möjligt.

H:       Det gick som på automatik (tystnad) jag såg (tystnad) pojke (tystnad) jag anföll 
(tystnad) med kniv (tystnad) och sen en kvinna (tystnad) när jag titta upp (tystnad) hon stod 
som en isglass där (tystnad) hon sa ingeting (tystnad) oh jag sprang fram och högg henne med 
(tystnad) det (ohörbart) (tystnad) sprang jag därifrån (tystnad).

F:        Vart sprang du då?

H:       Lass nej (tystnad) nerför mot (tystnad) till Köpmansgränd (tystnad) jag kommer ihåg 
a.., (tystnad) att jag gick in på Mc Donalds för oh tvätta händerna (tystnad) oh sen 
köpmansgränd och tog bussen hem till Sturefors.

F:        Mm (tystnad) om vi backar tillbaks lite.

H:       Ja

F:        Mm. Du sa här förut att du gick av bussen på köpmansgränd och sen fortsatte du gå, 
om jag förstår dig rätt Drottninggatan i uppförsbacken och du sa till socialen på 
Barnhemsgatan.

H:       (tystnad) ja ja jag tror det.

F:        Mm ja ja (tystnad) och från Barnhemsgatan, hoppa du över nånting sa du?

H:       Jao

F:        Ett stängsel om jag minns rätt?

H:       Ja eller staket eller nått.

F:        Mm mm (tystnad) oh sen kom du upp på Åsgatan? (tystnad) 

H:       Eeh ja

F:        Du sa så? Mm..

H:       Ja

F:        ..det stämmer. Kan du va lite mer sådär eh lite mer detalj vad som hände med pojken, 
hur kommer det sig att du, hur kommer det sig att du träffade pojken?

Förhör med Nyqvist, Daniel Örjan; 2020-06-11 14:08   diarienr: 0500-K39890-04

1780HEMLIG



H:       Han var där slumpmässigt ja (tystnad) jag behövde (tystnad) bara två (tystnad) 
människor (tystnad)  

F:        Mm

H:       Så det (tystnad) 

F:        Innan du träffade pojken, träffa du någon annan person? Mellan om man säger 
socialförvaltningen där och, och upp till Åsgatan?

H:       Inte många men (tystnad) dom man träffa var för stora. Kunde kanske ha försvarat sig 
själva (tystnad) eller också var det jag som var för feg (tystnad) 

F:        Kan du berätta lite om dina känslor innan du träffar pojken (ohörbart)?

H:       Det var tvungen att göras.

F:        Kan du beskriva vad som skulle göras?

H:       Man måste döda två stycken.

F:        Mm

H:       För oh få lugn i sinnet.

F:        Okej. Hur länge har du tänkt så?

H:       Det hade vart flera, det var därför inte jag hade, det var därför jag hade sömn..,

F:        Mm

H:       Sömnsvårigheter innan. (tystnad) En del tror på gud och andra tror på annat och sånt..

F:        Mm

H:       ..svårt och förklara men, det var det jag var tvungen att göra för oh (tystnad) få ro i 
sinnet helt enkelt.

F:        Har du tänkt såhär förut nån gång, innan Åsgatan? (ohörbart)..

H:       Ja men då hade jag avfärdat det.

F:        Ah okej. Mm.

H:       Men den morgonen vakna jag upp, det vart den dagen. Jag vet inte varför den  dagen. 
Det gick som på automatik som..

F:        Mm mm (tystnad). När du träffa pojken sen, hade ni nått samtal du och pojken?

H:       Nej

F:        Inget ord?

H:       Nej
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F:        Ne

H:       Jag anföll bakifrån.

F:        Var ifrån kom pojken?

H:       Jag vet inte, när jag hade hoppat över stängslet de, det va, så kom jag till Åsgatan.

F:        Mm (tystnad) Ås.., Åsgatan är ju en liten gata oh det är ju en återvändsgata. Eh..

H:       Är de?

F:        ..aa det är en återvändsgata sen är det en lite gång och cykelväg ner till västra vägen 
bort mot gamla brandstation. 

H:       Jag vet inte va..

F:        Nej. Där är, där det hände med pojken eeh du sa att du kom nerifrån Barnhemsgatan. 
Vi vet ju ungefär, där vi, där vi hittade pojken.

H:       Ja

F:        Mm

H:       Jag tror att jag kom därifrån.

F:        Du kom därifrån, ja. Mm mm. Oh sen sa du, du hade den här ah känslan i kroppen att 
du var tvungen att göra så. Att det var en slump att träffa pojken.

H:       Jag har aldrig träffat nån av dom förut.

F:        Du känner ingen av dom, kände inte nån av dom? Mm (tystnad) Kommer du ihåg hur 
många (tystnad) ah knivhugg du gjorde på pojken?

H:       (tystnad) Nej, det gick som på automatik. 

F:        Okej. Och sen om vi fortsätter framåt då så, så kommer kvinnan. Vad händer då?

H:       Ne (tystnad) ser på mig (tystnad) och står still (tystnad) och jag springer till henne och 
hugger till (tystnad) 

F:        Förs nån diskussion mellan er två? Du och kvinnan?

H:       Inte ett ord.

F:        Inte ett ord.

H:       Vad jag vet 

F:        Nej 

H:       Jag hörde ingeting i alla fall.
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F:        Okej, kan du berätta varför?

H:       (ohörbart) (tystnad) jag gick ju omkring som i ett töcken..

F:        Mm

H:       ..under (tystnad) efter.

F:        Mm mm (tystnad) oh sen sa du att du sprang ut mot Lasarettsgatan? (tystnad) Men 
innan du sprang ut på Lasarettsgatan, vad gjorde du då?

H:       Innan..

F:        Aa

H:       ..jag sprang från var?

F:        Men du, du prat.., du attackerade ju pojken först och sen kom kvinnan och sen sa du 
förut att du sprang ut mot Lasarettsgatan. 

H:       Aa..

F:        Men innan..

H:       ..Tro..,

F:        ..Efter, efter kvinnan och fram till att du sprang ut där. Du gjorde nått annat du minns?

H:       Kasta kniv.

F:        Ja jag frågar dig.

H:       Ja det gjorde jag. 

F:        Det gjorde du?

H:       Varför vet jag inte.

F:        Vad var det för en kniv?

H:       En butterfly.

F:        Var har du fått den ifrån?

H:       Det vill jag inte svara på.

F:        Ne okej, det behöver du inte.

H:       Kan jag få ett glas vatten?

F:        Ja då.

F2:      Se (ohörbart) 

F:        Den misstänkte önskar ett glas vatten, så vi gör en liten paus. Klockan är nu 14:33 
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biträdande förhörsledare Anders Bergmark hämtar ett glas vatten. Det är bra att du säger till 
Daniel.

PAUS 
(Under pausen kallpratar försvarsadvokaten, förhörsledare och hörd person med varandra)

A:       Mm, är du torr i mun?..

H:       Ja

F:        ..ah jag förstår det..

A:       ..jag förstår det

F:        Absolut absolut. (Längre tystnad) Det kunde vi ju ha tänkt på innan och tagit med.

A:       Lätt hänt

F:        Det är lätt hänt.

A:       Jag är glad att du har ätit i alla fall, det är inte alltid det är så. Vad fick du för käk?

H:       Djupfryst lasagne

A:       Tin.., tinad hoppas jag. 

H:       Ja ja, den var värmd i alla fall.

A:       Ah det är bra. 

F:        Mm

A:       Aa

Biträdande förhörsledare kommer in i rummet.

F2:      Så, jag vet inte om förhörsledaren vill ha nånting.

F:        Nej tack, det är bra.

F2:      Nej men då har vi en i..

F:        Varsågod Daniel

F2:      ..I reserv här då i såna fall.

H:       Tack.

ÅTERUPPTAR FÖRHÖRET

F:        Då fortsätter förhöret, klockan är nu 13 och 14:35. Eeh du berätta för mig Daniel att 
du kasta ifrån dig kniven och du vill inte berätta vart du fått kniven ifrån. Är det rätt uppfattat 
av mig?
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H:       Eh ja

F:        Och sen, vad hände sen? Du sprang ut sa du på (tystnad) Lasarettsgatan.

H:       (tystnad) Eller vänta, jag kan berätta vart jag fick kniven ifrån. 

F:        Aa, vill du det så får du det. Varsågod.

H:       Ja, föräldrarna är ju döda nu. Men det var under en semester i Polen, dom tog med mig 
(tystnad) då köpte jag en, kniven på en marknad där (tystnad) för länge sen.

F:        Minns du vilket år det var?

H:       Nej

F:        Ne. Hur gammal var du ungefär?

H:       Ii.., (tystnad) Jag måste vart under femton tror jag.

F:        Mm mm 

H:       Eller äldre

F:        Mm mm, men det var en resa till Polen med föräldrar. Var din bror med då?

H:       Ja det tror jag.

F:        Ah

H:       Det var länge sen, jag kom..,

F:        Ja ja. Jag förstår att det kan va svårt att komma ihåg alla såna här detaljer också.

H:       Ja

F:        Mm. Okej oh sen kan du berätta för mig, hur var du klädd den här dan?

H:       (tystnad) Je.., Jeans tror jag

F:        Mm

H:       Jag är inte säker

F:        Nej

H:       Mm (tystnad) 

F:        På överkroppen?

H:       Tröja (tystnad) fleecetröja tror jag.

F:        Vilken färg var det på den?

H:       Grå (tystnad) tror jag. 
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F:        Mm

H:       Grå svart

F:        Mm (tystnad). Hade du nånting mer på överkroppen?

H:       Mer som i en t-shirt?

F:        Nej jag tänkte bara, om man kanske har en jacka med, det var det yttre plagget du 
hade? Om jag,

H:       Ja fleece

F:        Mm, jag förstår.

H:       Fleece är varmt.

F:        Mm, aah. Precis precis.

H:        Jag är säker påt gjorde jag, att jag hade på mig den.

F:        Någon annan persedel (ohörbart) nån anna.., några andra kläder du hade på dig? 

H:       Mössa

F:        Vilken färg var det på mössan?

H:       Svart

F:        Svart (tystnad) vad var det för typ av mössa du hade?

H:       En vanlig mössa.

F:        Kan du beskriva den lite bättre?

H:       Svart mössa man (tystnad) täcker öronen när det är kallt.

F:        Mm (tystnad) en svart vanlig mössa som täcker neröver öronen?

H:       Ja

F:        Mm. Är det sån här typ, en vanlig toppluva alltså?

H:       Nej, en mössa.

F:        Ah en mössa. Okej

H:       En vanlig mössa..

F:        Mm mm

H:       ..Jag vet inte, en toppluva, jag vet inte.
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F:        Vad hade du på fötterna då?

H:       (tystnad) Jag ska inte säga skor va, utan jag ska, jag minns inte vad ja..,

F:        Nej

H:       ..vad för slags skor jag hade.

F:        Nej. Det är förståeligt efter 15 år som du förstår ju.

H:       Ah

F:        Ah. Ehm. Oh sen berätta du att, vad gjorde du med mössan sen?

H:       Den kasta jag med av senare.

F:        Var då nån stans?

H:       I (tystnad) ut.., utanför en affär i en, i (tystnad) jag vet inte vad, tidningsställ eller vad 
det var.

F:        Nä.., När gjorde du det?

H:       Efter när jag hade sprungit klart.

F:        Mm (tystnad) 

H:       Kasta jag den, i där.

F:        Om jag hörde rätt där så kasta du mössan i ett tidningsställ utan., utanför en affär?

H:       Ja

F:        Ja (tystnad) 

F2:      Ta mer vatten om du vill ha.

H:       Ja ja

F2:      Ja

F:        Oh sen när du har kastat mössan då, vart tog du vägen då?

H:       Då (tystnad) nedförsbacke mot Mc Donalds.

F:        Mm (tystnad) 

H:       Gick in på toaletten, tvätta händerna. För dom vart lite blodiga.

F:        Mm

H:       Ehm (tystnad) 

F:        Var kom blodet ifrån?
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H:       Tror det var från pojken (tystnad) för jag själv hade inga sår vad jag kunde se. 
(tystnad) Utan nått lite kanske, jag vet inte.

F:        (ohörbart) är på Mc Donalds och tvättade rent sa du?

H:       Ja

F:        Mm (tystnad) eh (tystnad). Men (tystnad) det var inget blod från dig då? Du pratade 
om att du kanske..

H:       Jo

F:        ..fick ett litet sår sa du.

H:       Ja jag tror att det var här.

F:        Hur kom det sig att du vart skadade där?

H:       Dålig kniv tror jag.

F:        Ah okej (tystnad) ehm (tystnad). En dålig kniv, vad menar du med det?

H:       Den gled ur handen (tystnad) så.

F:        Mm. Vad gjorde du med den här skadan sen då?

H:       Den var inte så stor (tystnad) det var bara gå med handen såhär nedför.

F:        Mm. Och sen då när du har varit inne på Mc Donalds och tvättat dig rent, eh då sa du 
att förut att du tog bussen hem.

H:       Ja

F:        Mm

H:       Gick till köpmansgränd igen..

F:        Mm

H:       ..visste inte när nån buss gick, så jag satte mig där och vänta.

F:        Mm (tystnad) 

H:       Ja

F:        När du kom hem, vilka människor var hemma då i bostaden?

H:       Inga 

F:        Ingen (tystnad) var vad dom då?

H:       Dom var på, och jobba. Mina föräldrar. Min bror hade ju flyttat ut sen länge så.
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F:        Okej (tystnad) 

H:       Ah (tystnad) jag gick ah..

F:        Mm

H:       ..det var ingen hemma.

F:        Nej. Vad gjorde du sen på dagen då?

H:       Sen (tystnad) Vad gjorde sen de (tystnad)

F:        Jag så..

H:       Jag tror jag kolla på tv..

F:        ..Mm

H:       ..Tror (tystnad) det är så länge sen nu.

F:        Ja jag förstår det. (tystnad) Hur länge på dan sen var du ensam?

H:       Hur länge jag var ensam?

F:        Ja hur, va, vad jobbade dina föräldrar med om man säger så?

H:       Dom (tystnad) hade vanliga jobb, sluta vid klockan 4:a oh sån, 4:a tror jag.

F:        Mm (tystnad) när dom kom hem, vad händer då?

H:       Jag berättade inget ja. (tystnad) 

F:        Frågade dina föräldrar vad du hade gjort på dagen?

H:       Det minns jag inte.

F:        Nej (tystnad) (ohörbart) 

H:       Det blev som en vanlig dag. Tror jag.

F:        Mm (tystnad) följande dagar. Dagarna efter den här dagen, efter den 19:e Oktober 
2004 den här tisdagen när du kom hem och du var ensam tills dina föräldrar kom hem efter 
16 nån gång och din bror har flyttat ut tidigare. Vad gjorde du följande dagar?

H:       Vad gjorde jag (tystnad) allting var som innan. Jag hade inget jobb.

F:        Nej

H:       Oh sen eeh (tystnad) var det ju svårt och sova efter det med men (tystnad) (suck) ja det 
var länge sen..

F:        Mm

H:       ..dagarna flyter ihop..

Förhör med Nyqvist, Daniel Örjan; 2020-06-11 14:08   diarienr: 0500-K39890-04

1789HEMLIG



F:        Mm

H:       ..när man inte har..

F:        Mm

H:       ..nått jobb..

F:        Mm mm

H:       Men efteråt var det ungefär innan, som innan.

F:        Mm

H:       Tog dag för taget

F:        Mm

H:       Sen (tystnad) 

F:        Använde du några eeh mediciner oh, vid den tiden?

H:       Nej 

F:        Använde du några slag.., några slags olika eeh stimulerande medel typ? Tobak, snus 
eller nånting sånt där vid den tiden?

H:       Ja

F:        Vadå?`

H:       Snus har jag gjort sen jag var (tystnad) liten..

F:        Mm

H:       ..mindre menar jag.

F:        Mm. Okej. Även då på den tiden 2004?

H:       Ja

F:        Mm. Okej. Ehm (tystnad) den här händelsen, har du vid något tillfälle pratat med 
någon person om den här händelsen på Åsgatan?

H:       Aldrig.

F:        Ingen person som har sått dig nära som du har berättat det här för?

H:       Nej

F:        Inte föräldrar?

H:       Nej
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F:        Inte bror?

H:       Nej

F:        Inte några morföräldrar, farföräldrar, nått sånt?

H:       Nej

F:        Nej

H:       Inte ens på internet.

F:        Nee. Hur har det känts under dessa alla år, den här, inombords, att leva med det här? 
Hur har det känts?

H:       Jag tycker synd om offren. Men jag var ju tvungen oh görat. (tystnad) (ohörbart) blir 
(tystnad). Ju mer som åren går så, desto mindre tänker man på det.

F:        Så den dagen när du kom hem då. Eeh när du var ensam i bostaden i Sturefors, hur 
kände du då? Timmarna efter händelsen?

H:       Jag minns inte.

F:        Ne

H:       Man gick runt som i ett töcken tror jag.

F:        Mm. Okej (tystnad) Är det nånting, är det nånting som jag inte har frågat om som du 
själv skulle vilja berätta?

H:       Vad menar du?

F:        Ja, vad som helst. Jag har ju ställt massa frågor till dig men är det nånting som du 
tycker att jag beh.., behöver veta? Nånting som du vill berätta spontant?

H:       Varför?

F:        Ja

H:       Jag gjorde..

F:        Ja ja

H:       För att komma till paradiset när jag dör.

F:        Okej

H:       Det var därför.

F:        Du vill komma till paradiset när du dör?

H:       Jag vet att det låter galet men (tystnad) det var så jag kände då.
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F:        Mm (tystnad) mm. Okej. (tystnad) 

H:       Annars har jag nog inget mer oh säga i såna fall. 

F:        Du har berättat mycket så jag är tacksam för det. Oh (tystnad) vi kommer förmodligen 
ha fler förhör med dig, men mina frågor är slut nu. Så nu får min kollega här Anders här ställa 
några kompletterande frågor om han har, om han vill och har några sådana. Det går bra.

H:       Ja

F:        Ja, Anders?

F2:      Jag har bara egentligen en fråga här först, eeh du sa att du mådde dåligt innan du åkte 
ut. Att du kän.., att du ville göra det här. Släppte det där efter att du har gjort det? Mådde du 
bättre då? Kän.., Kändes det bättre?

H:       Ja man behövde inte göra nånting mer sen.

F2:      Nej och det släppte det där, det du hade..

H:       Ja

F2:      ..i huvudet? Okej. Eh under dom här 16 åren som har gått nu, har du vart nära att göra 
nått liknande eller har du inte hamnat i den situationen?

H:       Nej

F2:      Nej

H:       Inte vart nära nått.

F2:      Nej, du har inte känt såhär, jag menar du har inte känt samma som du gjorde då 2004? 
Efter det.

H:       Nej

F2:      Nej, okej. Jag har inga mer..

H:       Jag är klar så att säga om..

F2:      Aa

H:       ..man får säga så.

F2:      Aa, ah okej. Nej jag har inga mer frågor.

F:        Då vänder jag till offentlig försvarare.

A:       Ja tack, jag har egentligen ingen fråga vad gäller själva saken. Eeh bara fråga till dig 
eeh om nuläge. Arbetar du eller sjukskriven eller hur ser ut?

H:       Sjukskriven

A:       Ah. Av vilken anledning?
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H:       De (tystnad) aah att jag inte kan arbeta som (tystnad) aspberger (ohörbart).

A:       Okej

H:       Men andra besvär.

A:       Okej. Aspberger det är en diagnos som du har?

H:       Ja

A:       Har du några andra diagnoser som du känner till?

H:       Det stod nått mer på pappret men jag har slängt det. Jag kommer inte ihåg.

A:       Okej (tystnad) okej. Har du, går du på några mediciner nu?

H:       Nej inte nu. Dom har jag slutat med.

A:       Ah, vilka gick du på tidigare?

H:       Setralin

A:       Oh vad var det emot? Eller för?

H:       Ångestdämpande.

A:       Ångestdämpande. Ah tack, jag stannar där.

F:        Dåså då avslutas förhöret klockan är nu 14:53
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F:        Ja det är förhör, eh datum eh 20200618 förhöret börjar klockan 9:45. K39890-04 den 
hörde är Daniel Nyqvist xxx. Daniel är misstänkt, eh och id:n är styrkt då med körkort. 
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förra förhöret och jag bara vill ha din inställning en gång till.
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F:        Ja

H:       Eeh fortfarande skyldig.
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F:        Tack för det, det här förhöret kommer bli så att vi kommer ta upp många frågor som vi 
hade förra veckan. Det är att vi vill ha li.., kanske lite mer om det går, lite mer detaljer oh lite 
mer berättelse om den saken. Men vi kommer till fråga, till fråga och sen är det så att vi har 
ingen brådska på nått sätt. Är det så att du känner att du vill ha en lite kort paus så säger du 
till så bryter vi. När som helst.

H:       Okej

F:        Okej, kan vi börja?

H:       Jao

?:        Mm

F:        Eeh du berätta ju i förra förhöret här att du gick i skolan i Sturefors, nya munken, 
folkunga och sen Ljungstedtska. 

H:       Jao

F:        Eeh kan du berätta kort lite grann din upplevelse av skolan?

H:       (tystnad) neh, (ohörbart) hur, hur menar du?

F:        Jaa tyckte du att det var bra oh gå i skolan oh sådär och hade du kontakt med några 
lärare som va speciell, som du hade förtroende för?

H:       Nae inte speciellt så.

F:        Trivdes du i skolan?

H:       (tystnad) Nej men, jag klara det ändå.

F:        Mm. Ah vi har ju, vi har tittat på dina betyg. Du har ju väldigt bra betyg..

H:       Aa

F:        ..ifrån gymnasiet slutbetyg. Det är ju klart över medel. Det var en hel del VG oh såhär 
G. Så det anser jag i alla fall att det var bra betyg.

H:       Jag tror aldrig att jag hämta ut dom.

F:        Aa okej, okej. Okej.

H:       Aldrig nånsin har jag behövt visa dom heller.

F:        Nej. Men långt senare, 5 år senare här eh så började du jobba på räddningstjänsten. 
Hur kom det sig?

H:       Eeh. Jag hade jobbcoach på arbetsförmedlingen (tystnad)

F:        Hur lång tid jobbade du på räddningstjänsten?

H:       (ohörbart) eeh över ett år i alla fall, jag är inte säker..
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F:        Nej

H:       ..ett och ett halvt kanske.

F:        Mm. Var det nån person där som var din, ska vi säga arbetsledare eller mentor?

H:       (tystnad) Nja det var ju dom i verkstan i såna fall.

F:        Mm. Eh. Du har ju körkort.

H:       Jao

F:        Jobba du mycket ensam då?

H:       Jao

F:        Gjorde du. Vad hade du för uppgift?

H:       Eeh vi kör ut slangar till olika deltids brandstationer oh.

F:        Mm

H:       Lite allt möjligt, hämta slangarna dom hade vart oh slängt nån stans..

F:        Mm mm

H:       ..inte så ofta men det var ju ibland när dom glömde kvar dom.

F:        Mm mm

H:       Oh vaxa bilar när jag inte hade nått oh gör´e.

F:        Men det är ingen såhär person som var din arbetsledare så som du kommer ihåg?

H:       Jo aao (tystnad) nej eg.., ja i, Dag, Dag-Inge i såna fall skulle jag säga. 

F:        Dag-Ingen?

H:       Jao

F:        Det är dubbelnamn äre, äre,

H:       Jao, jag tror han var verkstadschef..

F:        Mm 

H:       ..tror det..

F:        Mm

H:       ..men jao 

F:        Mm bra, bra. 

H:       Ja tror
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F:        Sen 2011 så var du på vårdcentralen i Ekholmen. Vem träffa du där?

H:       Barb.., 2011?

F:        Ja

H:       Det måste vart Barbro i såna fall, min läkare.

F:        Vad heter hon mer än Barbro?

H:       Det har jag glömt. 

F:        Okej. Varför var du där?

H:       Eh. Socialen tyckte jag skulle göra en utredning. När jag inte var kvar på 
räddningstjänsten längre. 

F:        Mm. (tystnad) Hade du varit på..

H:       Vart ett stort hopp där tror jag.

F:        ..hade du varit på vårdcentralen innan 2011 nån gång?

H:       (tystnad) Nej, det tror jag inte.

F:        Nej, det är bra. Eh (tystnad) när du var på vårdcentralen, hade du med dig nån person 
då?

H:       Nej

F:        Du gick dit ensam?

H:       Ja

F:        Mm mm. (tystnad) Eh oh sen har du vart på psykavdelningen också oh träffat någon 
där. Kommer du ihåg vem det var?

H:       Ingen aning..

F:        Nej

H:       ..vem det var.

F:        Men du minns att du varit där?

H:       Jaa. (tystnad) Efter vårdcentralen så (tystnad) fick jag ju en tid där.

F:        Mm. (tystnad) Vid den här tiden då bodde ju du i, på Skogsgatan som vi pratar om 
2011.  

H:       Ja

F:        Om alla uppgifter stämmer..
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H:       Ja (tystnad) det vet nog ni bättre.

F:        ..Ja jo, men i förra veckan sa du till oss här att du hade bott 11 år nånting sånt på 
Skogsgatan, du flytta ju hemifrån, Sturefors till Skogsgatan -87. Ehm oh när du prata med 
Barbro Berglund som hon heter doktor så har du eh sag.., sagt till henne att du ibland kom 
hem någon bekant till dig. Nån kompis, nån bekant. Vem var det?

H:       (tystnad) Det måste vart mina förälder.

F:        Nja, du hade en, nått annat namn där tror jag till Barbro Berglund där, doktorn. Eeh 
de, de kom hem nån bekant nån kompis, ni spela tv-spel oh sådär oh,

H:       Det va Robin i såna fall.

F:        Vad heter Robin mer?

H:       Ekehall

F:        Ekehall?

H:       Robin Ekehall

?:        (ohörbart) 

H:       Fast det var länge sen.

F:        Aa det var nog vid den tidpunkten nån gång.

H:       Aa, vi hade, vi hade inte setts på 6, 7 år tror jag. 

F:        Va det nån mer förutom Robin Ekehall som kom hem till dig?

H:       Nej

F:        Ne

H:       Hade jag sagt det till henne?

F:        Aa det står i nån journalanteckning gör det.

H:       Aa

F:        Eh, vem är Björn Svanberg?

H:       Barndomskompis.

F:        Vad kan du berätta om honom?

H:       (tystnad) Eeh (tystnad) barn.., eeh (tystnad) vi växte upp tillsammans.

F:        I Sturefors?

H:       Ja
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F:        Aa. Hur länge hade ni kontakt?

H:       (ohörbart) vi blev 19, 20 årsåldern tror jag.

F:        Mm mm. Och hur länge hade du kontakt med Robin?

H:       Eeh (tystnad) kom.., kommer inte ihåg riktigt men jag tror han försvann innan dess.

F:        Mm. (tystnad) Okej

H:       Oh kom tillbaks flera år senare.

F:        Mm mm. (tystnad) Om vi gå.., backar bandet nu då, vi går tillbaks till 2004. Det den 
stora händelsen handlar om egentligen..

H:       Jaa

F:        ..så förra förhöret, för.., förra veckan så sa du till oss där att just den här dagen 19:e 
Oktober 2004 så vaknar du med kraftig ångest oh då sa du i förhöret då att du kände dig 
tvungen att döda två personer. Var kommer det ifrån?

H:       (ohörbart) ångest. Sa jag det?

F:        Aa nått så sa du.

H:       Ja aa jag vakna, va tvungen,

F:        Mm

H:       Då

F:        Men var, var fick du dom tankarna ifrån?

H:       Kom som bilder i mina (tystnad) precis när man ska sova eller vakna,

F:        Mm

H:       Svårt oh förklara det faktiskt.

F:        Har du fått..

H:       Jag hade ju inte planerat.

F:        ..nej

H:       Det var från den morgonen det var dags.

F:        Oh det var två personer du såg inom dig som att du skulle döda dom?

H:       Ja

F:        Varför just två?
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H:       Måste döda mer än mig själv. (tystnad) Det är svårt att förklara..

F:        Ja men jag förstår.

H:       ..bilderna

?:        Mm

F:        Förklara du, vi, vi lyssnar. 

H:       Typ som en (tystnad) som en boll, två streck med, fast riktigt så såg det inte ut eh, 
svårt oh. (tystnad) Svårt oh förklara.

F:        Mm

H:       Är det.

F:        Men det var just i din bild som du såg då, var det bara två personer?

H:       Ja

F:        Och du sa nånting nu sa du nånting med att det är, är mer än jag sa du nått liknande.

H:       Ja, jag är en person..

F:       Ja jo mm, mm.

H:       ..oh då var två personer.

F:        Mm. Oh i förra förhöret sa du nånting också om det här med paradiset?

H:       Ja

F:        Va, vad menar du med det?

H:       Att man, när man dör.

F:        Mm (tystnad) 

H:       Eeh (tystnad) om man säger så om man ligger döende (tystnad) oh inte har nått mer oh 
ångra. Man kan dö i ro. 

F:        Mm

H:       Menar jag.

F:        Eeh du sa nått också om det här med att den här morgonen att eh, antingen så kommer 
jag bli skjuten eller fängelse nått liknande, vad menar du med det? Kan du förklara lite?

H:       Nja jag trodde inte jag skulle klara mig från (tystnad) klara mig undan.

F:        Undan från vad eller vem?

H:       Polisen. (tystnad) Antingen skulle jag bli skjuten eller hamna i fängelse. 
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F:        Var det dom tankarna du fick när du åkte hemifrån då?

H:       Nja utan det var mer, det var tvunget att göras.

F:        (ohörbart) göras det menar du att det var där..

H:       Döda

F:        ..två personer?

H:       Ja

F:        Okej

H:       Allt annat var ovidkommande då.

F:        Det var det som din starka känslan i ditt huvud när du åkte hemifrån?

H:       Ja

F:        Oh du sa nu att det fanns inget annat i ditt huvud?

H:       Nej

F:        Okej. (tystnad) Har du haft dom känslorna innan 2004 att du skulle göra likadant?

H:       Jag har ju sett (tystnad) ja, jag har ju sett bilderna. Tror jag.

F:        Oh när du pratar om dom här bilderna

H:       Bilden.

F:        Bilden. Vad menar du med bilden? Är det, (tystnad) är det ditt huvud alltså?

H:       Ja (ohörbart) 

F:        Mm. Hur många gånger har du haft den där bilden framför dig? Före 2004?

H:       I, (tystnad) (suck) ingen aning. 

F:        Nej (tystnad) är det ett tillfälle, är det många tillfällen?

H:       (längre tystnad) Många i såna fall.

F:        Mm (tystnad) okej (tystnad). Har du gjort..

H:       Men inte längre.

F:        ..nej. Har du gjort några resor med buss före 2004, med dom bilderna i ditt huvud?

H:       (tystnad) Ja jag hade ju haft dom, men jag hade inte eh (tystnad), jag hade i.., i.., inte 
med mig nånting kniv eller nått.
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F:        Men du har gjort..

H:       (ohörbart) 

F:        ..du har, ursäkta, du har gjort resor före?..

H:       Nej, jao

F:        ..tidigare?

H:       Ja, fast det var den morgonen då det var dags.

F:        Mm. Har du vid nått tillfälle innan 2004 haft med dig kniv då?

H:       Nej

F:        Nej. (tystnad) Var, var hade du kniven bostaden? Du bodde ju hemma hos mor och far 
då.

H:       (tystnad) (ohörbart) säker, måste haft den i nån låda.

F:        Mm. Hade du eget rum hemma?

H:       Jao

F:        Använde du kniven hemma på nått sätt?

H:       Nej

F:        Mm. 

H:       Den var (tystnad) en souvenir, kanske jag berätta.

F:        Det har du gjort.

H:       Ja

F:        Hade du fler knivar hemma?

H:       Jao, ja det tror jag nog.

F:        Ung.., ungefär antal?

H:       Nee, två tre stycken jag vet inte.

F:        Hur många visste om hemma att du hade den här butterflykniven?

H:       Det var nog bara morsan och farsan tror jag.

F:        Mm

H:       Oh brorsan.

F:        Det var dom tre som visste om det att du hade kniven?
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H:       Ja. Vi var på samma resa.

F:        Ni var i Polen på en marknad vet jag, det har du berättat förra..

H:       Ja

F:        ..mm

H:       Ja, jag kommer inte ihåg om min bror var med eller inte på resan men hels.., jag tror 
han var det.

F:        Mm

H:       Det var länge sen (ohörbart) 

F:        Du sa nu att du hade en, flera knivar hemma i förmodar jag bara i ditt rum sa du?

H:       Ja

F:        Varför vart det just den här butterflykniven den 19:e Oktober?

H:       (längre tystnad) Eh (längre tystnad) Är inte säker. (längre tystnad) Mm, fick plats i 
fickan kanske?

F:        Okej, vi, vi kan släppa det.

H:       Ja, ja jag är inte säker. 

F:        Nej. Eh du berättade i förra förhöret vilka kläder du hade på dig. Bland annat sa du att 
du hade nån grå eller mörk eh fleecetröja..

H:       Ja

F:        ..Var finns den nu?

H:       Den eeh (tystnad) den har nog gått sönder för länge sen. 

F:        Du tror inte att du har den kvar?

H:       Nej, jag har ingen grå fleecetröja längre så.

F:        Nej. Då, det är ju 15 och 1½ år sen så att det är ju naturligt att, men ja, jag ville bara 
fråga. Oh sen sa du i förra förhöret att du hade jeans på dig. (tystnad) Har du dom kvar?

H:       Naej, det var länge sen jag använde jeans.

F:        Okej. Så du vet inte om du har kvar dom inne i nån garderob hemma?

H:       Det skulle jag inte tro.

F:        Nej. 

H:       (ohörbart, mumlar)
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F:        Eeh oh nu byt.., vi byter lite grann där. Vad hade du för mobilnummer 2004?

H:       För mobilnummer?

F:        Ja 2004

H:       (längre tystnad) (ohörbart)..

F:        Va

H:       ..ja, ja, de, det är inte säker på att jag hade nå..

F:        Det var efter gymnasiet alltså, 2004.

H:       Jag är inte säker, jag har bara haft ett mobilnummer..

F:        Oh det är detsamma som du har nu?

H:       ..Jao det är det enda jag känner till..

F:        Okej

H:       ..faktiskt

F:        Ja. Vi har ju den telefonen. Är det nå lösen eller en kod på den?

H:       Nej det ska det inte va. Är det den lilla menar du?

F:        Ja

H:       Nej

F:        Det är ingen kod, du har ingen kod sådär på mobilen eller nått lösenord eller nånting 
sånt?

H:       Nej.

F:        Neh okej.

H:       Jag tror inte det går på den.

F:        Nej okej, okej. (tystnad) 

H:       (ohörbart) 

F:        Har du några lösenord eller koder på din dator?

H:       Jao

F:        Vad är det för kod eller lösen?

H:       Eeh, på vilken av dom?
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F:        Ja (skrattar) du kan ta dom, dom, har du fler datorer än en alltså? 

H:       Jao fast jag använder ju bara en dator med..

F:        Mm

H:       ..laptopen är det danne D A N N E.

F:        Danne på laptop. 

H:       Jaa

F:        Aa. Oh det var den du använder?

H:       Nej. Den andre var ju 3 (tystnad) 3 3 2 1. Oh pin på den bara.

F:        3 3 2 1 pinkod?

H:       Jaa

F:        Okej okej (tystnad) finns det nått, tror du som är intressant för oss i din dator? Som vi 
ska ha nytta av?

H:       (ohörbart) inte vad jag kan tänka mig.

F:        Okej. (tystnad) Vad tittar du på, på datorn?

H:       Mest youtube, när dom spelar spel. Pewdiepie (tystnad) och eh kan man gå in och 
serier ibland.

F:        Mm

H:       Via dator.

F:        Ser du mycket filmer?

H:       Naej, bara det nyaste som kommer om jag vill se dom. (tystnad) 

F:        Ser du på våldsfilmer?

H:       Det är våld i alla filmer eller?

F:        Aa

H:       Actionfilmer (tystnad) så jag gillar mer zombiefilmer oh (ohörbart) filmer. Om det va 
det du mena.

F:        Vad var, jag hörde inte vad du sa. Vilka filmer sa du? Zombie?

H:       Jaa

F:        Oh det andra var?

H:       Rymd, rymdfilmer.
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F:        Vad är det för nånting?

H:       Ah med i rymden.

F:        Asså rymd förlåt.

H:       Jaa

?:        Mm

F:        Förlåt. (tystnad) Mm (tystnad) Eh jag har förstått på när du gick gymnasiet så gick du 
ut på med massa med dator., datorkunskap och såna här saker. Om du har fått fel på din dator 
nån gång, till vem, butik eller vem har du gått till då? För att få hjälp?

H:       Det fixar jag själv.

F:        Okej, du har inte lämnat in din dator eller laptop till nån, nån som har (tystnad) som 
har reparerat eller så?

H:       Nej

F:        Nee okej

H:       Datorprogram slänger man ju

F:        Ah okej

H:       Om dom går inte oh fixa.

F:        Mm. (längre tystnad) Men, den där pojken.

H:       Jao

F:        Hans pappa hade ju en databutik i stan. Kände du till det?

H:       (längre tystnad) Nej

F:        Du visste inte om det att hans Pappa hade en datorbutik i stan?

H:       (längre tystnad) Nej

F:        Ne ne, bra. (tystnad) Okej. Den här aktuella dagen då 2004 19:e oktober, var det 
många som satt på bussen då från Sturefors?

H:       (längre tystnad) De (tystnad) (ohörbart) inte säker, det var länge sen. Jag vet inte 
riktigt. Lagom kanske, jag vet inte.

F:        Mm. Jag förstår att det är svårt oh veta om det var mycket folk på bussen, men jag ska 
ändå, måste ju ändå fråga. Jag vet är över 15 år sen, vet jag att det är. Så att jag förstår om att 
du inte kommer ihåg sånt. Men jag vill ju ändå fråga om du har nått minne. Kände du igen 
nån på bussen?

H:       (längre tystnad) De, jag är inte säker. Kanske. Det var ingen man känd.., prata med.

Förhör med Nyqvist, Daniel Örjan; 2020-06-18 09:45   diarienr: 0500-K39890-04

1806HEMLIG



F:        Nee

H:       Så om du menar.

F:        Du..

H:       Umgås med asså menar du?

F:        Nee nej, bara om du, till exempel om, om det var nån granne eller nått liknande eh, 

H:       (längre tystnad) Inte vad jag kan påminna mig, ja, jag kommer inte ihåg.

F:        Nej bra, bra. Det är bra. Det sa jag också i förra förhöret att du gick av vid 
Köpmansgränd eh, brukar du göra det? Var det standard för dig att gå av på Köpmansgränd?

H:       Ja

F:        Det var naturligt för dig som kom i den bussen?

H:       Ja

F:        Mm

H:       Har jag för mig. Ja.

F:        När du gick av bussen den här dagen? Var det nån där som du kände igen eller nått, 

H:       Naej. Nån jag kände igen?

F:        Jaa. Eller följde efter på nått sätt?

H:       Nej

F:        Neh (tystnad) Mm, oh sen kommer vi till den här från varför du kom till Åsgatan. Du 
nämnde nånting om det i förra förhöret. Men kan du, förk.., har du nått litet minne av varför 
det vart just åt det hållet?

H:       (längre tystnad) He.., he.., helt säker (längre tystnad) är jag inte.

F:        Mm

H:       Eh

F:        Du nämnde nånting förra gången att där uppe där soc sa du nånting, socialen..

H:       Mm

F:        Kan det ha betydelse för att du, du gick däråt? Att du kände dig hemma däråt, att du 
varit på socialen förut.

H:       Ehm. Möjligt (tystnad) 

F:        Mm
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H:       Jao

F:        Har du nått vid tillfälle tidigare varit i det området förutom soc. Har du vart i det 
området vid nått annat tillfälle?

H:       Mm naej.

F:        Nån bekant eller nån släktning som bott där uppe, i dom trakterna runt? Åsgatan, 
Kanberget

H:       Naej. Naej. (tystnad) Naej (tystnad) Nej

F:        Ne okej. Oh sen då när vi kommer upp på Åsgatan då så berätta du förra gången att du 
hoppa över nånting. De eh om vi skulle visa dig kartor, tror du att du skulle kunna peka ut då..

H:       Kan försöka.

F:        ..hur du gick. Anders visar dig här lite kartor se om du kan visa ungefär hur du gick.

F2:      Vi ska se. Hmm. (tystnad) Vi kan ju titta på den här kartan först får du se, eeh du kan 
hjälpa till lite om jag hittar. Så den gatan här, ehm. (tystnad) Där, där har du Drottninggatan 
då som, jag ska se vart du går av med bussen här. Jag ska komma fram lite på (tystnad). Här 
har du Köpmansgränd, där. Så då går du av här, stämmer det? Sen går du upp mot 
Djurgårdsgatan i korsningen där, fortsätter du upp hit till, soc ligger ju här uppe. Stämmer det?

H:       Mm mm. (tystnad) Nae (tystnad) Jag är inte helt säker, men uppåt gick jag..

F2:      Aah här, går du direkt upp hit eller går du nån stans in i stan efter när du har gått av 
bussen? Eller går du direkt från bussen oh upp till Barnhemsgatan här i korsningen med 
Storgatan oh Drottninggatan?

H:       Ehm (tystnad) jag är inte bombsäker men jag vet ja, jag vet i alla fall jag hoppa över..

F2:      Hoppa över nått

H:       ..nått staket eller nått.

F2:      Vi har en bild här ifrån det här, samtida, det här är ju Åsgatan som går här oh här borta 
ligger ju socialen här borta. Är det nå.., nått du känner igen där? (tystnad) (ohörbart) en till.

H:       Naej.

F2:      Om du tittar här så ser du socialen där, här, oh här är ju Barnhemsgatan. När du 
kommer upp till socialen, hur går du där? Kommer du ihåg det?

H:       Nej, jag är inte säker faktiskt.

F2:      Det gör du inte. Nej, nej. Det kanske är svårt.

F:        Yes, så, så. Så ska vi se (ohörbart). Ja Daniel nu, nu kommer vi till det här när du. När 
du träffar pojken, försök berätta lite mer detalj hur det gick till när du första konfrontationen 
med pojken.
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H:       (tystnad) De (tystnad) bakifrån kom jag. (tystnad) Eeh,

F:        Hur såg han ut?

H:       Bara massa kläder. Var det.

F:        Vad hade han för kläder på sig?

H:       Stora kläder. (tystnad) Stor jacka tror jag. Jaa. 

F:        Kommer du ihåg några färger på kläderna?

H:       Nej

F:        Hur såg hans ansikte ut?

H:       Det kolla jag aldrig på.

F:        Nehe. Såg du till exempel, såg du, såg du hårfä.., hårfärg?

H:       Eeh. Ja, jag vet att han var mörk om det är det du menar men,

F:        Hur vet du det?

H:       Att det var det du mena.

F:        Nja ja aa, jag fråga om du såg hans hårfärg. Oh du såg, du sa att han var mörk.

H:       Aa

F:        Såg du det på platsen?

H:       Nej, inte när jag anföll.

F:        Ne. 

H:       Det gick som..

F:        Aa

H:       ..på automatik sen.

F:        Men hur vet du att han var mörkhårig?

H:       Ne för man, jag såg tidningar oh sånt. 

F:        Okej, okej. Hur lång var han?

H:       (tystnad) (suck) Ingen aning

F:        Jämfört med dig?

H:       Kortare. 

F:        Mm
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H:       Jag är in.., inte säker. 

F:        Vilken eh kropps.., eeh ställning hade du när du anföll honom första gången? (längre 
tystnad) Var du stående? Stod du upp? Jag bara tänkte om du kunde jämföra hans längd i 
förhållande till dig, du är en ganska lång kille. 

H:       Aae är jag?

F:        Hur långt räckte han på dig? Ungefär?

H:       Jag är inte säker.

F:        Mm

H:       Kommer inte ihåg riktigt.

F:        Jag förstår. Du sa nu också då, som förra gången att du kom bakifrån. När hade du 
tagit upp kniven?

H:       Eeh (tystnad) när jag kom bakifrån ah tror jag.

F:        Fick du uppfattningen att han såg dig nån gång?

H:       Nej

F:        Ne (längre tystnad). I vilken hand hade du kniven då?

H:       Det kommer jag inte ihåg faktiskt.

F:        Är du högerhänt eller vänsterhänt?

H:       Vänsterhänt.

F:        Vänsterhänt ja, okej. Eh, kanske lite obehaglig frågan men kommer du ihåg vart du 
högg honom första gången?

H:       (tystnad) Halsen tror jag.

F:        Halsen?

H:       Bakom nacken eller,

F:        Okej. Hur höll du kniven då?

H:       Eh kommer inte ihåg. (längre tystnad) Kommer inte ihåg faktiskt vilken hand eller hur 
jag,

F:        Nej

H:       Höll

F:        Nej
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H:       (Ohörbart, pratar i mun på varandra)

F:        Du har ett minnen av att du högg honom i, i..

H:       Bakifrån

F:        Bakifrån och du peka på hal.., nacken.

H:       Ja

F:        Mm. (tystnad) Har du uppfattning av hur många hugg du högg i pojken?

H:       Nej (längre tystnad) flera stycken i alla fall, vet jag. Minns inte faktiskt riktigt.

F:        Minns du nån annan stans på kroppen som du högg honom?

H:       Minns inte heller.

F:        Du sa flera hugg sa du, kan du uppskatta dom, ett antal ungefär? Jag förstår att det är 
svårt oh minnas det för jag men, försök.

H:       (tystnad) Om jag måste gi.., gissa på (tystnad) kanske tio eller nått. Jag vet inte.

F:        Okej

H:       Säkert.

F:        Mm (längre tystnad). Vilken kroppsställning då efter dom här huggen på pojken, 
vilken kroppsställning hade du och pojken då? (längre tystnad) Min, asså kroppställning, jag 
menar stod ni upp hela tiden, låg ni på backen eller så? Har du minna av det?

H:       (längre tystnad) Backen tror jag. (längre tystnad) Det är, är svårt. 

F:        Mm

H:       Det vart som i ett töcken nästa så, 

F:        Oh sen då när ni, du sitter på backen eller, vad händer sen?

H:       Jag fick syn på kvinnan tror jag. (tystnad) Hon stod vänd mot mig i alla fall..

F:        Vilken, vilken position har du då? Kroppsställning?

H:       (tystnad) Jag, jag vet inte, jag vet inte.

F:        Ne. Jag ska inte pressa men,

H:       Jag är inte säker (ohörbart) 

F:        Men du ser i alla fall en kvinna, hur långt ifrån dig står hon ungefär?

H:       (längre tystnad) Är inte säker (längre tystnad) Eh (tystnad) 

F:        Säger hon nånting?

Förhör med Nyqvist, Daniel Örjan; 2020-06-18 09:45   diarienr: 0500-K39890-04

1811HEMLIG



H:       Nej, inte vad jag uppfatta i alla fall för (tystnad) ja, jag kommer inte ihåg hur långt ut..

F:        Ne ne. Kan du beskriva henne lite grann? Klädsel, etcetera, hur lång oh färg på hennes 
kläder och så?  

H:       (tystnad) Nej

F:        Vad hände sen?

H:       (tystnad) Efteråt?

F:        Ja när du, när du hade huggit pojken oh du sa att du förmodligen var på backen sa du 
oh sen får du se en kvinna.

H:       Jag vet inte om jag (ohörbart) 

F:        Förlåt?

H:       Jag vet inte om jag var på backen eller inte.

F:        Ne okej, okej. Men i vilket läge får du se kvinnan?

H:       (ohörbart) Hon stod där på gatan

F:        Mm

H:       Jag kommer inte ihåg vilket läge jag var i.

F:        Nej, men vad gjorde du då när du fick se kvinnan?

H:       Gick fram till henne, tror jag eller sprang jag vet inte.

F:        Minns du första hugget? Vart träffa det på henne?

H:       Eeh (längre tystnad) jag är inte säker.

F:        Nej okej

H:       Oh fram.., framifrån i alla fall. 

F:        Mm mm. Aa  du berätta ungefär samma sak i förra förhöret så att de, (tystnad) oh 
senast så sa du att du kastade ifrån dig kniven i förra förhöret oh sen vart tog du vägen sen?

H:       (tystnad) Rörde mig nerför, mc Donalds berätta jag (ohörbart) 

F:        Mm. (tystnad) När du går och springer, går eller springer ifrån eeh du har huggit ner 
kvinnan så eh, såg du nån person eller passera du nån person där i närheten på gatan, på 
Åsgatan? 

H:       (längre tystnad) Minns inte säkert.

F:        Såg du nån stor bil till exempel? Såg du nån lastbil där?
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H:       (längre tystnad) Det kommer jag inte ihåg i såna fall.

F:        Nej, okej. (Tystnad) Oh sen sa du, du eh (tystnad) du la den här mössan som du hade 
på dig, den la du i nånting utanför ICA-butiken på Djurgårdsgatan.

H:       Ja

F:        Hur kom du till Djurgårdsgatan, minns du det?

H:       Eh jaa sprang (längre tystnad) aah jag gick inte,

F:        Gick du över, över Djurgårdsgatan vid nått tillfälle? På andra sidan, mot 
trädgårdsföreningen?

H:       Naej (tystnad) nej det tror jag inte. 

F:        Ne

H:       (ohörbart) 

F:        Det är ju trafikljus vet du där i korsningen, Djurgårdsgatan, Lasarettsgatan där.

H:       Lasarettsgatan?

F:        Där, aah den som går upp till Lasarettet där. På andra sidan Djurgårdsgatan. Gick du 
över den vid nått tillfälle?

H:       (tystnad) Jag är inte säker, jag vet inte.

F:        Ne 

H:       (ohörbart) 

F:        Ne. Okej. Eh (tystnad) (ohörbart) sen sa du att du gick ner till mc Donalds för oh tvätta 
händerna.

H:       Jao

F:        Mm. Det har du berättat förut.

H:       Jao

F:        Eh vilken hand var det du hade skadan?

H:       Eeh den

F:        Är det höger hand som du har skadan?

H:       Jao (tystnad) men det var ingen stor skada som syntes.

F:        Nej 

H:       Jao, jag vet in..,
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F:        Du sa att du tvättade blod sa du på eh toaletten på mc Donlads.

H:       Jao

F:        Oh du sa också att det var mest från pojken sa du då.

H:       Jo jag antog det.

F:        Men den här skadan

H:       Mm

F:        Det är på höger hand alltså?

H:       (tystnad) Jao

F:        Du sa tidigare att du var vänsterhänt.

H:       Jao

F:        Hur, hur, kan du berätta hur du fick den här skadan på höger då? Kan du det?

H:       Jag skriver med vänster och kastar boll med höger, vet inte. 

F:        Du minns inte vilken hand du höll kniven i?

H:       (tystnad) Jag kan använt båda händer..

F:        Okej

H:       ..Tror jag, eller vet inte.

F:        Sen åker du buss i alla fall hem ifrån Köpmansgränd när du är klar på mc Donalds. Är 
det nån person där som, när du sitter oh väntar på bussen som du känner igen?

H:       (tystnad) Nej (tystnad) inte vad jag kan minnas.

F:        Nej (tystnad) ingen på bussen heller då som du känner igen? Hem?

H:       Naej, sen kommer jag ihåg att bussen nästan var tom.

F:        Mm

H:       Kommer jag ihåg i alla fall.

F:        Den här kvinnan då, eh hon jobba inom skolan. Genom skolverksamhet. Anna-Lena 
Svensson. Eeh, har du vid nått tillfälle haft henne som lärare eller på nått sätt träffat henne 
inom skolverksamheten?

H:       Aldrig hört talas om henne.

F:        Okej. Eh pojken här, han har en del syskon.

H:       Aha
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F:        Ehm, vet du om du har träffat några eller gått i samma skola eller klass som nån utav 
hans syskon?H:       Naej

F:        Neh

H:       Ingen aning, jag hade ingen aning om vem utav, ingen, vem, vilka dom var alls.

F:        Neh, neh. Okej. (tystnad) Eh efter gymnasiet så är det ju ofta man får göra sin 
militärtjänst, oftast. Har du gjort militärtjänst?

H:       Nej

F:        Ne. Varför?

H:       (tystnad) Jag ville inte.

F:        Du ville inte.

H:       Nej

F:        Okej. (tystnad) Berodde det på att du hade fått nån diagnos då eller nått sånt eller?

H:       Nej, jag ville inte bra.

F:        Du ville inte, okej. Då nöjer jag mig med det. Eh jag har inga mer frågor till dig nu 
men frågar om Anders min kollega har några frågor till dig så?

F2:      Jag har några frågor här, eeh jag tänkte bara gå tillbaks till det här du pratar om att du 
har tänkt på att döda människor. Oh vid det här tillfället så ville du döda två människor den 
här morgonen. Eh hur gammal var du när du först börjar tänka, ha dom här tankarna. Var du 
liten eller var du 8, 10 år eller var du 15 eller va,

H:       Eeh

F2:      Har du haft dom här tankarna länge?

H:       (längre tystnad) Nått år innan..

F2:      Nått år innan

H:       ..kanske mer.

F2:      Kanske mer

H:       Ja aa, (ohörbart) säk..,

F2:      Men inte, inte tidig ålder om du sa, om du pratar 8, 10 år, det är inte, du är inte så 
gammal. Utan du är, du är mer nånstans i tonåren? Kan det stämma?

H:       (längre tystnad) Aao jag är inte säker.

F2:      Nej jag förstår att det är svårt. Men kan de va, är det under tiden du går i skolan i alla 
fall du har dom tankarna att vilja döda någon?
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H:       (längre tystnad) Jag är inte säker.

F2:      Nej

H:       Nej, jag tror inte.

F2:      Nej

H:       (ohörbart) 

F2:      Du, du tar ju studenten 2004 samma år. Några månader innan du gör det här. Stämmer 
det?

H:       Eeh kommer inte ihåg när jag tog studenten.

F2:      Nej. Vi vet det genom betyg här att du tog studenten där i juni och vad är det som 
händer under sommaren med dig? Mår du dåligt då också under sommaren fram till det här 
inträffar? Förstår du vad jag menar? Från att du slutar skolan och fram till oktober här. Vad är 
det som händer med dig då? (tystnad) Förstår du, mår du sämre av att, att du har slutat skolan?

H:       (tystnad) Tor jag inte, jag är inte säker.

F2:      Nej

H:       (ohörbart) Dagarna flyter ihop från den tiden, jag kommer inte ihåg.

F2:      Nej, nej. Det är ju länge sen jag förstår det. Om vi går tillbaks till Åsgatan, när du 
kommer upp på Åsgatan. Hur länge står du där innan du bestämmer dig att den här pojken då 
i det här fallet. Du ska överfalla honom, står du, hur många minuter står du oh väntar. 
Kommer det fler personer oh går där innan du bestämmer att det är pojken eller är det pojken 
den första?

H:       (ohörbart) direkt när jag hoppa över, jag tror det var stängsel.

F2:      Aa

H:       Jag stod aldrig still tror jag.

F2:      Nej

H:       Nej, det var den första där.

F2:      Pojken är den första person då som kommer upp, stämmer det? Eller kommer på 
Åsgatan?

H:       Jao jo. (tystnad) Ja 

F2:      Aa

H:       Jag tror han redan var på gatan här, jag är inte säker.

F2:      Nej
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H:       Jo, de jo. Tror jag han va.

F2:      Du prata om att du skulle döda två personer. 

H:       Jao

F2:      När du har du dödat pojken när han ligger på backen här, är det slumpen att, är det 
tillfället bara att kvinnan kommer?

H:       Ja

F2:      Om inte hon hade kommit, vad hade du gjort då? Vad var tankarna där?

H:       (ohörbart) (längre tystnad) svårt oh säga, hon kom. 

F2:      Ja. Men om hon inte hade kommit vad hade du då, även dödat ytterligare en annan 
person då?

H:       (längre tystnad) Ja de (längre tystnad) var ju tanken från början.

F2:      Aah okej.

H:       (ohörbart) 

F2:      Mm

H:       Kan inte spekulera i men..

F2:      Nej nej, jag förstår, jag förstår. Då är jag nöjd.

F:        Och advokaten har ingen fråga. Då avslutar vi förhöret klockan är 10:38
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Berättelse

F:         Förhörsledare – Henry Jansén
F2:       Biträdande förhörsledare – Anders Bergmark
H:        Hörd (Misstänkt) – Daniel Nyqvist
A:        Advokat – Johan Ritzer

 Ohörbart = (ohörbart) 
Kortare tystnad = (tystnad) 
Längre tystnad = (längre tystnad) 
Blir avbruten av annan = ..
Avbryter sitt eget ord = ..,
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F:        Förhör diarienummer K39890-04, hörd person är XXX, Daniel Nyqvist och den 
hörde då är misstänkt och detta är ett kompletterande förhör med anledning om ett 
dubbelmord i Linköping 2004. Närvarande är offentlige försvararen advokat Johan Ritzer. 
Förhörs.., förhörsledare Henry Jansén, biträdande förhörsledare Anders Bergmark. 
Förhörsdatum 2020-07-29 förhöret börjar klockan 08:58 och vi är i eh på häktet i polishuset 
Norrköping och det är ett 23:6 förhör och det spelas in på video. Och som jag gjorde förra 
gången Daniel så måste jag delge misstanke om dubbelmord i Linköping då och din 
inställning är?

H:       Fortfarande skyldig.

F:        Tack. Då har vi en hel del frågor och vi eh börjar med, du fick en kallelse utav mig eh 
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till förhör den 27 januari i år men du kom inte. Berätta varför du inte kom.

H:       Ah de (längre tystnad) på brev?

F:        Ja du fick ett brev till mig, en, ett, ett vanligt brev från polismyndigheten. Det var en 
kallelse till förhör och topsning. Frivillig topsning då men du kom inte. Minns du den här 
kallelsen?

H:       Eehj (tystnad) jag slänger allt som inte är räkningar.

F:        Okej. Så du la, du tänkte inte på..

H:       Nej (tystnad) antog väl det var samhällsinformation eller nått jag vet inte. 

F:        ..det var asså ett kurvert som det står en logotyp på som står polismyndigheten i 
Östergötland då och ett fönsterkuvert med ditt namn.

H:       Aha

F:        Men du, du minns inte det kuvertet?

H:       Eh jag tror det, men jag har inte läst det.

F:        Nej, om du hade fått ytterligare någon kallelse. Vad hade du gjort då?
H:       Jag vet inte (tystnad) ett till sånt brev alltså?

F:        Ja, ytterligare en kallelse.

H:       Jag vet inte. 

F:        Nej. Eh då släpper vi det så länge. Eh känner du till nån skola som heter Fridtuna 
skolan i Linköping?

H:       Ja jag har väl hört namnet.

F:        Var ligger den skolan?

H:        Vart vet jag inte riktigt.

F:        Ne, men du har hört namnet någon stans?

H:       Ja

F:        Okej (tystnad) den här skolan ligger inte så långt ifrån platsen där den här händelsen 
inträffade. (tystnad) Men du, det är ingen sån du, du minns eller kommer ihåg var den skolan 
ligger?

H:       Nej

F:        Den här dagen 19 Oktober 2004 när du åkte buss, kan du erinra dig, kan du komma 
ihåg eh vilken tidpunkt du åkte in?

H:       Efter sju nån gång tror jag.
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F:        Hade du busskort på den tiden?

H:       Eeeh jao. Måste jag haft.

F:        Hade du busskort då när du bodde hemma hos mor och far?

H:       Jao det tror jag nog.

F:        Hur länge hade du det busskortet?

H:       Du ingen aning ja, (tystnad) 

F:        Har du nått busskort nu?

H:       Eh jao (tystnad) eh (tystnad) ja det har jag, tror jag.

F:        Du har ett busskort nu ja.

H:       En hundralapp på de eller nått.

F:        Mm, jag förstår. Eh (tystnad) när det inträffar det här på Åsgatan, eh varför kasta du 
ifrån dig kniven?

H:       (längre tystnad) Jag vet inte, det gick väl mer på automatik antar jag. Vet inte.

F:        Var det någon anledningen till att du kasta den?

H:       Inte vad jag kan komma på, men ja

F:        Ville du bli av med kniven bara för att ingen skulle hitta den på dig?

H:       (längre tystnad) Jag vet inte, smartaste hade väl att behålla den i såna fall. 

F:        Samma sak sen med mössan. Varför kasta du ifrån dig den?

H:       Jao (ohörbart) (tystnad) är inte säker men kanske för att ändra utseende, jag vet inte.

F:        Fanns det nått mössan som du ville bli av med?

H:       (tystnad) Eh (tystnad) jag vet inte.

F:        Såg du om..

H:       Det var länge sen de.

F:        ..såg du om det var nått blod på mössan?

H:       (tystnad) inte vad jag minns i alla fall. 

F:        Men din uppfattning va att du ville förändra ditt utseende.

H:       Jag antar det, det var så länge sen de.

F:        Mm
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H:       Det var mer som i ett töcken man gick i.

F:        Mm (tystnad) har du nått giltigt pass nu?

H:       Nej det tror jag inte, nej. 

F:        Jag har tittat lite grann i historiken på ditt pass och så. Du hade ett pass som gick ut 
2002 på sommaren. Och sen hade du inget pass fören eh 2004, det var ungefär drygt 2 år 
mellan dom här passen. Det här pass nummer 2, kommer du ihåg var nån stans du ansökte om 
passet?

H:       2004?

F:        Ja

H:       I (tystnad) garnisonen där vid (tystnad) Linköping me

F:        Mm. Vet du när det var 2004?

H:       Nej (tystnad) efteråt i alla fall vet jag men

F:        Mm. Du ansökte om passet eh exakt 2 veckor efter dubbelmordet på Åsgatan. Vad var 
syftet med att ansöka om pass?

H:       Eh vi skulle på (tystnad) semester. (tystnad) (ohörbart) kommer inte ihåg exakt det året.

F:        Oh du har ansökt om pass nummer två då? Eh den eh 2 november 2004, det är 2 
veckor efter händelsen på Åsgatan. Vem var med dig när du sökte pass då?

H:       Eh (tystnad) morsan min.

F:        Mm

H:       För vi skulle åka nån stans (tystnad) tror det var Kroatien. 

F:        Hur kom du dit till garnisonen? Den dagen när du sökte passet ihop med din mamma?

H:       Bil

F:        Hade du körkort då?

H:       Nej

F:        Du åkte bil säger du till garnison. 

H:       Men morsan körde.

F:        Var befann du dig då 2004 i november? 

H:       (tystnad) I (tystnad) jag kommer inte ihåg jag hämta ut nått pass ja, morsan gjorde till 
mig om det är de du menar. 

F:        Nej jag bara tänker på den dan när du ansökte om pass ihop med din mamma.
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H:       Jao

F:        Åkte hon och hämta dig någon stans?

H:       Hämta mig? Jag ve.., bodde tillsammans vid den tiden.

F:        Aa, men jobba inte din mamma den dagen?

H:       Jag vet inte vilken dag det är de.

F:        Aa det var en vanlig veckodag alltså, det är inte lördag eller söndag. Utan vanlig 
veckodag.

H:       Ja eeh (längre tystnad) vet inte. Hon måste väl vart ledig då isånafall.

F:        Okej okej. (längre tystnad) För du hade ju inget annat id-kort vad jag förstår, för man 
måste ju legitimera sig när man söker pass. (tystnad) Men din mamma var med sa du?

H:       Ja

F:        Mm, när du hämta ut passet sen. 7 dagar senare den 9 november 2004. Vem var med 
dig då?

H:       Kommer inte ihåg.

F:        Nej

H:       Jag kommer bara ihåg vi vart i garnison för oh skaffa pass.

F:        Och avsikten med passet var en resa sa du till?

H:       K.., eh jag tror Kroatien.

F:        Mm

H:       El..,

F:        Vilka var med på den resan?

H:       Eh (längre tystnad) mor och far och bror och hans fäst.., flickvän. Tror ja.., om de, om 
det är den resa jag tänker på.

F:        Hur åkte ni till Kroatien? På vilket sätt?

H:       Eh bil. (tystnad) En större bil.

F:        Mm. (tystnad) Vet du vilket år det var ni åkte dit? Var det 2004 eller var det nått annat 
år?

H:       Det är jag inte säker på de (tystnad) (ohörbart) 

F:        Vilken, vilken årstid var det?
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H:       Eh (tystnad) s.., (tystnad) som.., sommarn tror jag. Sommarn skulle jag tro. 

F:        Mm. (tystnad) Som du förstår så har vi ju tittat i din mobiltelefon och dina datorer.

H:       Ja

F:        Mm. Det är en sån undersökning som vi har gjort. Eh och i år 2020 i mars så skapas 
det en bild eh me.., på en hand som håller i en kniv. Eh känner du till den bilden?

H:       En hand som håller i en kniv?

F:        Ja, jag kan visa dig bilden. (tystnad) Då visar förundersö.., för.., för.., förhörsledaren 
en bild med en hand som håller i en kniv och eh var har du fått den bilden ifrån?

H:       Den har jag aldrig sett förut.

F:        Den finns i din telefon.

H:       Min telefon?

F:        Jaa

H:       Vilken av dom?

F:        Det är den som du har använt mest vad jag förstår. (tystnad) Har du ägt en sån där 
kniv?

H:       Jag har aldrig sett en sån förut eh (tystnad) alla telefoner jag har, har jag fått förutom 
den lilla som jag köpte. 

F:        Mm. (längre tystnad) Vems är handen?

H:       Ingen aning eh (längre tystnad) 

F:        Är det din hand?

H:       Eh nej så kan jag inte böja tummen. 

F:        Om, om vi tittar på interiören på den här bilden med bakgrunden, man kan ju tro att 
det är nån matta nå liknande. Känner du igen bakgrunden?

H:       Naej, inte möblerna heller.

F:        Det finns nått som kallas för avatar. Vet du vad det är?

H:       Ja

F:        Vad är det för nånting?

H:       Man använder en bild, eh för oh representera sig själv.

F:        Mm och den där bilden hitta vi ju i en utav dina mobiler.

H:       Aa, den har jag inte sett förut.
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F:        Så förklaringen vad en avatar är, är en bild som representerar en profilbild av 
personen. Är det rätt uppfattat?

H:       Ja typ.

F:        Har du..

H:       (ohörbart) 

F:        ..har du nån annan slags avtar bild? I dator eller mobil?

H:       På eh (längre tystnad) aao i (längre tystnad) jao på Michelle Rodriguez i såna fall va de.

F:        Vem är det?

H:       Amerikansk skådespelerska. 

F:        Michelle Rodriguez

H:       Jao

F:        Okej

H:       Jag använde på min Hotmail kom jag ihåg.

F:        Okej. Har du andra såna här avatar bilder?

H:       Mm (tystnad) njao (tystnad) just det jag spela. Eh (tystnad) fast då var en bild på en 
ölburk. (tystnad) Och eh (tystnad) det andra kom jag inte ihåg vad det var på.

F:        Nej, men sammanfattningsvis då. Den här bilden känner du inte igen säger du?

H:       Inte matta eller nått heller. 

F:        Och du visste inte att den här bilden fanns i din mobil.

H:       Nej

F:        Okej. (tystnad) I din dator och då är de, den här, den heter E machines. Vet du vilken 
det är då? Fabrikat E machines, modell EL1352.

H:       Mm. De va de som var ihop kopplad va?

F:        Mja förmodligen så ja.

H:       Aa

F:        Och på en sida, websida så har du sparat ner eh (tystnad) expressen.se

H:       Aa

F:        Och det är en artikel ifrån 22 januari 2009. Varför har du tagit fram den där sidan?
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H:       Det där har jag gjort.

F:        Varför gjorde du det?

H:       (längre tystnad) jag hitta den där.

F:        Men varför, var..,

H:       (ohörbart) valde och se bara. Påminna sig själv. 

F:        Du sa en påminnelse om dig själv?

H:       Påminna sig själv.

F:        Om vadå?

H:       Att det verkligen har hänt och allt. 

F:        Det är ju som sagt var, det är ju 5 år efter det du gjorde på Åsgatan.

H:       Den här?

F:        Ja den, den där artikeln kom ut 2009. 5 år efter händelsen på Åsgatan. (tystnad) Och 
då hittar du den på nätet då. (tystnad) La ner den på nå.., en sida i din dator.

H:       Jag kommer inte ihåg att jag sparat på nått sånt inte, jag vet inte.

F:        Hur tänkte du då, när du gjorde de? (längre tystnad) Varför var de inte, varför var du 
intresserad att titta på den här artikeln? (tystnad) Kan du förklara lite utförliggare? Lite mer?

H:       Nej de va (längre tystnad) satt väl framför datorn och hade tråkigt och sådär då.

F:        Mm

H:       Kolla jag på nått.

F:        Okej

H:       Är inte säker (ohörbart) 

F:        Mm. (tystnad) Så eh, då har jag fått svar på mina frågor så nu får Anders, biträdande 
förhörledare ta över frågorna.

F2:      Eh de är ju såhär Daniel vi har pratat lite med dina barndoms kamrater också som du 
har lekt och spelat tvspel med.

H:       Jao

F2:      Eh det har ju kommit fram vissa uppgifter som vi måste prata med dig om och kan jag 
kan ju börja med och fråga vet du vad haila betyder?

H:       Ja

F2:      Du vet vad det betyder. Vad betyder det?

Förhör med Nyqvist, Daniel Örjan; 2020-07-29 08:58   diarienr: 0500-K39890-04
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H:       Haila?

F2:      Ja

H:       Man sträcker upp handen sådär.

F2:      Aa varför gör man det för?

H:       För skojs skull i..,

F2:      Har du gjort det nån gång?

H:       På skoj i såna fall.

F2:      På skoj

H:       Ja

F2:      Okej, när gjorde du det på skoj? Kommer du ihåg det?

H:       Nej

F2:      För nån kamrat till dig säger att du hailade varje morgon mot svenska flaggans, kan 
det stämma?

H:       Nej

F2:      Det stämmer inte?

H:       Nej 

F2:      Okej

H:       Det är möjligt man har sagt det för och va tuff men,

F2:      Ah okej, du har inte haft några höger extrema åsikter själv eller?

H:       Ne, följde mest med strömmen bara.

F2:      Okej. Du har inte varit med nån förening eller nått liknande heller? Du har inte betalat 
in några pengar till nån förening eller nått?

H:       Nej

F2:      Nej. Okej. Då är jag nöjd.

H:       Ungdoms trams helt enkelt.

F2:      Okej

F:        Då vänder jag mig till försvararen Johan Ritzer.

A:       Mm, nej tack jag har ingen fråga.

Förhör med Nyqvist, Daniel Örjan; 2020-07-29 08:58   diarienr: 0500-K39890-04
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F:        Aa. Har du nån fråga till oss Daniel?

H:       Eh, när är det rättegång?

F:        Datum kan inte vi säga utan det tar ganska lång tid nu för, som jag sa inledningsvis så 
är det ett ganska stort material som både åklagaren och din försvarare Johan ska läsa igenom 
och efter det så kanske Johan och du har nån kompletterande sak som vi ska fullfölja och det 
tar asså ett antal veckor till. Så uppskattningsvis kanske i början på september månad. Vi får 
räkna med det, omkring nån stans där.

H:       Ah

F:        Har du nån mer fråga?

H:       Inte vad jag kommer på.

F:        Dåså, då avslutas förhöret klockan 09:21

Förhör med Nyqvist, Daniel Örjan; 2020-07-29 08:58   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04

1837HEMLIG



Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04
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Brottsoffermyndigheten skadeståndsanspråk , 2020-07-14 13:34   diarienr: 0500-K39890-04

1855HEMLIG
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Beslagsprotokoll 0500-04-11630 , 2020-07-14 13:31   diarienr: 0500-K39890-04
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Protokoll Beslagsprotokoll, 2020-08-05 10:55   diarienr: 0500-K39890-04
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Protokoll Beslagsprotokoll, 2020-08-05 10:59   diarienr: 0500-K39890-04
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Protokoll Beslagsprotokoll, 2020-08-05 10:59   diarienr: 0500-K39890-04
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Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Henrik Sundin
Signerat datum

2020-06-09

Diarienummer

0500-K39890-04
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Nyqvist, Daniel Örjan

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

LGH 1408. ,  SKOGSGATAN 87 , 
LINKÖPING

Datum och tid för verkställighet

2020-06-09 07:20

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Viklund, Britt-Louise
Verkställt av

Andersson, Kristin
Sundin, Henrik
Skarphagen, Rickard
Palmgren, Erik

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Omfattning/direktiv

Husrannsakan skall genomföras i mt:s bostad Skogsgatan 87, Linköping med tillhörande utrymmen
för eftersökande av datamedia och annan information med koppling till brotten samt material som visar
intresse på för våld, särskilt våld mot barn.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Se upprättat beslag för IT.

Beslag

Nej

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Henrik Sundin
Signerat datum

2020-06-09

Diarienummer

0500-K39890-04

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Britt-Louise Viklund. Henrik Sundin 2020-06-09 14:05

Signerat Henrik Sundin 2020-06-09 14:13

Verkställd av Henrik Sundin, Kristin Andersson, Erik Palm-
gren och Rickard Skarphagen den 2020-06-09 07:20.

Henrik Sundin 2020-06-09 14:13

Signerad Henrik Sundin 2020-06-09 14:13
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Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Ann-Louise Stenius
Signerat datum

2020-06-09

Diarienummer

0500-K39890-04
Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Nyqvist, Daniel Örjan, 19830310-1953
ID-kontroll

Kontrollsätt Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande i sin frånvaro
Datum och tid för beslut

2020-06-08 14:32
Beslutsfattare

Viklund, Britt-Louise
Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
0311  -  Mord
Plats för verkställan

SKOGSGATAN 87 , 
LINKÖPING

Verkställt av

Nilsson, Henrik
Datum och tid för verkställighet

2020-06-09 06:35

Envarsgripande Gripen av Införd av Införd datum och tid

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Norrköping, Häktet

Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

2020-06-10
Beslutsfattare

Linköpings tingsrätt
Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Flyktfara
• Kollusionsfara
• Obligatorisk häktning
Restriktioner

Restriktioner finns.
Särskilda anvisningar

Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Sannolika skäl
Medgärningsmän

Sista dag för häktningsförhandling Sista dag för häktningsframställan
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Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Ann-Louise Stenius
Signerat datum

2020-06-09

Diarienummer

0500-K39890-04

Beslut

Typ

Anhållande i sin frånvaro
Datum och tid

2020-06-08 14:32
Beslutsfattare

Viklund, Britt-Louise
Typ

Anhållandet kvarstår
Datum och tid

2020-06-09 07:20
Beslutsfattare

Viklund, Britt-Louise
Typ

Häktning
Datum och tid

2020-06-10
Beslutsfattare

Linköpings tingsrätt

Åtgärder

Typ

24:8 förhör genomfört
Datum och tid

2020-06-09 07:06
Utfört av

Jansén, Henry
Typ

Anmält gripande till åkla-
gare

Datum och tid

2020-06-09 07:18
Utfört av

Jansén, Henry

Typ

Utlämnat avvisiterat gods
Datum och tid

2020-06-10 12:20
Utfört av

Harrström, Ronny
Typ

Förvaringsplats förändrad
Datum och tid

2020-06-10 13:45
Utfört av

NTE, NTE (Kriminalvården, Norrköping)
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Verkställande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland
Handläggande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland

Beslagsprotokoll

2020-0500-BG2

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0500-K39890-04

Misstänkt person

Nyqvist, Daniel Örjan, 19830310-1953
Plats för verkställan

SKOGSGATAN 87 ,  LINKÖPING
Datum och klockslag för verkställighet

2020-06-09 08:20
Beslutat av

Viklund, Britt-Louise
Verkställt av

Sundin, Henrik
Skarphagen, Rickard

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)
0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Linköpings tingsrätt
Beslag taget från

Nyqvist, Daniel Örjan

Föremålspunkter

2020-0500-BG2-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

På bordet i vardagsrummet
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Samsung Modell : Galaxy S3

Färg : Vit
Anteckningar: KOD: Saknas, inget SIM eller minneskort

2020-0500-BG2-2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

På bordet i vardagsrum
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Samsung Modell : Xcover

Färg : Mörkgrå
Anteckningar: KOD: Saknas, inget SIM eller minneskort

2020-0500-BG2-3
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

I plastpåse på vardagsrumsgolv
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Lenovo Typ : Bärbar dator
Modell : G70-35

Anteckningar: KOD: Saknas, uppmärkt med namn på silvertejpbit
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Verkställande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland
Handläggande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland

Beslagsprotokoll

2020-0500-BG2

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0500-K39890-04

Föremålspunkter

2020-0500-BG2-4
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

På datorbord bredvid bildskärm
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Toshiba Produkt : Datorkomponent

Typ : USB minne Modell : 8GB
Anteckningar: Vit

2020-0500-BG2-5
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

På datorbord bredvid bildskärm
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Netac Produkt : Datorkomponent

Typ : USB minne Modell : 4G
Anteckningar: Svart

2020-0500-BG2-6
Pekdator ( 1 st)

Platsbeskrivning

På bord i vardagsrum
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Lenovo Typ : Läsplatta
Modell : Yoga

Anteckningar: KOD: Saknas, Svart
2020-0500-BG2-7
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

I underskåp mittemot ugn i kök
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Samsung Modell : Galaxy S2

Färg : Svart
Anteckningar: KOD: saknas, inget SIM eller minneskort

2020-0500-BG2-8
Dvd-skiva ( 1 st)

Platsbeskrivning

I underskåp mittemot ugn i kök
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ av skiva/band : DVD-skiva

Anteckningar: Hemmabränd i fodral märkt Legend of the Seeker 1-11
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Verkställande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland
Handläggande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland

Beslagsprotokoll

2020-0500-BG2

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0500-K39890-04

Föremålspunkter

2020-0500-BG2-9
Dvd-skiva ( 1 st)

Platsbeskrivning

I underskåp mittemot ugn i kök
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ av skiva/band : DVD-skiva

Anteckningar: Hemmabränd i fodral märkt Legend of the Seeker 13-22
2020-0500-BG2-10
Dvd-skiva ( 1 st)

Platsbeskrivning

I underskåp mittemot ugn i kök
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ av skiva/band : DVD-skiva

Anteckningar: Hemmabränd i fodral märkt Legend of the Seeker s.2 1-12
2020-0500-BG2-11
Dvd-skiva ( 1 st)

Platsbeskrivning

I underskåp mittemot ugn i kök
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ av skiva/band : DVD-skiva

Anteckningar: Hemmabränd i fodral märkt Legend of the Seeker 12-22
2020-0500-BG2-12
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

I underskåp under diskbänk i kök
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Nokia Modell : 6085

Färg : Svart
Anteckningar: Viktelefon, KOD: saknas, inget SIM

2020-0500-BG2-13
Dvd-skiva ( 1 st)

Platsbeskrivning

I underskåp under diskbänk i kök
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ av skiva/band : DVD-skiva

Anteckningar: DVD-R fodral i papp, märkt Recovery 1
2020-0500-BG2-14
Dvd-skiva ( 1 st)

Platsbeskrivning

I underskåp under diskbänk i kök
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ av skiva/band : DVD-skiva

Anteckningar: DVD-R fodral i papp, märkt Recovery 2
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Verkställande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland
Handläggande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland

Beslagsprotokoll

2020-0500-BG2

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0500-K39890-04

Föremålspunkter

2020-0500-BG2-15
Dvd-skiva ( 1 st)

Platsbeskrivning

I underskåp under diskbänk i kök
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ av skiva/band : DVD-skiva

Anteckningar: DVD-R fodral i papp, märkt Recovery 3

2020-0500-BG2-16
Cd-skiva ( 1 st)

Platsbeskrivning

På blomhylla vid datorbord och fönster
mot balkong, vardagsrum

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ av skiva/band : Cd-skiva

Anteckningar: Hämmabränd CD-R märkt Windows XP m.m
2020-0500-BG2-17
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod på datorbord i vardagsrum
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Lenovo Typ : Stationär dator
Modell : H50-05

Anteckningar: KOD: saknas

2020-0500-BG2-18
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Inuti kartong i garderoben mittemot
säng i vardagsrum

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : eMachines Typ : Stationär dator
Modell : EL 1352

Anteckningar: KOD: saknas
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Verkställande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland
Handläggande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland

Beslagsprotokoll
Beslag av mobiltelefon

från Fredrik Nyqvist

2020-0500-BG3

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0500-K39890-04

Misstänkt person

Nyqvist, Daniel Örjan, 19830310-1953
Plats för verkställan

Telefon tagen i beslag från Fredrik Nyqvist vid för-
hör på polishuset den 2020-06-09 kl 10.47 ,  BRI-
GADGATAN 10 ,  LINKÖPING

Datum och klockslag för verkställighet

2020-06-09 10:47

Beslutat av

Viklund, Britt-Louise
Verkställt av

Staaf, Jan
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Linköpings tingsrätt
Beslag taget från

Nyqvist, Fredrik Hans

Föremålspunkter

2020-0500-BG3-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kontorsrum Jan Staaf
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Svart
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Verkställande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland
Handläggande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland

Beslagsprotokoll

2020-0500-BG4

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0500-K39890-04

Misstänkt person

Nyqvist, Daniel Örjan, 19830310-1953
Plats för verkställan

LGH 1408 ,  SKOGSGATAN 87 ,  LINKÖPING
Datum och klockslag för verkställighet

2020-06-22 11:10
Beslutat av

Sundin, Henrik
Verkställt av

Sundin, Henrik
Siipo, Moa

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Linköpings tingsrätt
Beslag taget från

Nyqvist, Daniel Örjan

Föremålspunkter

2020-0500-BG4-1
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänktes garderob i vardagsrum.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Sportswear North Creek Material : Fleece

Färg : Grå och svart
2020-0500-BG4-2
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkts garderob i vardagsrum.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Atlant Storlek : XL

Färg : Mörkgrön
2020-0500-BG4-3
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde i hallen hos misstänkt
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : My wear Storlek : L
Material : Fleece Färg : Svart

2020-0500-BG4-4
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde i hallen hos misstänkt
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Sport Storlek : L
Material : Fleece Färg : Svart och grå
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Verkställande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland
Handläggande enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1
PO Östergötland

Beslagsprotokoll

2020-0500-BG4

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0500-K39890-04

Föremålspunkter

2020-0500-BG4-5
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkts garderob i vardagsrummet
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Workwear Storlek : XL
Material : Fleece Färg : Svart
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Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland

Protokoll över
hämtning till förhör

Signerat av

Daniel W Axelsson
Signerat datum

2020-06-09

Diarienummer

0500-K39890-04
Aktuell status

Frigiven
Person som tvångsmedlet avser

Nyqvist, Fredrik Hans
Personens roll i förhör

Vittne
ID-kontroll

Kontrollsätt

Körkort
Kontrollerat av

Kom Daniel Axelsson

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2020-06-08 14:13
Beslutsfattare

Viklund, Britt-Louise
Brott

0310  -  Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av skjutvapen mot
kvinna/flicka
Plats där personen kan eftersökas

Rejmes. Arbetsplatsen , 
ÅSBJÖRNSGATAN 1 , 
LINKÖPING

Alternativ plats Kallelse

Hämta utan kallelse

Plats för verkställan

ÅSBJÖRNSGATAN 1 , 
LINKÖPING

Verkställt av

Hughes, Mark
Axelsson, Daniel W

Datum och tid för verkställighet

2020-06-09 07:30

Införd av

Hughes, Mark
Axelsson, Daniel W

Införd datum och tid

2020-06-09 07:47

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Uppgifter om frigivning
Datum och tid för beslut

2020-06-09 10:50
Beslutsfattare

Viklund, Britt-Louise
Datum och tid för verkställighet

2020-06-09 10:50
Verkställare

Staaf, Jan
Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Hämtning till förhör
Datum och tid

2020-06-08 14:13
Beslutsfattare

Viklund, Britt-Louise
Typ

Frige
Datum och tid

2020-06-09 10:50
Beslutsfattare

Viklund, Britt-Louise

Åtgärder

Typ

23:6 förhör genomfört
Datum och tid

2020-06-09 08:04
Utfört av

Staaf, Jan
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Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland

Protokoll över avspärrning
Signerat av

Henrik Sundin
Signerat datum

2020-06-09

Diarienummer

0500-K39890-04
Aktuell status

Verkställd

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2020-06-09 10:10
Beslutsfattare

Viklund, Britt-Louise
Plats för avspärrning

LGH 1408. ,  SKOGSGATAN 87
,  LINKÖPING

Verkställt av

Andersson, Kristin
Sundin, Henrik

Datum och tid för verkställighet

2020-06-09 10:10

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott
Omfattning/Direktiv

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Aktuella uppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2020-06-09 10:10
Beslutsfattare

Viklund, Britt-Louise
Omfattning/Direktiv

Verkställt av

Andersson, Kristin
Sundin, Henrik

Datum och tid för verkställighet

2020-06-09 10:10

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Avspärrning
Datum och tid

2020-06-09 10:10
Beslutsfattare

Viklund, Britt-Louise
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1881

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Diarienr

0500-K39890-04
Skäligen misstänkt person Identifierad Anledning Personnr

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr

POD05-BM2020-169479113-0Q
Diarienr

0500-K39890-04
Brottskod

0311
Brottsbeskrivning

Mord
Beslutsdatum misstankebeslut

2020-06-08
Beslutsfattare misstankebeslut

Viklund, Britt-Louise

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr

POD05-BM2020-169479591-02
Diarienr

0500-K39890-04
Brottskod

0310
Brottsbeskrivning

Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
Beslutsdatum misstankebeslut

2020-06-08
Beslutsfattare misstankebeslut

Viklund, Britt-Louise

HEMLIG



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Öst, Grova brott 1 PO Östergötland
Ärende

Diarienr

0500-K39890-04
Handläggare

Jansén, Henry
Gärning

Mord på pojke 8 år samt kvinna 56 år på Åsgatan i Linköping 19 oktober 2004

Berörd person

Personnr

19830310-1953
Efternamn

Nyqvist
Förnamn

Daniel Örjan
Underrättelse utsänd

2020-08-10
Yttrande senast

2020-08-27
Underrättelse slutförd

2020-08-27
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2020-06-09
Underrättelsesätt

Förundersökningsprotokoll
Notering

Utlämnat förundersökningsprotokoll till den misstänktes offentlige försvarare Johan Ritzer.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Johan Ritzer
Underrättelse utsänd

2020-08-10
Yttrande senast

2020-08-27
Underrättelse slutförd

2020-08-27
Underrättelsesätt

Förundersökningsprotokoll
Notering

Utlämnat  förundersökningsprotokoll

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran
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