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Brottsanmälan Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Anmält datum

2003-09-10
Registreringsdatum

2003-09-10
Överförd från RAR

2003-09-11
Brottsplats

HAMNGATAN 18-20, NK PLAN 1

STOCKHOLM

Områdeskod

1A0600101033

Brottstid

Onsdag 2003-09-10 16:00 -   16:20
Brottsbeskrivning Brottskod Antal

Mord 0310 1
Målsägande

Holmberg, Bo Lindor
Skäligen misstänkt

Mijailovic, Mijailo
Anmälare

Vittne

Malmqvist, Susanne Maria Emelia

Landström, Miruna-ioana

Lennström, Ann Sigrid Viveka

Brunholtz, Robert Karl-erik

Karlsson, Gunborg Helena

Fridh, Lena Gunilla

Bakali, Ridouan

Fantenberg, Sofia Lovisa

Lundeby, Solveig Anna-lisa

Aurusell, Matts

Aurusell, Christa

Hundertmark, Liisa E

Rodensjö, Petra Victoria Kristina

Osvald, Katja Josefin Charlotte

Sundberg, Hanna Mari

Palmgren, Eva Anna Elisabeth

Eiroff, Anna Sofia Magdalena

Nord, Jaen Veronica

Wassberg, Filippa Maria

Franchell Hallgren, Eva Maria Bengtsdotter

Johansson, Linnéa Katarina
Fritext grundanmälan

Den 10 september 2003 kl. 16.20 gick larm ut om att en person blivit 
knivskuren på NK Hamngatan. Rb 1110 kom först till platsen. Händelsen hade 
utspelats på plan 1 inne på butik Filippa K.
BROTTET
Okänd gärningsman är misstänkt för försök till mord genom att ha utdelat ett 



2

flertal knivstick som träffade målsägaren på armarna, i bröstet och i buken.
Skadorna mycket allvarliga, målsägaren förd till KS i ambulans.
På plats framkom att offret var utrikesminister Anna Lindh.
Tekniker tillkallades och har på plats tagit kniven i beslag som anträffats 
av ett vittne.
SIGNALEMENT
Man, ca 20-35 år, ca 180-185 cm lång, normal kroppsbyggnad, ev kraftig. Har 
mörkt lite vågigt hår, pagefrisyr, håret bakom öronen, ev. polisonger. 
Ljus hy, såg svensk ut.
Klädd i en beige eller grå tröja liknande munkjacka, beige eller grå byxor, 
ej jeans, bar en mörk ev. blå keps.
ÖVRIGT
Ytterligare beslag finns. Se vidare vittnesförhör och pm.
Till polisinsatschef utsågs initialt ptr 1057 Pinsp Wallström. Pkom Runvik 
tog därefter över den rollen.
Länskriminalen inkallad. 
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                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2003-09-11 08.52
 Polismyndigheten i                                            0201-K233390-03 
 Stockholms län                                                Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: STOCKHOLMS LÄN                    Dnr: 0201-K233390-03 
 Enhet: 1ONND       Myndighetskod: 0201      Dnr annan p-mynd:                 
 Anmälningsdatum: 2003-09-10 kl: 16.24  Anmälningssätt: Polisman i tjänst      
 Upptagen av:     Insp Annette Berg                                            
 Inskriven av:    Insp Annette Berg                                            
 Inskriven:       2003-09-10 kl: 18.38  Handl. p-mynd: STOCKHOLMS LÄN          
 Enhet:           1ONND                                                        
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSPLATS                                      Områdeskod: 1A0600101033     
                                                                               
 HAMNGATAN  18-20, NK PLAN 1, STOCKHOLM                                        
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSTID                                                                     
                                                                               
 Onsdag 2003-09-10 kl 16.00 t.o.m   kl 16.20                                   
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.10 
                                                                Brottskod  Ant 
 Mordförsök                                                          0303    1 
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
                                           Fritext                             
 VITTNE:                                                                       
 MALMQVIST, SUSANNE                                                            
 LANDSTRÖM, MIRUNA-                                                            
 LENNSTRÖM, VIVEKA                                                             
 Fler vittnen finns                                                            
                                                                               
 UTPEKAD:                                                                      
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 Flertal vittnesförhör, pm, beslagsprotokoll                                   
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 Den 10 september 2003 kl. 16.20 gick larm ut om att en person blivit          
 knivskuren på NK Hamngatan. Rb 1110 kom först till platsen. Händelsen hade    
 utspelats på plan 1 inne på butik Filippa K.                                  
                                                                               
 BROTTET                                                                       
 Okänd gärningsman är misstänkt för försök till mord genom att ha utdelat ett  
 flertal knivstick som träffade målsägaren på armarna, i bröstet och i buken.  
 Skadorna mycket allvarliga, målsägaren förd till KS i ambulans.               
                                                                               
 På plats framkom att offret var utrikesminister Anna Lindh.                   
                                                                               
 Tekniker tillkallades och har på plats tagit kniven i beslag som anträffats   
 av ett vittne.                                                                
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 Länskriminalpolisen               Besöksadress: Kungsholmsgatan 37            
 Box                                                                           
 106 75 STOCKHOLM                  Handläggande enhet: Våldssektion            
 Tfn: 08-401 00 00                 Handläggare: Kriminalkommissarie Gösta Ande 
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 E-post:                                                                       
                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR  

                                                               2003-09-11 08.52
 Polismyndigheten i                                            0201-K233390-03 
 Stockholms län                                                Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 SIGNALEMENT                                                                   
 Man, ca 20-35 år, ca 180-185 cm lång, normal kroppsbyggnad, ev kraftig. Har   
 mörkt lite vågigt hår, pagefrisyr, håret bakom öronen, ev. polisonger.        
 Ljus hy, såg svensk ut.                                                       
                                                                               
 Klädd i en beige eller grå tröja liknande munkjacka, beige eller grå byxor,   
 ej jeans, bar en mörk ev. blå keps.                                           
                                                                               
 ÖVRIGT                                                                        
 Ytterligare beslag finns. Se vidare vittnesförhör och pm.                     
                                                                               
 Till polisinsatschef utsågs initialt ptr 1057 Pinsp Wallström. Pkom Runvik    
 tog därefter över den rollen.                                                 
                                                                               
 Länskriminalen inkallad.                                                      
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 MALMQVIST, SUSANNE MARIA EMELIA                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 LANDSTRÖM, MIRUNA-IOANA                                                       
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 LENNSTRÖM, ANN SIGRID VIVEKA                                                  
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 BRUNHOLTZ, ROBERT KARL-ERIK                                                   
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 KARLSSON, GUNBORG HELENA                                                      
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 FRIDH, LENA GUNILLA                                                           
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 BAKALI, RIDOUAN                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 FANTENBERG, SOFIA LOVISA                                                      
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 Länskriminalpolisen               Besöksadress: Kungsholmsgatan 37            
 Box                                                                           
 106 75 STOCKHOLM                  Handläggande enhet: Våldssektion            
 Tfn: 08-401 00 00                 Handläggare: Kriminalkommissarie Gösta Ande 
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 E-post:                                                                       
                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR  

                                                               2003-09-11 08.52
 Polismyndigheten i                                            0201-K233390-03 
 Stockholms län                                                Sida: 3         
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 LUNDEBY, SOLVEIG ANNA-LISA                                                    
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 AURUSELL, MATTS                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 AURUSELL, CHRISTA                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 HUNDERTMARK, LIISA E                                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 RODENSJÖ, PETRA VICTORIA KRISTINA                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 OSVALD, KATJA JOSEFIN CHARLOTTE                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 SUNDBERG, HANNA MARI                                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 PALMGREN, EVA ANNA ELISABETH                                                  
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 EIROFF, ANNA SOFIA MAGDALENA                                                  
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 NORD, JAEN VERONICA                                                           
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 WASSBERG, FILIPPA MARIA                                                       
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 FRANCHELL HALLGREN, EVA MARIA BENGTSDOTTER                                    
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 JOHANSSON, LINNÉA KATARINA                                                    
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 Länskriminalpolisen               Besöksadress: Kungsholmsgatan 37            
 Box                                                                           
 106 75 STOCKHOLM                  Handläggande enhet: Våldssektion            
 Tfn: 08-401 00 00                 Handläggare: Kriminalkommissarie Gösta Ande 
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 E-post:                                                                       
                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR  

                                                               2003-09-11 08.52
 Polismyndigheten i                                            0201-K233390-03 
 Stockholms län                                                Sida: 4         
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2003-09-10      Beslut av: Polisinspektör Wallstöm 1OSÖ                
 Förundersökning inleds                                                        
 ------------------------------------------------------------------------------
 Länskriminalpolisen               Besöksadress: Kungsholmsgatan 37            
 Box                                                                           
 106 75 STOCKHOLM                  Handläggande enhet: Våldssektion            
 Tfn: 08-401 00 00                 Handläggare: Kriminalkommissarie Gösta Ande 
 E-post:                                                                       
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Förhör Signerat av

Marianne Öman
Signerat datum

2003-12-01 16:06Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Hedberg, Thina Charlotte
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående Anna Lindhs engagemang den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Marianne Öman
Förhörsdatum

2003-11-28
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

10:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lotta Hedberg arbetar på Regeringskansliet och var Anna Lindhs sekreterare.

Lotta Hedberg tillfrågas om Anna Lindhs program för den 10 september 2003.

Lotta Hedberg berättar att enligt programmet skulle Anna Lindh vara i Sundsvall under dagen 
den 10 september 2003, för att sedan under kvällen befinna sig i Stockholm och då närvara i 
en TV debatt. Det blev dock förändringar och Lotta fick besked av Stefan Amér via telefon 
den 5 september, att Annas resa till Sundsvall skulle ställas in. Lotta bokade av Annas 
flygbiljett till Sundsvall samma dag hon fick reda på ändringen.

Lotta Hedberg informerade Säkerhetspolisen den 5 september, angående några förändringar i 
Anna Lindhs program. Samtalet gällde främst måndagen den 8 september, men hon nämnde 
även förändringen i programmet för den 10 september.

Anna Lindhs engagemangslista för den 10 september 2003 skrevs om någon gång mellan den 
5/9 – 8/9 och faxades till Säkerhetspolisen måndagen den 8 september kl. 15.10. 

Den 5 september 2003, var Anna Lindh i Italien på ett officiellt besök. Med henne var Stefan 
Amér, politisk rådgivare och Dan Svanell, pressekreterare. 

Anledningen till att Anna Lindh ställde in resan till Sundsvall, var att hon ville ha mer tid att 
förbereda sig inför TV debatten på kvällen den 10 september.

Förhöret slut kl. 10.05.
Förhöret uppläst och godkänt.

Stockholm som ovan
Marianne Öman, krinsp.



Anna Lindhs planerade program för den 10 september, 2003-11-28 09:55   diarienr: 0201-K233390-03
 10
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PM
Sosab-samtal

Signerad av

Mikael Schönhoff
Signerad datum

2003-10-22 09:03Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Mikael Schönhoff
Datum

2003-10-22
Tid

09:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Schönhoff

Uppgiften avser

Uppgift

Efter kontroll med SOSAB har det framkommit att första larmsamtal gällande knivskärningen 
på NK-varuhuset den 10 september 2003 inkom till SOSAB klockan 16:14:23. Samtalet 
besvarades klockan 16:14:26.

Stockholm 2003-10-22

Mikael Schönhoff, krinsp
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Förhör Signerat av

Dick Didriksson
Signerat datum

2003-09-13 12:45Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Pettersson, Åke Karl Gustav
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör om sina iaktagelser som securitasvakt vid Utrikesdepartementet,  Gustav Adolfs torg 

i Stockholm omkring  den 10 sepember 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Dick Didriksson
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

11:10
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Åke Pettersson tjänstgör vid vaktbolaget Falck och sitter permanent vid receptionen vid 
Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. 

Onsdagen den 10 september 2003 tjänstgjorde Pettersson mellan 07.30-19.00 då han stängde. 
Han blev avlöst några korta stunder av cirkulerande vaktpersonal från Falck.
Han kommer ihåg att mellan klockan 15.40-15.50 gick tidigare utrikesministern Anna Lind 
och tidigare pressekreteraren Eva Frankell ut och vinkade till honom som de oftast gjorde.
Han är så gott som säker på att tidpunkten bör ha varit mellan dessa klockslag. 
Han följde paret när det utanför receptionen gick till vänster och i riktning mot Fredsgatan och 
vidare mot Gallerian. Pettersson säger att han kontrollerade om de skulle hämtas av någon bil 
eller privatchaufför men det gjorde de inte.
Han uppger att han har från sin plats uppsikt ut mot Gustav Adolfs Torg och han upplevde det 
som vanliga människor och turister som strövade omkring.

Pettersson säger angående bevakningskameror att det högst upp på Försvarsdepartementet 
sitter en bevakningskamera som är riktad snett ner mot UD:S receptionsområde och dess 
framsida samt parkering. Han tror dock att dessa bevakningskameror inte har 
bandningsfunktion.

Pettersson har inte sett någon person som verkade följa efter Anna Lind och väninnan när de 
gick ut. Han säger sig heller inte ha reagerat över några personer som har varit störande eller 
på annat sätt uppträtt konstigt under aktuell eller dagarna innan den 10 september. 

Under denna morgon köpte han morgonutgåvan av dagstidningarna och både Expressen och 
Aftonbladet hade på sina löpsedlar en bild på en man som tydligen filmats på planet ovanför 
där mordet begicks. Han känner inte igen mannen på bilderna.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Haglund, Madelene Kristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Madelene Haglund hörd ang. hennes iakttagelser av Anna Lindh i Gallerian 2003-09-10.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mikael Neselius
Förhörsdatum

2003-11-19
Förhör påbörjat

19:40
Förhör avslutat

19:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Madelene Haglund, fortsättningsvis kallad vid förnamn har ringt in tips till polisen och då 
berättat att hon 2003-09-10 ca. kl. 15.50 var i Gallerian för att vänta på en kamrat.

Då Madelene stod där kom Utrikesminister Anna Lindh och gick förbi den plats där Madelene 
stod. Anna Lindh hade sällskap med en kvinna i 50-årsåldern. De kom in i gallerian via 
Regeringsgatan, där GEAB mobiltelefoner ligger. Vid tillfället var det pågående byggnationer 
vilket gjorde att besökarna fick gå på en ramp. 

Madelene reagerade på att Anna Lindh inte hade några livvakter med sig. Då Anna Lindh och 
hennes sällskap hade passerat vände sig Madelene om och tittade på Anna Lindh. Madelene 
såg inga andra personer runt omkring. Anna Lindh hade en väska vilken hon hade runt ena 
axeln. Det var en väska med korta remmar vilket gjorde att väskan satt tight mot axeln.

Madelene hörde senare om vad som hade hänt inne på NK. Det första hon hörde var att det 
skulle ha varit en väskryckare. Madelene förstod då att det blev tumult eftersom Anna Lindh 
bar väskan som hon gjorde.

Madelene hörde senare om vad som egentligen hade hänt. Madelene tänkte då på att Gallerian 
hade varit en lämpligare plats för gärningsmannen att välja då det var lite folk i gallerian samt 
att där fanns det många flyktvägar.

Madelene hörde senare om en man med camoflagekläder och av uteliggartypen som hade varit 
synlig på NK. Madelene utesluter att någon sådan skulle ha funnits i Anna Lindhs närhet i 
Gallerian. Detta skulle Madelene ha lagt märke till. Hon såg ingen som var iögonfallande.

Madelene har senare sett bilder på den s.k. NK-mannen. Om han hade varit i Gallerian hade 
nog inte Madelene lagt märke till honom då hon tycker att han ser "vanlig" ut.

Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt.
Förhöret avslutat klockan 19.50.
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Förhör Signerat av

Jim Keyzer
Signerat datum

2003-09-16 09:44Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Eriksson, Ann-Charlotte Margaretha
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om iakttagelser med anledning av brott på varuhuset NK onsdagen den 10 september 2003
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Jim Keyzer
Förhörsdatum

2003-09-15
Förhör påbörjat

16:37
Förhör avslutat

16:45
Förhörsplats

LKPU/S
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eriksson berättar att hon arbetar på Mediecenter, dvs Metro m fl mediabolags 
informationsstånd i mittgången inne i Gallerian. Hon arbetade mellan kl 10 och 19 och hade 
med sig en ny kollega, Sofia, som hon skulle lära upp. 

Eriksson säger att hon såg Lindh gå förbi och uppskattar tiden då till ca 15:50 fram till 15:55. 
Eriksson baserar tiden på när hon återkom från sitt lunchuppehåll. Eriksson sa till Sofia 
någonting liknande ”Det där var ju Anna Lindh” och även Sofia såg Lindh.

Lindh kom gående tillsammans med en väninna Gallerian i riktning mot Hamngatan. De 
passerade mellan Mediecenter och ”Clas Ohlsson”-sidan och Lindh pratade med sin väninna, 
som gick på Lindhs vänstra sida. Bakom dem gick det andra människor, men Eriksson 
uppfattade det inte som om de var i sällskap utan att Lindh och väninnan gick ensamma. 
Eriksson tappade ögonkontakt med dem efter en stund då de kom längre bort från henne i 
Gallerian-gången. 

Eriksson reflekterade över att hon inte sett eller hört Lindh tala offentligt i ”Ja till Euron”:s 
stånd/monter helt bredvid Mediecenter. Hon trodde därför att Lindh var ute i ett privat ärende.

Eriksson har sett bilden som publicerats i media, och säger att det kan vara någonting bekant, 
fått en klocka att ringa. Hon har inget belägg för detta, utan det är endast en känsla. Det kan ha 
varit en person som passerat förbi någon gång eller som väntat på att få surfa på Mediecenters 
datorer. 

Uppläst och godkänt i anteckningsform

Förhöret avslutat kl 16:45 
  



Förhör Vittne, 2003-09-16 13:15   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Vittne, 2003-09-16 13:15   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Vittne, 2003-09-15 10:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Vittne, 2003-09-15 10:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Monica Brandt
Signerat datum

2003-10-16 13:05Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Ekman, Sofia Emelie Esther
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina iakttagelser i Gallerian den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Monica Brandt
Förhörsdatum

2003-10-10
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Gallerian, Hamngatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Sofia uppger att hon arbetar i tidningen Metros stånd  som ligger i mitten på gången i 
Gallerian. Beträffande den 10 september arbetade hon tillsamman med en flicka som heter 
Lotta. Det var Sofias första dag i Gallerian och hon minns den mycket väl.

När de satt där säger Lotta "Som du ser kommer det många människor man känner igen här". 
Hon avsåg då Anna Lind som just kom gående med en annan kvinna. Sofia såg dem först när 
de passerade  ståndet med "Ja till Euro". Hon såg att Anna Lind sade något till någon som 
jobbade där men stannade inte. 

Anna Lind och den andra kvinnan gick sedan vidare längs Gallerians östra sida och tittade in i 
affärer men  gick inte in i någon affär. De gick och pratade med varandra. Sofia lade inte 
märke till någon person som följde efter dem eller som visade dem särskilt intresse. Det var 
ganska mycket folk i rörelse. Någon tidpunkt för när det var som de passerade kan Sofia inte 
uppge.

Sofia kunde se dem tills de skymdes av byggnationer ungefär vid Jerns skoaffär, därefter var 
de ute ur hennes synfält.

Hon tror att Anna Lind var klädd i ljusa kläder och att det var kavaj och byxor.

Uppläst från anteckningar och godkänt.

Monica Brandt
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Förhör Signerat av

Agneta Westtorp
Signerat datum

2003-11-04 12:59Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Jonsheden, Johanna Maria Carolina
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser innan mordet på  utrikesminister Anna Lindh, Gallerian, Hamngatan i Stockholm
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Agneta Westtorp
Förhörsdatum

2003-11-04
Förhör påbörjat

12:05
Förhör avslutat

12:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Johanna Jonsheden arbetade den 10 september 2003 på kaféet Coffee Cup, beläget på gatuplan 
mellan butikerna i Gallerian, Stockholm. På eftermiddagen var det lugnt och få kunder, 
Jonsheden stod och tittade på de människor som gick förbi och såg att utrikesminister Anna 
Lindh gick förbi kaféet tillsammans med en väninna. Jonsheden minns inte vilken tidpunkt det 
var. 

Lindh gick på den östra sidan av Gallerian och i riktning mot Hamngatan. Enligt Jonsheden 
pratade Lindh med väninnan och de skrattade tillsammans.

Jonsheden iakttog Lindh och hennes väninna till dess att de passerat kaféet American Cookies, 
enligt Jonsheden gick de inte in i någon butik under den sträckan. Hon iakttog ingen som 
verkade följa efter Lindh – ingenting som hon lade märke till, inte heller någon som gick fram 
och pratade med henne. Lindh och väninnan gick i rask takt.

Uppläst och godkänt i anteckningsform och därefter utskrivet.
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Förhör Signerat av

Jim Keyzer
Signerat datum

2003-09-15 13:27Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Ekström, Anna Erika Evelina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om iakttagelser med anledning av brott på varuhuset NK onsdagen den 10 september 2003
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Jim Keyzer
Förhörsdatum

2003-09-15
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats

LKPU/S
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Evelina arbetar som barista på Coffee Cup i Gallerians mittgång. Hon arbetade onsdagen den 
10 september mellan kl 8-17, men hade lunch mellan ca kl 13:00 till 13:30. Hon lämnade kort 
arbetsplatsen och gick till Metros informationsstånd/plats för att nyttja Internet en kort stund 
mellan ca kl 15:55 till 16:20.

Hennes arbetskamrat Johanna sa till henne "Titta, där är Anna" och Evelina såg Anna Lindh 
passera förbi i riktning mot Hamngatan. Lindh gick med en väninna och de skrattade och 
Evelina säger att de gick ensamma. Klockan var då mellan 15:30 och 15:55. Evelina såg inget 
annat runt eller i närheten av dem som hon reagerade över.

Evelina har sett bilderna som publicerats i massmedia men säger att hon aldrig sett honom. 
Hon säger vidare att de vid varje arbetsdag ser mycket folk och att det är det de gör, dvs tittar 
på folk.

Förhöret uppläst och godkänt 

Förhöret avslutat kl 13:15  
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Fehr, Jannice
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser den 10 september
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Bjarne Söderström
Förhörsdatum

2003-09-15
Förhör påbörjat

11:55
Förhör avslutat

12:00
Förhörsplats

Gallerian, butik Fehrs blommor
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fehr berättar att hon arbetade den dagen och att hon såg Anna Lindh passera småpratande med 
en väninna.
Vart de gick efter det korta ögonblick Fehr hade ögonkontakt  vet hon inte för sådan koll har 
man inte när man jobbar.
Hon tänkte när hon såg Anna Lindh att hon alltid ser så glad ut trots sitt tråkigt politiska arbete.



Jannice Fehr, 2003-09-15 11:55   diarienr: 0201-K233390-03
 23
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Forslund, Daniel Antonio
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser den 10 september
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Bjarne Söderström
Förhörsdatum

2003-09-15
Förhör påbörjat

15:15
Förhör avslutat

15:17
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Forslund arbetade på Superb Coffe som ligger i mitten av gången som går igenom Gallerian.
Han säger att när man arbetar går blicken från kund till övriga människor som hela tiden 
passerar.
Ibland ser man någon kändis eller annan känd person passera och just denna dag såg han Anna 
Lindh som i sällskap hade en väninna och hur de småpratade. Var de gick har han ingen aning 
om.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Panes, Karl Johan Louie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Eventuella iakttagelser 2003-09-10
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Rune Carlsson
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Superb, Gallerian.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Serrander, Torbjörn
Berättelse

Karl Panes arbetar vid restaurang Superb, som är en mindre restaurang som ligger i 
mittgången i Gallerian utanför Lindex. De säljer smörgåsar mm.
Panes arbetade under onsdageftermiddagen 2003-09-10 och vet att han under eftermiddagen 
såg Anna Lindh, som han känner igen sedan tidigare.
Han såg henne komma gående någon gång mellan kl 1400 - 1600. Hon gick tillsammans med 
en blond kvinna och de passerade mellan Lindex och Superb i riktning mot Hamngatan. De 
gick lugnt.
Vid tillfället var det mycket folk i Gallerian. 

Panes såg inget anmärkningsvärt utan kvinnnorna bara passerade.

Vid tillfället arbetade han tillsammans med Daniel Forslund, som arbetar dagtid nu först 
kommande måndag.

Uppläst efter hand och godkänt.
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Förhör Signerat av

Dick Didriksson
Signerat datum

2003-09-15 14:26Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Dhaouadi, Hedi
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av lämnad information i samband med mordet på Anna Lindh. Se tips nr. 126.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Dick Didriksson
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:40
Förhörsplats

 Kungsholmsg. 37,  Lkpús, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hedi Dhaouadi uppger att under onsdagen den 10 september gick han tillsammans med 
kamraten Habib genom Gallerian. Man gick in genom stora entrén från Hamngatan för att "ta 
en fika". Man går sedan genom hela gallerian längst in och det är under denna promenad som 
han första gången ser mannen han vill lämna upplysningar om.

Hedi har under ovan förhörsdag sett löpsedlarna på en man från NK men ej tittat i några 
tidningar. Han vill utifrån mannen på löpsedlarna påstå att den man han vill beskriva från 
Gallerian inte stämmer överens. Den han såg i Gallerian bar jacka och var lång enligt nedan 
beskrivning.

Beskrivning:
Han beskriven mannen som europé, ej mörkhyad och ca. 30-35 år gammal och 185-190 cm 
lång (Hedi är själv 162 cm).
Han hade insjunkna kinder och var ikädd en tjock midjelång jacka av okänd färg, ev. blå jeans 
samt skor av okänd färg och sort.  Han hade keps, vet ej någon färg och denna var ej utformad 
på något speciellt sätt och hade ej något märke etc. Håret var ruffsigt runt kepsen.  
Mannen bar ej glasögon.
Hedi såg ej till något vapen och bedömer mannen som narkoman och ej berusad.
Eventuell klädsel innanför jackan är för Hedi okänt.

Under färden i Gallerian, ca. kl 15.30, kom Hedi vid några tillfällen mannen mycket nära. 
Mannen gick från vänster sida till höger sida under färden och verkade leta efter något eller 
någon. Han tittade sig hela tiden runt och gav ett förvirrat och nervöst intryck.
Hedi upplever mannen som läskig med stirrig blick. 

När Hedi och Habib satt sig och intog en "fika", ganska nära entréutgången mot Hamngatan 
(efter blomsterbutiken i mitten av gången), blir han uppmärksammad av sin kamrat på att 
Anna Lindh kom gående. Hon var i sällskap med en mörkhårig väninna.
De båda passerar precis förbi, bara någon meter, men Hedi kan inte säga om de direkt 
fortsätter ut genom entrédörren eftersom han sedan ser mannen stå och titta. 



Avståndet från cafeterian till entrén mot Hamngatan bedömer han till ca. 15 meter. 
Klockan är i detta skede  omkring 15.45
Hedi iakttar mannen som står och tittar och verkar leta efter någon men säger samtidigt att han 
nu är osäker på om detta är före eller efter det att Anna Lindh har passerat. Det handlar i vilket 
fall som helst om bara minuter mellan iakttagelserna av mannens "spejande" och när han ser 
Anna Lindh passera. Hedi tror att mannen sedan går inåt Gallerian och ej ut genom entrén mot 
Hamngatan. Detta är han dock osäker på.

Hedi tror att man sedan satt kvar ca. 15 minuter innan man lämnade platsen eftersom kamraten 
skulle ta pendeltåget strax efter kl. 16.00. Hedi satt kvar ensam i fem minuter efter det att 
Habib gått.
Han gick sedan ut entrén mot Hamngatan, tog höger ner mot Kungsträdgården för att se om 
han träffade några "kompisar". Detta gjorde han inte varför han går tillbaka omgående och 
samma väg, Hamngatans södra sida, varför han återigen passerar Gallerians entré. Han 
fortsätter sedan på gatuplanet, ej ner på "plattan" och sneddar över mot Hötorget. Hedi säger 
att han på Hamngatans motsatta sida ser en manlig och en kvinnlig polispatrull som går 
Hamngatan i riktning mot NK-huset och Norrmalms torg. Tidpunkten när han observerar 
polispatrullen måste ha varit omkring kl. 16.20-16.30.
På fråga säger Hedi att han under ovan promenad inte ser eller uppmärksammar något konstigt 
eller speciellt.

Kl. 16.42 tog han pendeltåget mot Tullinge och bostaden. Senare på kvällen fick han 
information om vad som hänt Anna Lindh.

Förhör med Dhaouadi, Hedi; 2003-09-13 16:15   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Dick Didriksson
Signerat datum

2003-09-15 14:35Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Manaa, Habib Ben Tahar
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör avseende lämnade uppgifter i mordet Anna Lindh. Se tips nr. 126.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Dick Didriksson
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Under onsdagen den 10 september befann han sig i Gallerian vid Hamngatan och "fikade" 
tillsammans med kamraten Hedi Dhaouadi. Se separat förhör.

Omkring kl. 15.45 ser Habib utrikesministern Anna Lind komma gående i Gallerians gång och 
hon är då i sällskap med en äldre kvinna. De båda gick och pratade med varandra enligt Habib. 
Han kände igen utrikesministern och sade också till kamraten "titta vem som kommer här".
Anna Lindh och den andra kvinnan gick mot utgången som vätter mot Hamngatan.

Han såg ingen misstänkt person runt utrikesministern och den man, tydligen någon knarkare, 
som kamraten Hedi informerade polisen om har inte Habib sett.

Habib tror att han satt kvar en liten stund till och är säker på att kl. 15.55 lämnade han 
kamraten för att bege sig till t-centralens pendeltågsstation och tog sedan tåget som gick kl. 
16.12 till bostaden. 

Habib säger att han inte sett någon bild i dagstidningarna på någon man från NK.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Jarmenius, Anna Yazmeen Karolina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordet på Anna Lindh.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Janne Lehtinen
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats

Gallerian Hamngatan, butik: Jackpot.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jarmenius anger att hon arbetade i butiken Jackpot i Gallerian onsdagen den 10 september -03 
på eftermiddagen.
Hennes chef Monika Furmaneck arbetade också denna dag på eftermiddagen. Furmaneck är 
dock ledig vid förhörstillfället. 
De två var de enda som arbetade i butiken på eftermiddagen.
Hon vet att Anna Lindh och hennes väninna var inne i butiken vid 16-tiden. Jarmenius stod i 
kassan i butiken och hade ganska mycket att göra.
Hon uppskattar att det var c:a 10-15 kunder inne i butiken vid den aktuella tidpunkten.
Man säljer endast damkläder, så det är inte så vanligt att män kommer in i butiken, åtminstone 
inte ensamma. Jarmenius kommer inte ihåg ifall det fanns någon man inne i butiken i samband 
med att Anna Lindh och hennes väninna var i butiken.

Det kom en kvinna fram till henne i kassan och efterfrågade en speciell tröja, som kvinnan 
ifråga hade på sig. Hon skulle tydligen ha ytterligare en likadan tröja. Jarmenius 
uppmärksammade att Anna Lindh stod bredvid kvinnan och att de samtalade med varandra.
Jarmenius gick bort från kassan tillsammans med de två kvinnorna för att visa var tröjorna 
fanns i butiken. De ville tydligen köpa en sådan tröja. Efter att ha visat var tröjorna fanns, gick 
Jarmenius direkt till personalutrymmet för att gå på toaletten. 
Därför vet inte Jarmenius vem av kvinnorna som skulle ha tröjan, eller vem som betalade den. 
Hon fick dock den uppfattningen att det var Anna Lindh som skulle köpa den. 
Tröjan ifråga kostar 120:- kronor.

Det var Furmaneck som stod i kassan medan Jarmenius var på toaletten, och när hon kom ut 
från personalutrymmet efter några minuter, hade Anna Lindh och hennes sällskap redan 
lämnat butiken. Jarmenius uppskattar att kvinnorna ifråga var inne i butiken endast några 
minuter, och att de inte hade provat plagget.

Jarmenius såg inte att någon mansperson skulle ha varit i närheten av Anna Lindh och 
väninnan i butiken, och inte heller att någon mansperson på håll skulle ha visat intresse för 
kvinnorna.



Förhörsledaren efterfrågar bankkortsslippar/kvitton från 10 sept. kring tidpunkten 15.30 och 
fram till 16.15. Jarmenius plockar fram slipparna och vi kan konstatera att Anna Lindh har 
betalat tröjan med ett bankkort med nr:4581 0997 0148 6939. Transaktionen i kassan har ägt 
rum kl.15.51. Jarmenius anger att det är Furmanecks handstil på kvittot vad avser
det uppskrivna personnumret på Anna Lindh. Beloppet uppgår till 120:- kronor.
Fotostatkopia på bankkortsslippen bifogas förhöret.

Bankkortsslippen före Anna Linds registrerades in kl.15.28, och uppgifter om denna har inte 
nedtecknats enär det är över 20 minuter innan Lindh besökte affären.

De två slippar som i tiden ligger närmast efter Lindhs transaktion har registrerats kl.15.58 
respektive kl.16.07. Uppgifter om dessa har skrivits in under fliken "anteckningar". 

Jarmenius anger att butiken Jackpot ska upphöra, och förmodligen stänger man någon gång 
under nästa vecka.

Förhör med Jarmenius, Anna Yazmeen Karolina; 2003-09-13 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Anna Jarmenius, 2003-09-13 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Kvitto / kortköp 030910, 2003-09-13 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Undersökningsprotokoll Undersökning av kassaapparat - Jackpot, 2003-09-12 14:54   diarienr: 0201-K233390-03
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Undersökningsprotokoll Undersökning av kassaapparat - Jackpot, 2003-09-12 14:54   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Furmanek, Monika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordet på Anna Lindh.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Janne Lehtinen
Förhörsdatum

2003-09-14
Förhör påbörjat

13:35
Förhör avslutat

13:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Furmanek anger att hon på eftermiddagen den 10 september -03 arbetade i butiken Jackpot 
tillsammans med Karolina Jarmenius. Någon gång före kl.16.00 när hon satt på kontoret och 
räknade ut personalens löner, kom Karolina in på kontoret för hon var tvungen att gå på 
toaletten.
Karolina nämnde också att utrikesminister Anna Lindh var inne i butiken. Furmanek gick ut i 
butiken och då stod Anna Lindh vid kassan och ville betala för ett plagg. Furmanek bad om 
ursäkt för attLindh hade fått vänta på hjälp. Lindh betalade med ett bankkort.

Det fanns ytterligare ett antal kunder inne i butiken vid det här tillfället, men hon har svårt att 
precisera hur många det var. Hon kommer inte ihåg ifall det bland dessa fanns någon manlig 
kund.
Hon har ingen uppfattning om hur länge Lindh hade varit inne i butiken, enär hon själv hade 
suttit på kontoret. Direkt efter att Lindh hade betalat, lämnade Lindh och hennes väninna 
butiken.
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Förhör Signerat av

Håkan Ström
Signerat datum

2003-09-12 14:27Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Schäfer, Anita
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Schäfer skall höras upplysningsvis angående sina iakttagelser av Anna Lindh den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Håkan Ström
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

15:25
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Den 10 september 2003 strax efter klockan 16.00, befann sig Schäfer i butiken Jackpott, vilken 
är belägen i Gallerian på Hamngatan. Jackpott är en damklädes butik. Den ligger snett 
mittemot NK. När Schäfer befann sig inne i butiken, så kom Anna Lindh in tillsammans med 
en tjejkompis. Anna Lindh verkade vid gott humör. Schäfer lade märke till att Lindh inte hade 
på sig några glasögon, utan hon tror att hon hade linser. Schäfer är helt säker på att det var 
Anna Lindh som hon iakttog. Schäfer lämnade butiken. Hon hade reagerat på att det bara var 
de två kvinnorna, Lindh och hennes väninna och ingen säkerhetsvakt. När Schäfer kom 
utanför butiken upptäckte hon vid skyltfönstret att det stod en person som hon uppfattade som 
säkerhetsvakt. Personen hade "pejl" på Lindh, samtidigt som han talade i en handsfree. Schäfer 
tyckte att det var sympatiskt att utrikesministern hade en kille med utländskt utseende som 
säkerhetsvakt. Pga. sin hörselskada, hörde inte Schäfer vilket språk mannen talade i 
handsfreen. Mannen stod och stirrade på Lindh, samtidigt som han talade. Inne i butiken 
förutom Anna Lindh och hennes väninna, befann det sig ytterligare två till tre kvinnor samt de 
två expediterna. Jackpott är en liten butik. Genom skyltfönstret ser man precis hela butiken, 
förutom inne i provhytterna. Schäfer tror att hon skulle igenkänna mannen om hon såg honom 
vid ett senare tillfälle.

 Signalement

Mannen var över 40 år, ca 170 cm lång, ganska korpulent. Håret var mörkt. Han hade ej skägg 
eller mustasch. Mannen var ikl. blå eller svarta kläder med en skjorta under. Mannen gav ett 
propert intryck. Schäfer tror att mannen hade på sig någon mörkblå sportjacka med resår i 
midjan samt mörkblå byxor. Mannens hud var svagt olivfärgad och han hade sydländsk 
utseende, ev. turk. 

Konceptanteckningarna upplästa för Schäfer och vidkända. Förhöret avslutat klockan 15.40.

Stockholm dag som ovan

Håkan Ström, krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Säfsbäck, Per Uno
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser från onsdagen den 10 sep -03 omkring klockan 16.00
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Bengt Lönnroth
Förhörsdatum

2003-09-15
Förhör påbörjat

16:20
Förhör avslutat

16:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Per Säfsbäck har gjort iakttagelser som avser utrikesminister Anna Lindh. Per S uppger att han 
jobbar för "Ja för Sverige".
Han hade lagt märke till hur Anna Lind och en väninna gått genom Gallerian och ut mot 
dörrarna till Hamngatan. Per hade stått ca 20 meter från ingången.
Han hade reagerat starkt på att Anna Lind ej hade några säkerhetsvakter. Per hade kollat noga 
om det var någon som följde efter henne, men konstaterade att så inte var fallet.

När Per tillfrågas i dag om sina iakttagelser, så säger han, att han sett bilderna i pressen idag av 
misstänkt gärningsman, och han säger att det var inte samma person som han sett nere på 
Gallerian onsdag den 10 sep.

Några minuter efter det att Anna Lind och hennes väninna passerat (ca 16.05), så hade alltså 
Per lagt märke till två män, varav den ene av dem hade en "Crocodile Dundee hatt" på sig. 
Denna person såg otrevlig ut och hade kopparärrigt ansikte. Han verkade vilja vara 
"kommandotypen". Han hade rakt långt ovårdat hår ned på axeln, som "böjde" sig på axeln. 
Han var iklädd kamouflagefärgade byxor som var trefärgade. Någon sandfärgad väst med 
många fickor på, typ en sådan som man har vid flugfiske. Ingen huva på ryggen. Okänt om hur 
hans skor såg ut. Han var också iklädd i någon t-shirt, tror Per.
Han är ca 180 cm lång. Ålder ca 30 – 37 år.

Man nr 2: Såg trevligare ut – välansat kortklippt hår, och ungefär i samma ålder som man nr 1. 
Per kommer bara ihåg en svart t-shirt, kommer ej ihåg övrig klädsel. Ingen huvudbonad.
Bägge gick sedan in i en klockbutik.

Per säger att det är ingen av de här personerna som idag finns på bild i pressen.

Stockholm 030915

Krinsp Bengt Lönnroth
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Kozlowski, Emil Oskar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av mordet på Anna Lind
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

John G Stéenmark
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kozlowski uppgav att han jobbade för Kampanjen ”Ja till Euro” 030910. Han stod vid entrén  
till Gallerian ute på Hamngatan och var på väg att gå in genom dörrarna då han fick syn på 
Anna Lind och en kvinna i hennes sällskap. De var bägge på väg ut på Hamngatan. Kozlowski 
fortsatte in och noterade inget annat. Han kom inte ihåg hur kvinnan i Linds sällskap var 
klädd. Klockan var ungefär 16.00 vid detta tillfälle trodde han.

Själv var han klädd i en svart jacka och hade ljusa jeans. Han bar på en beige väska.

Förhöret uppläst och godkänt från anteckningar.
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Förhör Signerat av

Jim Keyzer
Signerat datum

2003-09-13 18:02Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Simmingsköld, Rebecka Johanna Terese
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser med anledning av brott
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Jim Keyzer
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

15:06
Förhör avslutat

15:24
Förhörsplats

Mittgång Gallerian, Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Simmingsköld berättar att hon arbetar för kampanjen ”Ja till Euron” och delar bl a ut 
informationsmaterial på stan till förbipasserande. 

Simmingsköld och en kampanjkamrat, Emil, stod under onsdagseftermiddagen utanför 
dörrarna till Gallerian som vetter mot Hamngatan och delade ut informationsmaterial under 
totalt ca 15 minuter. Hon såg hur en kvinna, som hon kände igen som Anna Lindh, kom ut 
från Gallerian, tillsammans med en annan kvinna och att hon gestikulerade. Simmingsköld 
hade för avsikt att gå fram till Anna Lindh och överlämna en kampanjbroschyr där Lindh 
förekom på omslaget och samtidigt få möjlighet att prata med henne. Men då Simmingsköld 
hade slut på denna broschyr gick hon inte fram utan såg hur Lindh och den andra kvinnan gick 
vidare ut mot Hamngatan. Simmingsköld vet inte om de gick Hamngatan uppåt Sergels Torg 
eller om de fortsatte nedåt. Detta var vid ca 16-tiden, Simmingsköld är dock osäker.

Simmingsköld trodde att Lindh och den andra kvinnan varit inne och diskuterat politik med de 
kampanjkamrater som har ett informationsstånd i mitten av Gallerian. Efter en stund gick hon 
och kampanjkamraterna in i Gallerian till informationsståndet och frågade om Lindh varit där 
pratat med dem, bl a teamledaren Mia, vilket Lindh inte varit. 

Efter en kortare paus gick Simmingsköld och kamraterna åter ut på Hamngatan för att fortsätta 
sitt arbete. Då Simmingsköld kom ut på Hamngatan såg hon tre poliser, varav den ena, en 
kvinna, gick över gatan och stoppade trafiken på ett bestämt sätt. Simmingsköld förstod att 
något hänt, men de fortsatte vidare ned mot Stureplan för att avsluta vid deras tillfälliga 
kampanjkontor.

Simmingsköld säger att de startade informationsutdelningen vid det tillfälliga kontoret vid 
Stureplan, gick ned mot Dramaten, vidare upp Hamngatan och in en kort stund vid 
schackspelarna i Kungsträdgården. Då det var lite folk där fortsatte de vidare Hamngatan upp 
och stannade utanför ingången till Gallerian. Simmingsköld stod något högre upp, i riktning 
mot Sergels Torg, medan hennes kollega Emil var något längre ned. Kollegan Martin stod i 
gången under gatuplanet vid ingången till Gallerian.



Simmingsköld var klädd i blå jeans och en svart höftlång kampanje-jacka, med ”JA TILL 
EURON” tryckt i vitt på ryggen samt ena sidan av bröstet. Hon hade även ett 
kampanje-märke på ena sidan av bröstet. 

Simmingsköld kommer inte ihåg att hon reagerat över något anmärkningsvärt i samband med 
att hon såg Lindh. Hon har sett bilden som publicerats på löpsedlarna, men säger sig inte 
känna igen personen. Hon såg inga övriga bekanta eller andra personer hon kan namnge under 
informationsutdelningen den dagen.

Hon säger att hon lämnat vissa av nu nämnda uppgifter till en uniformerad manlig polis 
utanför NK under torsdagen, men att denne aldrig tog hennes namn. 

Förhöret uppläst och vidkänt i anteckningsform

Förhöret avslutat kl 15:24 

Förhör med Simmingsköld, Rebecka Johanna Terese; 2003-09-13 15:06   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Jörgen Boström
Signerat datum

2003-09-18 14:32Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Martell, Krister
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

F 138. Krister Martells iakttagelser på Hamngatan, Stockholm  innan mordet på Anna Lind den 10

september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Jörgen Boström
Förhörsdatum

2003-09-18
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Polishuset, telefonförhör
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Krister Martell berättade att han var på Älvsjömässan den 10 september 2003. Han var där 
tillsammans med kollegan Klas Johan Karlsson (boende i Ekenäs i Finland).

Krister och kollegan besökte Älvsjömässan. De tog  pendeltåget från Älvsjöstation och åkte till 
Stockholms centrum kl 15.17, 030910. De gick runt i Stockholm och tittade i affärer och 
letade efter datorbutiker.  

De gick till Finlandshuset för att sedan gå på Hamngatan i riktning mot Sergelstorg. I höjd 
med ingången till Gallerian på Hamngatan såg Krister en känd person. Han såg att det var en 
svensk kvinnlig minister. Krister visste inte i detta läget vad ministern hette.

Krister sade till sin kollega "såg du ministern". Kollegan svarade att han inte kände igen 
kvinnan. 

När Krister fick se ministern gick hon på hans vänstra sida och passerade honom snett bakåt. 
Hon var ca 2 – 3 meter ifrån Krister när han fick se henne.

Krister fortsatte att gå och när han snabbt tittade bakåt såg han att ministern stod still med 
ryggen mot Hamngatans vägbana. Krister såg att ministern pratade med en annan kvinna som 
Krister uppfattade vara en väninna till ministern.

Krister och hans kollega fortsatte att gå mot Sergelstorg. Efter endast några sekunder sade 
Krister till sin kollega "Hur i hela helvete vågar hon gå här i Stockholm utan livvakter". 
Krister sade detta ganska högt och tror att folk i hans omedelbara närhet hörde vad han sade. 
Efteråt har Krister blivit rädd för att detta uttalande kan ha missuppfattats av någon person 
som hörde det. När detta skedde var kl ca 16.00.



Krister och kollegan gick till kulturhuset och fick där en adress till Macoteket på Birger 
Jarlsgatan 37 som de begav sig till. Efter detta gick de till Drottninggatan och satte sig på en 
bänk. De lämnade Drottninggatan ca kl 18.00 och gick till T-centralen. De åkte till Gärdet 
med tunnelbanan och gick ombord på båten till Åland vid Silja terminalen (De åkte med Silja 
Festival).

Innan Krister och hans kollega gick på båten fick de höra i Siljaterminalen att Anna Lind blivit 
mördad. Vid detta tillfället var kl 19.30.

När Krister befann sig på båten såg han på TV:n och fick höra att polisen sökte vittnen till 
händelsen. Eftersom Krister inte kunde ringa 020-nummer från sin telefon gick han till 
information och bad om hjälp för att ringa till polisens tipstelefon. Personalen hjälpte honom 
med detta. Krister försökte komma fram till polisen mellan kl 21.30 och 23.00 utan att lyckas.

Krister gick i land på Långnäs på Åland. Han begav sig sedan till polisstationen i Mariehamn 
och berättade där vad han gjort för iakttagelser i Stockholm angående "ministermordet". 
Krister är nästan 100% säker på att polisen i Mariehamn inte skickade iväg några uppgifter till 
svensk polis. Klockan var 02.30 när Krister gick till polisstationen.

Nästa dag ringde Krister till Mariehamnspolisen på nytt. Polisen ville att då att Krister skulle 
kontakta svensk polis och med egna ord berätta vad som hade hänt.

Krister ringde till den svenska "rikspolisen" som kopplade honom till ett 020-nummer. Krister 
berättade för polisen vilka iakttagelser han gjort den 10 september på Hamngatan. Krister tror 
inte att den svenska polisen antecknade hans namn.

Efteråt när Krister såg att polisen i massmedia sökte nya vittnen bestämde han sig för att söka 
upp Mariehamnspolisen igen. På Fredagen ringde Krister till Mariehamnspolisen och berättade 
att den Svenska polisen inte verkade intresserade av hans uppgifter. Det var i detta läget som 
Mariehamnspolisen kontaktade svensk polis.

Krister såg aldrig att Anna Lind förföljdes av någon person. Om Krister skulle ha sett detta så 
skulle han med all säkerhet ha agerat omedelbart.

Det Krister kommer ihåg av Anna Linds klädsel var att hon var mörkt klädd. Det enda Krister 
kommer ihåg av Annas väninna var att denna hade mörkare hårfärg än Anna. 

Under vistelsen i Stockholm var Krister klädd i en grå skjorta, över detta hade han en ljusbrun 
jacka samt svarta byxor. Krister har kort ljusblont hår och han bar svarta glasögon.

Kollegan var klädd i en lång överrock samt mörka byxor. Han har kort  ljusblont hår och bar 
en väska i sin hand.

Krister vill tillägga till förhöret att hans kollega hörde sirener när de gick ut från kulturhuset.  
Krister vill tillägga att det ej går att ringa 020-nummer om man befinner sig utanför Sverige. 

Förhöret slut kl 10.50
Uppläst och godkänt

Förhör med Martell, Krister; 2003-09-18 10:15   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Kallio, Sanna Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
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

Förhörsledare

Bengt Lönnroth
Förhörsdatum

2003-09-20
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

10:47
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sanna Kallio hörs upplysningsvis avseende iakttagelse utanför NK onsdagen den 10 sep vid 
16-tiden.
(Uppslag F 161)

Sanna Kallio uppger att hon kom i riktning från Berzelipark och hennes jobb där. Hon går 
Hamngatan upp mot Sergelstorg. Hon går Hamngatan på den sida som Kungsträdgården 
ligger. När hon kommer upp i korsningen Regeringsgatan och stannar där i avsikt att passera 
korsningen, ser hon Anna Lindh och en väninna till henne stå på andra sidan Regeringsgatan 
vid övergångsstället i avsikt att passera över gatan. Anna Lindh står utanför Gallerian.

Sanna ser en man som kommer fram till Anna Lindh, och börjar prata med henne. Mannen såg 
inte aggressiv ut på nåt sätt, utan pratade mer vänligt.
Sanna tror att samtalet varade någon minut. Anna Lindh verkade inte som om hon ville prata 
så hon var lite avmätt mot mannen, åtminstone såg det så ut. Sanna hörde inte vad som sades.
Sanna gick sedan över på övergångsstället och går i riktning mot Sergels torg. Hon såg inte var 
mannen tog vägen efter det att han lämnade Anna Lindh. Sanna såg inte heller var Anna Lindh 
tog vägen.

Signalement:
Mannen verkade ljushårig (Sanna är osäker). Sanna vet inte om han hade någon huvudbonad. 
Han var ca 180 cm och satt kroppsbyggnad och bred i ansiktet och brett mellan ögonen. Han 
var lik en granne till Sara och hon trodde först att det var han. Han såg lite härjad ut men var 
välklädd.
Klädsel: Iklädd beiga kläder - byxorna var beiga, ej jeans, mer som någon bomullsbyxa, 
Sanna säger att mannen kan haft en tygjacka på sig, som då i såfall skulle varit ljusgrön. Ingen 
iakttagelse om skor.

Stockholm 030920

Krinsp Bengt Lönnroth
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Förhör Signerat av

Rebecca Bejrum
Signerat datum

2003-10-28 10:21Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Magnusson, Kerstin Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakktagelser på Hamngatan före mordet på Anna Lindh
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Rebecca Bejrum
Förhörsdatum

2003-10-28
Förhör påbörjat

09:16
Förhör avslutat

09:21
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kerstin Magnusson (M) har ringt in tips till polisen.

M uppger att hon  kl 15.53 kom Hamngatan, på Gallerian sidan, i riktning mot Sergels torg. 
När hon stod och väntade på grönt ljus vid Regeringsgatan, såg hon Anna Lindh och en kvinna 
komma gående från Gallerian, på samma sida av Hamngatan som M själv, Anna Lindh och 
kvinnan gick över Hamngatan. Anna Lindh blev tilltalad av en man i 50 års åldern med 
alldagligt utseende.
M såg ingen som följde efter Anna Lindh.

Uppläst i anteckningsform och godkänt.
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-09-17 21:09Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Ekengren, Hans Staffan Martin
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ekengren hördes om sina iakttagelser den 10 sept -03.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-09-17
Förhör påbörjat

20:50
Förhör avslutat

20:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ekengren berättade att han varit vid Åhlens i city kl 15.40 eller möjligen 15.45 för att 
sedan promenera ner till NK.

Han kom att gå på den norra sidan av Hamngatan och lade då märke till att Anna Lindh 
och en annan kvinna gick på övergångstället i korsningen Hamngatan – 
Regeringsgatan.

De gick på västra sidan av Regeringsgatan och befann sig vid refugen mitt på 
Hamngatan när Ekengren såg dem.
Han uppgav att de sneddade något som om de kom från övergångstället på 
Regeringsgatan på södra sidan av Hamngatan.

Han har svårt att komma ihåg kvinnan som var med Lindh, men tror att hon hade 
mörka kläder.

Det var inget anmärkningsvärt med dem.
Ekengren påpekade att det var mycket folk i rörelse vid denna tidpunkt.
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Förhör Signerat av

Agneta Westtorp
Signerat datum

2003-10-24 13:44Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Ekengren, Hans Staffan Martin
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser gällande utrikesminister Anna Lindh, 2003-09-10.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Agneta Westtorp
Förhörsdatum

2003-10-24
Förhör påbörjat

12:00
Förhör avslutat

12:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Staffan Ekengren uppgav att han den 10 september 2003 träffade en väninna, Jessica 
Bergström, utanför Åhléns, Klarabergsgatan i Stockholm. De gick sedan i riktning mot NK, 
Hamngatan – på trottoaren vid samma sida som NK. När de skulle passera Regeringsgatan ca 
klockan 15.45, iakttog Ekengren utrikesminister Anna Lindh. Lindh gick över Hamngatan vid 
korsningen med Regeringsgatan från den sida där Gallerian ligger och i riktning strax väster 
om Regeringsgatan. Hon hade en väninna med sig som hon talade med. Vid tillfället var det 
många människor i rörelse kring korsningen.
Ekengren kommenterade att han såg Anna Lindh för sin väninna och de gick vidare. 

Ekengren har efter händelsen funderat på om han iakttagit något speciellt, om någon betett sig 
på ett annorlunda vis kring Lindh. Ekengren lade inte märke till att någon iakttog Lindh eller 
följde efter henne.

Ekengren har sett de bilder media publicerat från NK:s övervakningskameror på en man 
misstänkt för mordet. Han kände inte igen mannen på bilderna.

Uppläst i anteckningsform och därefter godkänt.
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Förhör Signerat av

Agneta Westtorp
Signerat datum

2003-10-27 10:32Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Bergström, Karin Jessica
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser gällande utrikesminister Anna Lindh, 2003-09-10.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Agneta Westtorp
Förhörsdatum

2003-10-27
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

09:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jessica Bergström uppgav att hon den 10 september 2003 bestämt träff med kamraten Staffan 
Ekengren utanför Åhléns varuhus vid Sergels torg i Stockholm. Hon träffade honom strax 
innan klockan 16.00 och de gick sedan i riktning mot NK för att hitta någon restaurang.

Bergström uppgav vidare att hon och Ekengren gick på trottoaren, på samma sida som NK. 
När de befann sig i korsningen med Regeringsgatan såg hon utrikesminister Anna Lindh 
komma gåendes över Hamngatan från motsatta sidan där Gallerian är belägen. Lindh talade 
med en kvinna som verkade vara hennes väninna. Bergström kommenterade att hon såg Anna 
Lindh för Ekengren och att hon sett fyra högt uppsatta politiker samma dag. 
När Lindh och hennes väninna gått över Hamngatan, befann de sig ca en meter snett till 
vänster framför Bergström och Ekengren. Bergström hörde inte vad Lindh och hennes väninna 
talade om, men det såg ut som om de diskuterade politik.

Bergström och Ekengren gick mot huvudingången till NK, hon såg inte om Lindh och hennes 
väninna gick in på NK. Bergström och hennes kamrat fortsatte vidare i riktning mot 
Norrmalms torg.

På frågan om Bergström iakttagit om någon följt efter Anna Lindh svarade hon att det vid 
tidpunkten var ganska mycket folk i rörelse men att många tittade till och verkade känna igen  
Lindh. Hon uppfattade inte om någon följde efter Lindh, det var ingenting hon reagerade över.
Bergström tillfrågades om hon sett de bilder media publicerat på en misstänkt man från NK:s 
övervakningskameror. Hon svarade att hon sett bilderna men att hon inte kände igen mannen.

Uppläst och godkänt i anteckningsform och därefter utskrivet.
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Förhör Signerat av

Yvonne Gustafsson
Signerat datum

2003-09-14 10:22Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Porander, Jessica Ivana
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i smaband med mordet på Anna Lind
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Porander berättar att hon var på NK och plan 1 den 10 september 2003. Hon var på butiken 
NK Company och handlade. Hon kan se på sitt kvitto att hon betalade kl 15.59. Hon såg när 
hon stod och betalade att Anna Lind tillsammans med en annan kvinna passerade förbi Nk 
Company.

Porander såg inget onaturligt runt Anna Lind.

Porander lämnade efter att betalt sina varor Nk via den utgång som är mot Regeringsgatan 
klockan kan då varit mellan kl 16.08-16.10.
Porander fortsatte mot Hennes & Maurits för att sedan gå mot Sveavägen. Hon 
uppmärksammade inget avvikande under denna promenad.  
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Förhör Signerat av

John G Stéenmark
Signerat datum

2003-09-22 20:03Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Porander, Jessica Ivana
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iaktagelser i samband med mordet på Anna Lindh
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

John G Stéenmark
Förhörsdatum

2003-09-22
Förhör påbörjat

18:45
Förhör avslutat

19:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Porander uppgav att hon tillsammans med en väninna, Susanne Bäckström, hade varit på NK.  
onsdagen 030910. De hade varit där i två omgångar. Vid det första tillfället hade de kommit 
till NK ca 7-8 minuter i 15. De hade kommit in genom passagen vid Regeringsgatan/Mäster 
Samuelsgatan. De hade gått runt på hela plan 1 och tittat efter en kappa och även tittat på skor. 
På NK Company hittades en kappa som Porander bad att de skulle hänga undan. Man hade då 
gått runt i ca 30 minuter. Sedan lämnade de genom samma väg som de kommit in.

När klockan var ca 7-8 minuter i 16 gick de åter in på NK via PK-huset, hattavdelningen och 
ljusgården. De gick raka vägen till NK Company för att hämta och betala kappan. Porander 
blev erbjuden rabatt på kappan och kassörskan bokför detta via tangentbordet i kassapparaten. 
I samband med detta gick väninnan över till NK Boutique på andra sidan. Porander såg sig 
omkring i avvaktan på att kassörskan skulle bli klar. Hon såg då hur Anna Lindh kom gående i 
sällskap med en kvinna. Hon såg mycket avspänd ut och Porander tyckte att det var konstigt 
att hon kunde gå själv tillsynes utan livvakter. Lindh och kvinnan gick i riktning från Filippa 
K. Porander noterade ingenting speciellt i samband med detta.

Ett par minuter efter att Anna Lindh gått förbi hade hon fått sin kappa . Porander sa att på 
kvittot stod tidsangivelsen 15:56 men att det på kortslippen stod 15:59. Då hon fått kappan 
gick hon över till väninnan på NK Boutique där de var kvar i ca 2-3 minuter innan de gick 
därifrån via halvtrapporna till Regeringsgatan. Porander mindes att hon tittade på sin klocka då 
hon kom ut på gatan. Den visade 16.10. Hennes klocka brukade gå ganska exakt. De gick 
sedan Hamngatan bort mot Sergels Torg.

Porander uppgav att hon sett de bilder som publicerats i massmedia men att hon inte reagerat 
på dessa. Hon har även pratat med sin väninna om det inträffade.

Porander uppgav att hon var klädd i ljus jeansjacka och svarta jeans som var uppvikta. Hon 
hade ljust mellanblont hår. Hon kom inte ihåg hur väninnan var klädd.

Förhöret uppläst och godkänt från anteckningar.



Skiss plan 1 NK, 2003-09-22 18:45   diarienr: 0201-K233390-03
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PM
Uppföljning Porander

Signerad av

Eiler Augustsson
Signerad datum

2003-11-04 09:43Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Eiler Augustsson
Datum

2003-10-30
Tid

15:57
Beskrivning

Kvitton från NK kl.15.56 och 15.59.
Beslag verkställt

Ja
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Eiler Augustsson

Uppgiften avser

Mordet på utrikesminister Anna Lindh
Uppgift

Uppföljning av uppslag G 314.

Torsdagen den 30 oktober 2003 kl. 13.50 besökte undertecknad vittnet Jessica Porander i 
hennes bostad för att granska de kvitton hon berättat om i förhör. Efter beslut av cå Krister 
Petersson togs dessa kvitton i beslag – se beslag 0240-03-1517.

Därefter åkte jag till NK Company på plan 1 i NK-huset på Hamngatan. Där träffade jag 
butikschef Sara Häggström. Syftet med besöket var att kontrollera tidsangivelserna på kvittona 
mot klockan i kassaapparaten.

Vid kontroll gentemot Fröken Ur kl. 14.24.30 visade utslaget kvitto tiden 14.12 och tiden på 
kassaapparatens dataskärm 14.22. Sara Häggström berättade att det under förra helgen hade 
varit ett längre strömavbrott i huset, vilket påverkat tidsangivelserna i systemen.

Sara Häggström kunde givetvis inte svara på hur kassaapparatens tidsangivelse var den 10 
september, men sade att den så gott som aldrig stämmer med den verkliga tiden.

Häggström granskade de beslagtagna kvittona. Beträffande punkt 2 där tidsangivelsen är kl. 
15.56 så sade hon att detta är det egentliga kvittot och att detta slås in i kassaapparaten först. 
Därefter paketerar säljaren kläderna och lägger det i en kasse. Därefter kommer det andra 
kvittot – punkt 1- där tidsangivelsen är 15.59. Denna tidsdifferens är helt normal, enligt 
Häggström.

Förutsättningen för att kunna klarlägga den verkliga tiden för inköpet är enligt Häggström idag 
utsiktslös. Allt för många faktorer har kunnat påverkat systemet sedan den 10 september, 
bland annat det senaste strömavbrottet.

Bilaga – beslag 0240-03-1517 punkt 1-2.

Eiler Augustsson
krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OKU  Utredningsrotel
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Håwi, Charlotta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser på NK onsdagen den 10 september 2003
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lars Alm
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

17:55
Förhör avslutat

18:20
Förhörsplats

Äppelviksvägen 32
Typ av förhör

RB 23:3
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är Åsa Håwi, hon är mor till Charlotta.

Charlotta uppgert att hon var på NK på tisdagen, hon var ensam. Hon är inte säker på vad 
klockan var när hon kom dit. Hon använde entrén från Hamngatan. Hon gick sedan en stund 
på gatuplanet, för att sedan gå runt på plan 1.

Det var på plan 1 som hon fick syn på Anna Lind. Charlotta är inte hel säker på om Lind kom 
upp med rulltrapan eller om hon kom från hissarna. Charlotta gick utanför Nk-barnkläder, och 
hon fick syn på Lind utanför hissarna. Lind gick sedan tillsammans med en vännina ca två 
meter framför Charlotta. Hon hör Lind säga "vad ska vi börja någonstans" och att dom skulle 
gå till butiken Sand. Charlotta var själv på väg mot trapporna och skulle gå upp till våning två. 
Hon ändrade sig och bestämde sig för att gå ut från NK genom utgången mot Regeringsgatan.

När hon passerade en glasvägg som inte är högre än ca 1,5 meter med en klädbutik bakom, 
med färgglada kläder. Observerade hon en man som stod lutad mot denna glasvägg. Han stod 
bara där och "kollade". Det stod ytterligare en man bredvid honom. Bägge "bara stod där och 
kollade, dom gjorde ingenting direkt". Anledningen till att Charlotta reagerade på dom båda, 
var att dom "inte passade in i miljön, dom var inta så himla välklädda".

Den första killen hade ganska mycke kläder på sig, han hade en tröja på sig, hon säger att hon 
inte är helt säker på detta hon säger att han hade en "jacktröja" den var grönaktig till färgen, 
den var ungerfär som en college-tröja med luva, det såg ut som om han hade "ganska mycke 
kläder på sig, han hade ganska stora byxor. Dom var mörka till färgen. Hela han var mörkt 
klädd. Kläder var "slitna, trasiga". Händer hade han i fickorna frampå tröjan.

Han hade kort mörkt hår, ganska smal, medellång ca 180, kanske lite kortare. ansiktet var 
ljust, "väldigt vit, smalt", smal näsa, svenskt utseende, "mörka ögon, mer bruna ögon", "så 



ganska ung ut, 29-30 år, kan har varit yngre". Han såg "otäck ut, läskig typ". 

Den andre personen var en kille i ungefär samma stil och ålder,  som stod bredvid honom. 
Charlotta säger att dom stod där tysta och "kollade" in mot butikerna. Charlotta säger att 
männen tittade mot hennes håll. Anna Lind borde då ha varit "framför" henne i samband med 
att Charlotta gick mot vänster mot utgången "Regeringgatan". Charlotta tror att klockan var 
"strax efter 4, kvar över".

Efter det att hon kommit ut på Hamngatan, gick hon till vänster ut på Hamngatan, och sedan 
ner mot Norrmalmstorg. Och vidare sedan till tunnelbanestationen Östermalms torg. Hon lade 
inte märke till vad som hände inne på NK efter att hon lämnade NK. 

                     

Charlotta själv var klädd i ljusa jeans, som var lite uppvikta, en svart jeans kavaj.  

Charlotta säger att hon tror att hon skulle känna igen den "grönklädda" personen om hon 
skulle få se honom igen. Hon har en "bild" inom sig på honom. Hon vet vad en fantombild är 
för något, och   hon tror att hon kanske skulle kunna hjälpa till att göra en sådan på mannen.

På fråga om det är något annat från händelsen på NK, säger Charlotta att det enda hon tänker 
på är att när hon såg Anna Lind var att hon hörde hennes röst "och den var så glad, det är bara 
det jag kan komma ihåg".  

Telefonnummer till Charlotta, bostaden 08-255046, 070-4036364 

Förhör med Håwi, Charlotta; 2003-09-11 17:55   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Håwi, Charlotta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl. förhör angående attentatet mot Anna Lind.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Christer Holmdahl
Förhörsdatum

2003-09-20
Förhör påbörjat

17:35
Förhör avslutat

17:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Charlotta berättar att hon sett bilderna i media, och hon känner inte alls igen mannen på 
bilderna.
Han är inte lik någon av de två män hon såg på NK.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Pätsi, Anne Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordet på Anna Lindh
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lars Stervander
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

14:23
Förhör avslutat

14:28
Förhörsplats

NK Dam  08-7628166
Typ av förhör

RB 23:3
Förhörssätt

Förhörsvittne

Jermelid, Leif
Berättelse

Anne följde med sin blick en arbetskamrat som gick iväg för att fika. Denna gick bort mot 
rulltrappan vid ingången från Regeringsgatan. Då såg hon Anna Lindh och en väninna komma 
upp ur den rulltrappan. De båda gick i gången som sedan kom att passera butiken, fast på 
andra sidan om den rulltrappa som kommer mitt i. De gick båda i lugn takt pratade med 
varandra. Anne följde dem med blicken tills de gick in på Newhouse.

Anne har inte sett någon annan person som följt efter dem och inte heller någon annan som 
kan ha med det hela att göra.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONNA Klara Närpolisområde
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Karlsson, Martina Sofia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs angående iakttagelser vid mord på NK.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Malin Bäckman
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

10:35
Förhörsplats

Plan 4 NK pesonalavdelningen.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Martina arbetar sedan 10 år på NK. De senaste fem åren har hon arbetat i butiken New House 
där hon även arbetade den aktuella dagen då Anna Lindh knivhöggs.

New House är beläget på plan 1 med ligger i den andra gången. Anna Lindh brukade komma 
in i butiken de tillfällen hon var i varuhuset på besök.

Martina såg att Anna Lindh och hennes väninna kom in genom entrén Regeringsgatan och inte 
från andra hållet, skoavdelningen. Anna Lindh och väninnan kom in på New House och tittade 
på kläder. Martina pratade med Anna Lindh och hjälpte henne. 

Anna Lindh var ute för att handla kläder till en tv-debatt. Anna Lindh sa till Martina att hon 
ville ha en tröja på sig för att det skulle bli för varmt att ha kavaj i tv. Anna Lindh berättade 
vidare att hon tänkt ha byxor istället för kjol. 
Anna Lindh tittade på två tröjor men kunde inte bestämma sig och lämnade butiken och gick 
mot NK kvinna. 

Martina upplevde Anna Lindh som avspänd och inte stressad. Hon och hennes väninnan 
betedde sig som två vanliga väninnor som är ute och shoppar.

Vid tillfället då Anna Lindh befann sig i butiken och den del av plan 1 var det mycket få 
kunder inne. Då Anna Lindh och väninnan var i butiken var det två mammor med barnvagnar i 
butiken och eventuellt en kund till. Det befann sig inga folk i gången. Inne på butiken 
mittemot, Match, befann sig personalen nere vid sina provrum. 

Martina är 95% säker på att ingen följde efter Anna Lindh då hon hade bra uppsikt över den 
del av plan 1. Martina lägger vanligen märke till om det kommer män till den delen då de 
endast säljer damkläder och hon är mycket säker på att inga andra personer än dom som är 
uppräknade befann sig i närheten. Efter Anna Lindh gått till NK kvinna såg inte Matilda någon 
som gick efter.



ÖVRIGT

Martina talade med en kvinna, vid namn Margareta, som arbetar på Marc o polo på nedre plan 
och frågade om hon sett något av händelsen. Margareta skall ha svarat att hon sett mannen när 
han lämnade NK. Martina frågade om Margareta berättat om sina iakttagelser för polisen 
varpå Margareta svarade att hon inte gjort det och inte hade för avsikt att göra det. Martina 
uppfattar Margareta som en försynt kvinna som är lite tillbakadragen. 
Margareta arbetar på Marc o polo nästa gång på lördag den 13/9. Margareta är ca 50 år, blond.

Uppläst och godkänt ur konceptanteckningar.

Förhör med Karlsson, Martina Sofia; 2003-09-11 10:10   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Evalena Holmberg
Signerat datum

2003-09-12 17:14Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Karlsson, Martina Sofia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser på NK den 10 september 2002 när Anna Lindh knivskars.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Evalena Holmberg
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

14:15
Förhör avslutat

14:25
Förhörsplats

NK, Newhouse
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Gustafsson, Yvonne
Berättelse

Marthina berättar att hon arbetar på Newhouse, NK. Hon var i butiken den dagen tillsammans 
med sin chef Helene Moberg. Hon ser när Anna Lindh med väninna kommer från trapphuset 
mot Regeringsgatan. De kommer inte på rulltrappan uppifrån. De kom in i butiken, tittade på 
kläder, pratade med Helene och pratade med varandra som kvinnor gör när de är ute och 
handlar. Ingen följde efter paret och inte heller gick framför. Det fanns inga udda män eller 
någon som betedde sig konstigt. Överhuvudtaget var det lugnt vid den här tidsperioden. 

Marthina säger att såsom Lindh och väninnan uppträdde kan de inte känt sej iakttagna, för i så 
fall skulle de ha känt sej stressade. De kom strax efter klockan fyra, fem över kanske och 
stannade i butiken i cirka tre, fyra minuter.

Marthina tittar på en kopia av kontokortsslip med klockslag 15.59. Det köpet genomfördes 
alldeles innan Lindh och väninnan kom in. Klockan i kassaterminalen går en minut efter och 
därför genomfördes köpet egentligen klockan 16.00.

Marthina berättar vidare att samtidigt betjänar hon två stycken norrländska kunder med 
barnvagn. Kvinnorna är 30 - 35 år, mörkhåriga, lite kraftiga och de såg naturella ut. Ena 
kvinnan bar helt svarta kläder och den andra hade allmänna jeans och svart topp. De provade 
kappor tills pojken vaknade. Han hade lite mörkare hy.

När överfallet hade skett gick Marthina bort mot NK Kvinna. En kvinna, som kan vara en 
butikskontrollant frågade om det var någon som sett något. Då anmälde sej de två norrländska 
kvinnorna och fick följa med till ett rum bakom Filippa K. Kvinnan som frågade var senare 
med på mötet med personalen senare på kvällen.  



NEWHOUSE - kontoslip, 2003-09-11 14:15   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Evalena Holmberg
Signerat datum

2003-09-12 17:34Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Moberg, Helene Cristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser på Nk i samband med knivöverfallet på Anna Lindh den 10 september.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Evalena Holmberg
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

NK, Newhouse
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Gustafsson, Yvonne
Berättelse

Helene arbetar som butikschef på Newhouse, NK. Under gårdagen var det hon och Marthina 
som jobbade. Det finns andra anställda men de var lediga.

Ungefär 5 minuter före högtalarutropet om läkare kom Anna Lindh tillsammans med sin 
väninna till affären. De kom från Regeringsgatans-hållet. De båda har varit i butiken vid 
tidigare tillfällen. Helene pratade med dem. De tittade efter kläder som skulle passa att ha i 
TV, inte för skarpa färger. Efter cirka 4 – 5 minuter gick de vidare till vänster ut ur butiken 
utan att ha köpt något.

Samtidigt hade Marthina andra kunder från Norrland. Möjligtvis kan det ha varit en dam till i 
butiken.

Helene berättar vidare att det fanns ingen kille i närheten av Anna med väninna. Det fanns 
ingen konstig figur denna dag, i så fall ringer de efter väktare direkt. De hade dock mycket 
kunder under gårdagen. Det var mycket folk i hela huset.  
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Förhör Signerat av

Yvonne Gustafsson
Signerat datum

2003-09-13 09:10Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Jonasson, Kjell Johnny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i smaband med mordet på Anna Lind
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-12
Förhör påbörjat

14:47
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jonasson berättar att han skulle hämta en kappa åt sin fru på butiken New House.
Han är i butiken vid kl 16.00. Under tiden han står i butiken så kommer Anna Lind och hennes 
väninna.
De tittar på några kläder och går sedan vidare. Jonasson säger att det gick absolut ingen efter 
dem.

Enligt kvitto så var han i butiken kl 15.59. Han säger att han var inne på NK en liten stund 
innan för att han inte direkt hittade butiken. Han fick då gå runt ett varv innan han kom rätt.

Efter det att han gjort sina köp så gick han ut i den gången mot systembolaget. Han gick in på 
systembolaget och handlade. Han gick sedan ut i den ingången som vetter måt Mäster 
Samuelsgatan och Regeringsgatan. Han fortsatte sedan till Hotell City på Slöjdgatan där han 
bodde.

Han har inte uppmärksammat någon person under sin promenad som sprungit eller på annat 
sätt avvikt från övriga som var ute.
Under sin promenad så hörde han utryckningsfordon.
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Förhör Signerat av

Yvonne Gustafsson
Signerat datum

2003-10-01 15:56Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Jonasson, Kjell Johnny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter angående iakttagelser i samband med mordet på Anna Lind.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-10-01
Förhör påbörjat

15:25
Förhör avslutat

15:28
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jonasson säger att han har sett bilderna i media och han kan inte hur han än försöker påminna 
sig att han såg " NK mannen" när han kom ut på gatan vid Regeringsgatan och Mäster 
Samuelsgatan. Han har inte lagt märke till någon person som fanns runt honom med anledning 
av att Jonassons koncentration när han kom ut på gatan var att försöka orientera sig för att se 
vilken väg han skulle ta för att komma tillbaka till sitt hotell.

Under sin färd tillbaka till hotellet på Slöjdgatan har han inte heller uppmärksammat någon 
man som liknar den man som finns på bilderna från NK.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Lars-Göran Pålsson
Signerat datum

2003-09-30 15:10Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Rynell, Maria Ingrid
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis angående iakttagelser den 10 September 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lars-Göran Pålsson
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

15:50
Förhörsplats

NK Laurél
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Rynell uppger att hon sett Anna Lindh passerat butiken tillsammans med en väninna, vid 
16.00-tiden. 
Rynell har inget minne av att det gått någon direkt bakom Anna Lindh. Hon har inte sett några 
personer som uppträtt underligt eller något annat som kan sättas i samband med händelsen.

Förhöret genomläst och godkänt på NK Laurél söndagen den 14 september 2003, 
kl. 13:15.
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Förhör Signerat av

Yvonne Gustafsson
Signerat datum

2003-09-29 15:16Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Rynell, Maria Ingrid
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter angående iakttagelser i samband med mordet på Anna Lind
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-29
Förhör påbörjat

15:02
Förhör avslutat

15:04
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Rynell berättar att Anna Lind och hennes väninna kom från det håll där rulltrappan finns om 
det var så att hon kom från rulltrappan eller inte kan hon inte säga.
När Rynell ser dem så är de vid NK skor de går sedan förbi NK Laurel där Rynell jobbar. De 
fortsätter förbi NK fest och fortsätter efter ljusgårdens kant.

Rynell har sett bilderna i tidningarna. Hon säger att hon har inte sett denna mannen på NK 
eller någon annanstans.

Uppläst och godkänt 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lundgren, Ann-Sofie Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis om sina iakttagelser på varuhuset NK, främst tiden 15.30 - 16.15
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Anders Jared
Förhörsdatum

2003-09-24
Förhör påbörjat

20:13
Förhör avslutat

20:33
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lundgren sa att hon gått in på NK via stora entrén och där sett Richard Wolf med gipsad fot 
stå och prata med en vakt. Hon gick direkt till rulltrapporna och åkte upp till plan 1. Efter att 
ha gått omkring uppskattningsvis 15 min i olika affärer gick hon in på butiken NK Designers. 
Hon handlade där med sitt kort kl. 16.12. I affären såg hon Anna Lindh och hennes väninna. 
Hon kände Anna Lindh sedan hon var politiskt engagerad i ungdomen men hon hälsade inte. 
Lindh verkad glad och skrattade, som vanligt. 

Lundgren gick ut ur butiken i riktning mot NK Fest och Lindh och väninnan åt andra hållet. 
När Lundgren kom fram till butiken Marco Polo / Sand stannade hon upp eftersom dom 
ropade ut ett meddelande i högtalarna att man sökte läkare till plan 2 och dom ändrade sig 
sedan till plan 1. Lundgren hörde också att expediterna inne i butiken Marco Polo /Sand 
pratade om att någon blivit skadad och att dom diskuterade om det var butikschefen på Filippa 
K. Strax kom det fram att Anna Lindh var den som blivit utsatt och Lundgren insåg att detta 
kunde stämma eftersom hon visste att Lindh befann sig i varuhuset. 
Lundgren gick fram till rulltrappan för att ta sig ner och passerade då en grupp människor 
utanför butiken Filippa K. Rulltrappan var avstängd men Lundgren hörde en kvinna säga att 
trapporna fortfarande var öppna. Lundgren gick tillbaka till trapporna och gick direkt ut genom 
stora entrén. Lundgren var skakad av händelsen och gick direkt till sitt hotell, Anglais, och 
ringde sin man. 

Lundgren sa att hon sett bilderna på den s k. NK-mannen i tidningen men att hon inte reagerat 
på utseendet. Hon kände inte igen mannen. Lundgren hade funderat mycket kring händelsen 
och om hon kunnat komma ihåg något av värde men har inte kunnat erinra sig att hon sett 
något speciellt. 

Lundgren var iklädd en ljust beige kostym med kavaj med slag och långa byxor. Hon bar en 
svart axelremsväska av medium storlek och, efter att hon handlat, även en påse från NK 
Design. Hon är 168 cm lång har kort mycket mörkt hår, "Mona Sahlin-frisyr". 

Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Anders Jared
Signerat datum

2003-09-21 14:03Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Hiort, Anna Carina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis om iakttagelser på varuhuset NK, främst tiden 15:30 - 16:15 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Anders Jared
Förhörsdatum

2003-09-21
Förhör påbörjat

13:26
Förhör avslutat

13:42
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Hiort berättade att hon stod bakom disken inne i butiken NK Kvinna när hon såg Anna Lindh 
och en väninna gå förbi kassan på väg ut från butiken. Hiort reagerade på att paret var 
ensamma och inga livvakter var närvarande. Lindh log och gick sakta ut från butiken utan att 
stanna upp för att titta på något speciellt. Hiort fick uppfattningen att dom var ute och strosade. 
Hiort kunde inte avgöra om Lindh eller väninnan tittat på något klädesplagg inne i affären 
eftersom hon inte sett dom förrän dom gick förbi kassan. 

Strax efter att Lindh och väninnan passerat ringde Hiort sin son från telefonen vid disken. Hon 
kom inte ihåg om hon hade någon kund mellan de två händelserna men trodde inte det. När 
Hiort talat klart med sin son och la på luren hörde hon ett utrop efter läkare i högtalarsystemet. 
Hon lade inte speciellt stor vikt vid meddelandet eftersom det händer lite då och då att man gör 
sådan utrop. Efter ca 5 minuter talade en kollega, Anja Pekkinen, om vad som hänt. Hiort vet 
inte hur Pekkinen fått reda på informationen. 

Hiort sa att hon inte är knuten till något speciellt märke av kläder utan arbetar extra när det 
behövs. Hiort hade för sig att det var rätt mycket folk men att hon ändå hade tagit lunch kring 
13.00. Hiort var inte helt säker på tiden. Hon hade också varit ett par svängar till lagret under 
dagen men kunde inte erinra sig att hon sett något speciellt. Hon hade inte heller sett någon 
mansperson inne på NK Kvinna under dagen. Hiort kunde inte erinra sig något annant som 
kunde vara av värde. 

Uppläst och godkänt



Förhör Hörd i sak, 2003-09-17 19:55   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Hörd i sak, 2003-09-17 19:55   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Vittne, 2003-09-10 17:05   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Vittne, 2003-09-10 17:05   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OSJ Utredningsjour Söder
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Franchell Hallgren, Eva Maria Bengtsdotter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser vid försök till mord på NK den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Catherine Söder Johansson
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

17:15
Förhör avslutat

17:45
Förhörsplats

Karolinska sjukhuset
Typ av förhör

RB 23:3
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Eva Franchell sade att hon tidigare arbetat som Anna Linds pressekreterare men sedan tre år 
tillbaka har hon annan tjänst och nu umgås de mest privat.

Idag hade de kommit överens om att de skulle gå och shoppa. Eva Franchell sade att hon kom 
till UD cirka klockan halv fyra, hon legitimerade sig vid vakten och gick upp till Anna Lind.
De pratade en stund och gick sedan genom Gallerian , in i Jackpot butiken där Anna Lind 
köpte en tröja och vidare över övergångstället på Hamngatan och in på NK.

Eva Franchell sade att ingen, förutom de närmsta på UD , kunde känna till att de skulle ut och 
shoppa.

De åkte direkt upp för rulltrappan och gick varvet runt på 1:a våningen, de gick förbi de 
dyraste affärerna såsom Dona Karen mm. De pratade med varandra och tittade sig inte direkt 
omkring.
Eva Franchell sade att hon brukar se till att Anna Lind får vara ifred, en vana sedan hon 
arbetade som pressekreterare. Hon sade att hon skulle ha lagt märke till om någon höll sig nära 
Anna Lind.

De var inne i butiken Filippa K men hittade inte någonting. De var på väg ut från butiken och 
Eva Franchell sade att hon stod lite längre ut än Anna Lind, de var på väg till nästa affär.
Eva Franchell såg i högra ögonvrån en karl komma rusade, han sprang framåtlutad som lite 
nerböjd och förbi henne själv och kastade sig rakt på Anna Lind. Mannen sprang " skitfort ".
Eva Franchell sade att det verkade som han var ute efter Anna Lind för skulle han bara vara 
ute efter att skada någon så fanns det andra personer runtomkring.

Eva Franchell sade att mannen liksom " knutteboxade" dvs han förde båda sina händer framför 
Anna Lind. Eva Franchell sade att hon blev arg och skrek : " vad fan gör du " och slog till 
honom med sin hand på mannens arm. I detta skedet såg hon mannen rakt i ansiktet och det 
hon spontant tänkte på var " pundarjäkel". Mannen stack sedan därifrån.



Eva Franchell sade att Anna Lind segande ner på golvet och hon tittade ej efter vart mannen 
försvann. Hon fick känslan av att han sprang mot rulltrapporna, tillbaka på något vis.

Hon såg då att Anna Lind höll sig för magen och frågade  vad som hänt. Anna Lind sade att 
hon hade blivit knivskuren och bad henne att ringa till Bosse ( maken, förhörsledarens anm. )
I detta skedet kom det fram hjälp, en man som var läkare slet åt sig kläder och använde detta 
som tryckförband.

Eva Franchell ringde till Bosse och sedan till statsministern.

Eva Franchell sade att hon aldrig så någon kniv.

Eva Franchell sade att hon satt i framsätet bredvid chauffören i ambulansen.

Eva Franchell sade att mannen såg ut som en svensk pundare. Hon uppskattar åldern till ca 35 
år men han kan vara yngre. Hon lade inte märke till ögonen men sade att han inte hade 
utländska ögon. Mannen hade dålig hy.
Eva Franchell sade att hon har svårt att uppskatta längden då hon själv är 156 cm , alla är 
längre än henne själv. 
Mannen hade brunt halvlångt hår som hängde fram lite på ena sidan, okänt vilken sida. Hon 
sade att mannen kan ha haft bakåtkammat hår som ramlat fram lite.
Mannen var ej tjock men ej heller tanig eller utmärglad.
Mannen såg påklädd ut och hade en beige stickad tröja på sig. Hon fick känslan av att den var 
patentstickad i ylle.
Hon lade inte märke till vad han hade på sig på nederdelen av kroppen.

Eva Franchell sade att hon minns att hon tittade mannen i ansiktet men hon kommer inte ihåg 
direkt hur han såg ut. Hon tror att hon skulle kunna känna igen mannen om hon såg honom 
igen men inte till 100 procent.
Hon sade att det kunde vara en " NK-pundare " eller en nerdekad skådis som var stökig eller 
speedad.

Eva Franchell sade att hon såg att Anna Lind hade skador på händerna eventuellt om det var 
avvärjningsskador.

Ej uppläst och godkänt.
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H      =   Hörde Eva Franchelll-Hallgren

Fhl: Ja, Eva, nu kommer jag att ställa en del frågor till dig och ha bandspelaren på hela 
tiden här så att det går in allt vad du säger, och det är bra om du kan tala så högt som 
möjligt och komma ihåg att säga "ja" istället för att nicka och så.

H: Mm... 

Fhl: Vad jag tänkte på först, din funktion här, vem är  du i förhållande till Anna Lindh 
så att säga?

H: Jag är endast kompis.  Alltså, jag är god vän med Anna. Jag har arbetat tidigare hos 
Anna i sex år som hennes pressekreterare, först fyra år på miljödepartementet och 
sedan två år på UD. 2000 slutade jag för att mina barn tyckte att jag reste för mycket. 
Men Anna är fortfarande en av mina bästa vänner och vi umgås en hel del, så mycket 
vi hinner. 

Fhl: Och hur kom det sig att ni var ute tillsammans idag då?

H: Ja, det….Jag fick ett SMS ifrån Anna. Vi brukar skicka SMS till varandra och så 
fick jag ett SMS häromdagen, hon frågade om vi kunde shoppa och….och sen så sa jag 
att jag var hemma alla dar utom fredag, och då så svarade hon att "då passar det bra 
idag". Och då föreslog hon att vi skulle träffas kl. 3, och då….Vi pratade med varann i 
morse också och sen så ringde jag efter en liten stund, för att jag var ute med en annan 
minister och sa att "jag kan nog inte komma förrän halv 4". Och ganska precis halv 4 
så kom jag också till…



Fhl: Till…?

H: UD.

Fhl: UD.   Ni möttes där alltså?

H: Jaa, jag hämtade henne där då.

Fhl: Var det några som visste om att ni skulle gå ut tillsammans och vad ni skulle göra?

H: Nej, alltså den enda som visste om det, jag tror att jag sa det hemma men det…, det 
tror jag liksom dom inte reklef….Ungarna hörde nog det kanske!  Men, jag sa att "idag 
ska jag gå ut och shoppa med Anna" och då så sa min man något i stil med att "Men då 
shoppar ni väl bara till Anna". Han tyckte inte jag skulle ...ohörbart... Den….Sen så 
sade jag det till min chef, som är en annan minister – Berit Andnor...ohörbart... – hon 
visste om att jag skulle gå ut med Anna. Och sen så bara Annas arbetskamrater. 

Fhl: Var det bestämt vart ni skulle gå?

H: Neej.

Fhl: Nej, utan ni möttes på UD och vart gick ni sedan då?

H: Jag gick upp och hämtade henne på rummet och sen så småningom gick vi ut, och 
då gick vi genom Gallerian, gick alltså upp Malmskillnadsgats…, den lilla backen där 
vid UD, till Gallerian. Och sen gick vi igenom hela Gallerian och pratade och sen gick 
vi in på en affär som heter Jackpot, som ligger ganska långt ner i Gallerian och 
shoppade en sån här tröja (visar), som jag inte kan beskriva i mikrofonen men hon 
köpte en likadan som jag har på mig och som var på rea där. Vi gick bara in, tog den 
och hon provade inte ens och så gick vi ut igen…vi betalade där och sen gick vi ut. Sen 
gick vi till NK och det hade vi inte ens bestämt, fast vi brukar gå dit.

Fhl: Den här Jackpot, ligger det i övre planet på Gallerian?

H: Nej…  Nej, det ligger där i nedre.

Fhl: Det ligger på nedre planet.

H: Mm... 

Fhl: Så ni gick alltså under jord så att säga.

H: Nej…  Nej!  Alltså, nej, det övre planet. Det ligger alltså….Det finns tre plan 
egentligen, men det är mittenplanet alltså.

Fhl: I gatuplanet?

H: Gatuplanet gick vi, och det ligger….få se, precis bredvid Twilfit, ganska nära 
Hamngatsdörrarna på vänster sida och dom hade någon sån här slutrea där.

Fhl: När ni kommer ut Gallerian, hur gick ni för att gå in på NK då?

H: (funderar)  Jag tror vi gick först över övergångsstället mot H&M….Jo! Det gjorde 
vi! Och sen så…avbrytes…

Fhl: Det är alltså, om man kommer från Gallerian, så är det till vänster om 
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Regeringsgatan då?

H: Alltså, rakt fram blir det!   …på något vis. Alltså, man…Man…, nu kan jag inte rita 
nu här. Vad heter det?  Vi gick rakt över Hamngatan och sen till H&M och sen så 
fortsatte vi, och så gick vi över Regeringsgatan.

Fhl: Ja, precis.

H: Så blir det.

Fhl: Ja, då var det rätt övergångsställe jag menade.

H: Ja, ja…

Fhl: Och sen kom ni när ni hade gått över Regeringsgatan?

H: Då gick vi in där.

Fhl: Gick ni in den ingången som är från Regeringsgatan?

H: Ja, som är lite där vid…vid ...ohörbart...korvkiosken. Där gick vi in.

Fhl: Och när ni kom in på NK då?

H: Då åkte vi direkt upp till kläderna.

Fhl: Vilken våning är det?

H: Det är 1 tr upp, med rulltrappan åkte vi upp.

Fhl: Och vad gjorde ni där då?

H: Så gick vi liksom varvet där uppe då, så vi började….Vi gick….Vi kom upp för 
rulltrappan, så gick vi runt, började liksom i bortre änden vid en affär som heter 
Champagne – tror jag – och sen gick vi förbi alla dyra affärer; Dona Caron och dom 
här och sa att "Här har vi ändå inte råd och handla nåt". Och sen gick vi in, väldigt lite, 
på en affär som heter French Connection och sen gick vi en lite större sväng på….ja, vi 
gick in på nåt som hette Rills också. Ja, vi gick runt lite överallt där, och sen så gick vi 
in….ja, vi….jag tror nästan alla där, dom som inte är för dom allra yngsta. Och sen så 
gick vi in på Filippa K och tittade. Det var konstigt….kläder som vi knappt kom i, men 
vi gick och tittade där i varje fall. Och så gick vi….Vi gick och pratade väldigt mycket, 
för vi pratade om kvällens….Hon skulle ha haft en utfrågning ikväll i TV4, och det var 
därför vi var ute för hon hade så många olika TV-utfrågningar nu, tre stora, och då 
hade hon kläder till ikväll och kläder till på lördag men inte till den på SVT på fredag. 
Så det var det vi skulle handla. Och det var väldigt mycket instruktioner kring dom här 
kläderna och därför var det svårt och hitta nåt som passa; hon fick inte ha rött och hon 
fick inte ha blått och hon fick inte ha pastell och allt vad det var. Och…Så tappar jag 
tråden!  Nej, men vi gick och pratade väldigt mycket om det här, och jag gick och 
retade henne lite grand för jag sa att "Du kommer och få svara på frågor om den där 
kyssen!", och då blev hon nästan lite sur och då sa jag: "Men det kommer du faktiskt 
och få!". "Ja, ja…!". Till slut så kom vi överens om att hon skulle säga att "alla som vill 
kyssa mig får kyssa mig". Så vi gick liksom….Och det var lite så där, alltså det var lite 
intensivt, så jag såg mig nog inte särskilt mycket omkring. Men däremot så brukar jag 
vara rätt noga med, eftersom jag jobbat så länge med Anna och fortfarande jobbar med 
en minister. Jag menar, man ser ändå till och hålla rent omkring henne lite granna, att 
ingen får komma för nära. Då ställer man sig i vägen. Man flyttar liksom flyttar sig lite 
grand så hon får vara ifred. 
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Fhl: Gjorde du så nu ...ohörbart... ?

H: Jaa, alltså det gör man nog alltid tror jag. Det är ingenting som märks, men man 
tänker lite på det. Men jag såg ingen särskild, tänkte inte på något särskilt och jag tror 
inte att jag var särskilt observant eftersom vi gick och pratade så intensivt. Anna sa 
ingenting heller så där. Hon brukar ju också vara lite…nojig. Det blir man ju i hennes 
jobb! Utan vi pratade om kläderna och vi pratade om kläder.

Fhl: Jaa?

H: Så kommer vi fram till FilippaK   Och då gick vi varvet runt där inne. Det är liksom 
ett lågt bord som man gick runt där och så hänger kläderna längs sidorna så här. Och 
sen var vi nästan klara, och jag var liksom verkligen på väg ut för att jag har ett starkt 
minne av att jag stod vänd och såg in i nästa affär för att liksom kolla om vi skulle gå 
in där också. Men Anna stod lite innanför mig, närmare kläderna. Så jag uppfattade 
som jag stod lite längre ut än Anna. Och så såg jag den där killen komma på min högra 
sida, såg honom liksom i ögonvrån.

Fhl: Ja, det kommer en kille.

H: Jaa, den här killen då.  Och han kommer….Alltså, det går så fort, va! Så att…vad 
heter det?  Jag ser honom komma och han springer! Och han böjer sig mot Anna! 

Fhl: Men, kommer han utanför affären så att säga?

H: Ja!  Alltså, ja!  Jag är ju nästan redan ute ur affären, va.

Fhl: Och Anna då?

H: Och Anna är på god väg. Hon står bara liksom några decimeter längre in, va, som 
jag minns det. Det kan ha varit nästan så vi stod bredvid varann, men jag uppfattade det 
som hon stod längre in än jag. Och sen så…vad heter det?  …kommer han utifrån. Det 
är liksom en sådan här allmänt gångstråk där, mellan affärerna, som en rätt bred gata 
fram, och han kom liksom över den! Jag såg inte att han kom ifrån rulltrapporna, men 
ifrån det hållet!

Fhl: "Från det hållet", är det ifrån höger alltså?

H: Jaa, från höger.

Fhl: Från höger när man står inne i affären?

H: Jag står i affären…

Fhl: Och då kommer han från höger från dig sett så att säga?

H: Från mig sett, alltså, om du ser utifrån. Han kommer naturligtvis rakt in mot affären 
springande lite snett, uppfattar jag det som. Och det kan vara att jag uppfattade han 
sprang snett, det kan vara för att jag är helt – det är det enda jag är säker på – att han 
var ute efter att attackera Anna!  Som liksom ville han "hugga ner en kärring", då hade 
han huggit ner mig för jag stod närmare honom. Utan….Utan jag….Jag fick en känsla 
av att han liksom, som jag minns, sprang förbi mig lite något böjd mot Anna. Men, jag 
såg ingen kniv! 

Fhl: Nehej…   Nu visar du med kroppen lite, lite böjd, och så sätter du ihop händerna!
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H: Ja!  Och sen så….För att sen, när jag….Jag ser honom komma! Det går så 
fruktansvärt fort, alltså! Det tar bara en sekund! Han går inte, han smyger inte utan han 
liksom….han springer! Kastar sig mot Anna! Kastar sig!  Och sen håller han händerna 
på ett sätt, som min dotter kallar för "knutteboxa" – d.v.s. man kniper ihop händerna 
och så småboxas man i magen på någon, nästan för att retas så där. Så jag…

Fhl: Knutna nävar…

H: Ja, knutna nävar och liksom in i magen lite granna. Det är sånt där som hon gör när 
hon liksom leker. Det såg inte så allvarligt ut för mig. Men, jag blev ju fruktansvärt 
förbannad, för att han passerade liksom en revirgräns! Så jag vände mig om och så sa 
jag: "Va´ fan gör du?!".

Fhl: Är han mot magen på henne då?

H: Ja...  Han står….Alltså, mot magen. Med händerna på magen på henne då! Och 
Anna liksom drar ihop sig jättemycket! 

Fhl: "Drar ihop sig", hur menar du då?

H: Ja, i kroppen. Hon kryper ihop liksom. Och han står….Och då vänder jag mig 
liksom om, för jag stod ju och såg honom från sidan. Men då vänder jag mig mot 
honom och så säger jag: "Va´ fan gör du?!" eller nåt sånt. Jag tror jag sa just exakt så: 
"Va´ fan gör du?!". Och då slog jag till honom med min högerhand på hans 
vänsterhand.  …-arm!

Fhl: Arm?

H: Arm.

Fhl: Ja?

H: Och så tittar jag honom i liksom ögona på nåt vis. Jag såg honom, hans ansikte då, 
hans liksom….Och jag var liksom så dära, för att man kan ju stirra bort folk på nåt vis, 
men jag uppfattar fortfarande inte honom som farlig då. Och….Och då gick han 
liksom! Han försvann! Sen tittade inte jag på honom, för då vände jag mig….För då 
började Anna segna ner, eller hon gjorde det medan jag slog till honom, och då så när 
jag vände mig om mot Anna så sa jag: "Men gud!  Hur är det?", sa jag då för jag trodde 
liksom han bara hade boxat henne i magen. Men, sen var han borta! Och sen tittade jag 
på Anna.

Fhl: Då när du tittade på honom så där ordentligt, vad såg du då?

H: Ja…  Vad jag försökte och tänka….Ja, alltså, han hade….Han hade halv…alltså rätt 
långt brunt hår.

Fhl: Hur långt då?

H: Alltså, det var bakåtkammat, fast på ena sidan hängde det liksom ner, som nästan 
som lite rastaaktigt. Men inte hela håret, det var inte rastahår, men det såg ut som det 
var lite rasta….alltså, ihoptovat så här. 

Fhl: Hur långt var det?

H: Jag såg inte på baksidan, men jag uppfattade att det var…ja, som längre än mitt. 
Men det säger ingenting i mikrofonen, men alltså axellångt i varje fall.
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Fhl: Axellångt…

H: Jaa…  Sen vet inte jag om det var jättelångt bak eller kort, det vet jag inte. Jag såg 
honom aldrig bakifrån. Men jag tror att det var….det var, han hade nog försökt att ha 
det bakåt liksom, men sen hade det….hängde det ner på något vis.

Fhl: Och hur såg han ut i ansiktet?

H: Alltså, ja….När jag såg honom så tänkte jag liksom "pundarjävel!". Ursäkta 
språket! Men, jag tänkte så ungefär.

Fhl: Han såg ut så, alltså?

H: Jaa, fast han såg inte….Alltså, han såg inte så där helsunkig ut, men han 
såg….Alltså, det var nånting hos honom som fick mig att tänka så, och det kan vara 
håret eller det kan vara att han….Han var liksom lite….Han hade inget riktigt normalt 
sätt och röra sig. Han var liksom spänd på nåt vis, fick jag en känsla av, så där 
liksom…(funderar)…han liksom inte ...ohörbart..., utan det var nånting hos honom 
som fick mig att tänka så. Jag vet inte riktigt varför jag tänkte så. När jag var riktigt 
ung så jobbade jag som lärare på ett fängelse, där var det rätt många som var pundare 
av olika slag. Så det var liksom…Jag hade i varje fall sett dom förr ordentligt.

Fhl: Ja…  Ansiktet då, hur såg han ut i ansiktet?

H: Ja, såvitt som jag minns så var han….hade han rätt dålig hy! Inte…alltså, jag vet 
inte….ja.

Fhl: Hade han finnar?

H: Neej, han hade haft snarare.

Fhl: Han var ärrig.

H: Jaa, han såg ju ärrig ut eller så kanske han bara var fruktansvärt ovårdad, 
men….Men det såg inte ut och vara en normal hy riktigt, som jag minns det.

Fhl: Hur såg ansiktet ut för övrigt, jag menar formen på ansiktet?

H: Inte smalt, snarare brett!  Alltså, snarare lite lappskt än skånskt, om du förstår hur 
jag menar?  Alltså, lite bredare!

Fhl: Var det ett kort ansikte eller var det ett långt ansikte?

H: Men, han såg lite stubbig ut, men han hade rätt stor skalle tror jag. Jag försöker 
komma ihåg. Men, alltså, jag uppfattar honom som han hade rätt fyrkantig stor skalle 
och är lite ihopkrupen kropp. Ja…

Fhl: Du sa att hyn såg inte så fräsch ut, men hur var färgen på hyn? Var han blek eller 
var han…?

H: Han såg jättesvensk ut!  Han hade inget som helst drag av utlänning.

Fhl: Neej.  Men vi kan ju vara lite olika vi också, men…

H: Ja, ja…  Nej, men alltså, blek snarare då. Inte olivblek utan blek blek. Blek. Inte 
solbränd, inte så. Inte rödflammig heller riktigt, tror jag, utan blek uppfattade jag 
honom som. 
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Fhl: Uppfattade du ögonen någonting?

H: Alltså, det är jättesvårt! Dom var inte ljusa, och sen hade han liksom på nåt vis raka 
ögonbryn. Ögonen kommer jag inte riktigt ihåg.

Fhl: Var ögonbrynen "raka" sa du?

H: Ja, alltså, det var liksom på…djupt liggande på nåt vis, men jag vågar inte säga om 
dom var bruna eller blå.

Fhl: Men, ögonbrynen var raka och var ögonen djupt liggande?

H: Ja, alltså, jag får en känsla av det! Alltså, jag stirrar ju honom i ögonen! Jag borde ju 
komma ihåg, men jag gör inte det.

Fhl: Var ögonbrynen markerade eller var det såna ögonbryn som man inte tänkte så 
mycket på?

H: Men, man tänkte på dom för att han…Dom såg så här ut! (visar) 

Fhl: Raka?

H: Alltså, han såg ut som….alltså, som han kisade ungefär.

Fhl: Jaha?

H: Det kan ju vara en min han gjorde mot mig då eller någonting.

Fhl: "Kisar", menar du att ögonen var små?

H: Nej!

Fhl: Smala?

H: Nej, nej! Alltså, det var nog mera att han tittade på mig, så gjorde han liksom så!  
Puhh…Så på något vis!

Fhl: Han knep ihop ögonen, alltså.

H: Ja, lite.

Fhl: Du kniper ihop ögonen nu när du tittar på mig!

H: Ja! Förlåt!  Ja, just det. Förlåt! Alltså, ja, ungefär som han försökte spänna ögonen i 
mig fast inte riktigt lyckades med det. Han försökte kanske se farlig ut, jag vet inte. 
Han liksom….Fast jag blev inget rädd för han. Då borde jag ha blivit, men det blev jag 
inte. Jag fattar inte det!

Fhl: Har du någon uppfattning om hur näsan såg ut?

H: Nej.  Jag såg nog bara den ...ohörbart... 

Fhl: Munnen då?

H: Inte stor var den. Osynlig, men jag såg den inte!

Fhl: Menar du att han hade tunna läppar?
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H: Nej….Antagligen, men det vågar jag inte lova.

Fhl: Såg du tänderna?

H: Nej, det gjorde jag inte. Han hade inte munnen öppen. Han sa inget ...ohörbart... 

Fhl: Han sa ingenting?

H: Inte som jag hörde, nej.

Fhl: Hakan då?

H: Han var ju lite stubbig, så den kan ju inte ha varit.flyende i alla fall. Alltså, huvet 
var lite som en stubbe, brett och lite stort. Så snarare bred tror jag.

Fhl: Kroppen då?

H: Inte fet och inte mager.

Fhl: Var han bred eller var han….?

H: Nej, alltså jag uppfattade honom som väldigt påklädd. Alltså, jag….När jag tittar på 
honom först, så…, det jag minns först, det är att han hade någon slags patentstickad 
tröja, alltså beige patentst….Och det har säkert och göra med att jag är så väldigt liten, 
så det var antagligen där min blick först stanna…kom, och sen såg jag på TV att han 
hade en jacka! Och det kan han mycket väl ha haft, men den var öppen i såna fall för 
jag såg liksom en tröja.

Fhl: Du såg ingen jacka men du såg en tröja, alltså, patentstickad?

H: Ja…  Alltså, det var….Liksom jag har ett minne av det som är rätt tydlig så där, 
men han kan mycket väl ha haft en jacka som var öppen. För sen tittade jag upp liksom.

Fhl: Var det någon krage på den där tröjan?

H: Neej, det tror jag inte.

Fhl: Var den ringad,  rund i halsen alltså.

H: Antagligen rund eller nåt sånt, rundringad. Alltså, det var….Vi gick runt och var lite 
svettiga. Jag tyckte han var påklädd. Han gav ett påklätt intryck. Det kan vara en av 
anledningarna att jag tyckte att han såg pundig ut, att han var så påklädd också. För 
dom brukar vara rätt påklädda. Jag vet inte.

Fhl: Lade du märke till några mera kläder?

H: Neej, jag såg….Ingen aning om vad han har för byxor.

Fhl: Var han skäggig eller rakad eller….?

H: Neej, han var rakad, som jag minns honom.

Fhl: Inte orakad alltså?

H: Inte….Inte så jag tänkte på det. Men, det var som jag inte tittade på nedre delen av 
ansiktet så mycket.
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Fhl: Såg du om han hade nån ring i örat eller nåt sånt?

H: Neej, inte som jag la märke till. Neej…

Fhl: Såg han smutsig ut eftersom du tänkte "pundare"?

H: Neej, inte jätteskitig! Inte så där….Han ser inte ut som nån som bor nere i kloakerna 
liksom. Nej, nej. Men, han såg inge bra ut! Så här….Han såg inte ut och må bra! Nåt 
sånt, stark känsla av att han inte mådde bra.

Fhl: Han hade ett sånt uttryck i ansiktet, menar du, eller vad….? Jag ska inte lägga 
orden i mun på dig, men….

H: Nej, men alltså jag menar, alltså hela uppenbarelsen. Det är det som jag sa…säger. 
Det kan ha varit för att han var lite halvrastig i håret, det kan ha varit för att han hade 
jättemycket kläder på sig, det kan ha varit att han hade – som jag uppfattar det – väldigt 
skrovlig hy på nåt vis, nåt som fick mig att tycka att ...ohörbart... Han var liksom inte 
nån "tjusig" typ i varje fall, ingen NK-typ. Men han kunde liksom, han såg inte värre 
ut än att han kunde ha varit en slarvig skådis eller vad som helst, va. Han såg inte värre 
ut än så, uppfattade jag inte honom som. Alltså, det kommer och går. Alltså, ibland ser 
jag det tydligt, ibland försvinner man. Det är som det går en film i huvet hela tiden.

Fhl: Och "sen försvinner han", säger du. 

H: Alltså, jag böjde mig ju ner över Anna, så jag såg inte honom sen.

Fhl: Men, såg du honom göra något annat än dom här knutna händerna runt hennes 
mage?

H: Nej, alltså, han var….Så länge jag såg honom, jag tror att jag såg liksom mer eller 
mindre på det under hela händelsen då, då var han i hennes magtrakt.

Fhl: Och vad gjorde han då?

H: Alltså, det såg ut som han boxade henne! Han måste ju haft en kniv i handen, men 
den såg inte jag alltså! Jag såg inte den! Det gör mig så skräckslagen, för då kanske den 
var långt inne i henne liksom. Men….  Men jag såg inte att han hade en kniv!

Fhl: När han sprang därifrån då?

H: Ja, då vänd….Då såg jag på Anna! Alltså, samtidigt, jag….jag liksom…. Det går så 
fort allting för att jag slog honom så här: "Va´ fan gör du?!". Så där, va, och sen så….så 
sticker han liksom samtidigt som jag böjer mig ner, för då har ju Anna ramlat! Och jag 
blir ju helt chockad! Jag trodde ju inte att Anna blödde! Jag blev liksom helt ställd av 
det! Så sen såg inte jag efter honom mer. Jag brydde mig liksom inte om. Jag tänkte 
inte på att han fanns just då.

Fhl: Såg du några andra människor runt omkring där?

H: Ja, det var rätt tomt runt omkring. Det var som han var solitär när han kom fram. 
Han var int….Jag uppfattade honom som ensam. Han kom liksom…så där. 

Fhl: Han kom inte i sällskap med någon annan?

H: Nej, nej…  Inte som….Inte mot Anna heller. Och det stod liksom ingen i närheten. 
Det gjorde det inte.
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Fhl: Vad gjorde du sen då?

H: Ja, sen böjde jag mig ner över Anna och greppa liksom henne på pannan, och sen så 
sa hon att "Jag har blivit knivhuggen!". "Ja, men hur är det, gumman?!", sa jag eller 
något sånt där. "Jag har blivit knivhuggen!" sa hon då, fast mycket matt.  "Jag har blivit 
knivhuggen!" med en matt röst. Precis samtidigt så ser jag ju då hur det börjar, blodet 
sprider sig över hennes mage! Och i samma ögonblick som jag liksom ser det här så 
står det en gubbe på andra sidan Anna, som säkert kom fram under den här händelsen, 
som jag inte märkte förrän då, och han….alltså, inifrån affären, på något vis, och han 
verkar vara rätt medicinkunnig. Han var inte läkare, för han sa: "Kalla på en läkare!", 
men däremot så visste han hur man gjorde. Alltså, han kan ha varit polis eller militär 
eller….han hade i varje fall gjort det där förr! Han tog liksom dom här Filippa K
-kläderna och la och fixade och så där med hennes största blödning då. Och sen så satt 
han där och höll hennes mage…på hennes mage då, och så så pratade jag ju med Anna. 
För då var hon vid medvetande, och då sa hon: "Ring Bosse!". Det är hennes man. Och 
då ringde jag Bosse och fick tag på honom och….Och först så sa han: "Ja, då kommer 
jag in!". Men sen sa han: "Nej, jag måste ta hand om barnen!". Och då tänkte jag: 
"Bosse är ju så dum, så han kan ju göra vad som helst. Det är bäst att jag ringer och 
säger det". Så då ringde jag upp Bosse igen. Alltså, "dum", han är lite tankspridd! Och 
då ringde jag till Bosse och sa det som jag tror är viktigast av allt, jag sa att "Du måste 
ta hand om barnen först! Du måste berätta det för barnen och vara hos barnen! Du ska 
inte komma till Anna!".

Fhl: Jaa, om vi stannar där lite så kanske Eiler har lite kompletterande frågor.

Bfhl: Jaa…  Jag vet inte, ska vi testa och se om det har gått in det här på bandet först.

Bandspelaren avstängd.

Bfhl: Jag kommer att vara lite tjatig på det här, lite från början igen.

H: Mm... 

Bfhl: Du sa att ungefär 15-tiden så träffade du Anna Lindh….avbrytes…?

H: Nej, 15.30.   Vi bestämde först att vi skulle träffas kl. 15, men jag kom inte in till 
stan förrän….Alltså, jag hade varit ute på sånt här partimöte ute i Tensta/Rinkeby, så 
att jag….och det var klart kl. 15, så jag kom inte in till stan förrän 15.30. Så jag kom…, 
hoppade ur bilen vid Åhlens och gick bort till UD, alltså min ministers bil, och sen så 
gick jag bort till UD och så gick jag in. Och så gick jag upp till Annas rum där uppe då, 
hennes environger, och morsade på dom som satt där och sen så tittade jag på Annas 
kläder.

Bfhl: Kan du uppskatta vilken tid klockan var när ni lämnade i UD:s lokaler?

H: Det kan väl ha gått….Alltså, hon kan ha varit kvart i…tio i.

Bfhl: I…Vad då?

H: Fyra.

Bfhl: Och vilken entré nyttjade ni för att ta er ut?

H: Stora, på Gustav Adolfs torg nr 1. Arvfurstens Palats.

Bfhl: Och sen gick ni upp Malmskillnadsgatan?
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H: Ja, alltså den heter något annat.

Bfhl: Malmtorgsgatan.

H: Malmtorgsgatan, va.   Den gick vi upp och sen så gick vi över gatan där till 
Gallerian, för då gick hon och tittade på min tröja och så sa hon: "Den var ju 
jättesnygg!" och så där. "Den kostar 100 spänn här borta!". Så då gick vi genom 
Gallerian till den här affären.

Bfhl: Hur länge var ni på Jackpot då?

H: Det var en jättekort tid, alltså! Vi gick in…fyra fem minuter. Anna provade inte ens 
tröjan. Hon tog en storlek som såg bra ut, betalade och gick!

Bfhl: Sen berättade du att ni kom till NK.

H: Jaa…

Bfhl: Vad jag förstår så är alltså entrén precis i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan.

H: Jaa…  Den som är lite mindre där på sidan, ja, vid korvkiosken.

Bfhl: På vägen från UD nu till NK då ni går in här, hände någonting under den resan?

H: Inte vad jag minns!

Bfhl: Ingen person som kom fram?

H: Nej!   Vi gick helt ifred och så där. 

Bfhl: Så den person som sedan attackerade….avbrytes…

H: När vi stod vid övergångsställena där vid….och skulle gå över…(funderar), alltså, 
vi kanske gick den andra vägen?!

Sidbyte på band I

Fortsatt förhör med Eva Frankel-Hallgren    2003-09-10

Fhl: Förhöret fortsätter!

H: Jo!  Men alltså, jag tror att det var så att….Men, vi…avbrytes…

Bfhl: ...ohörbart... bandspelaren.

H: Ja.   Jag tror att det var så här. Nu blir jag liksom osäker, men plötsligt så kom jag 
på en sak, att när vi gick över…, mellan Gallerian och NK, så gick vi nog först över 
Regeringsgatan och sen över Hamngatan. För jag kommer plötsligt på att det stod en 
gubbe där som sa nånting till Anna, men det var en typ en UD-gubbe. Alltså, det var 
nån hon kände. Jag känner inte alla UD-gubbar numera, men det var alltså en äldre 
man som sa nånting och Anna svarade artigt liksom. Jag uppfattade det som att det kan 
ha varit nån hon kände flyktigt eller att det var nån tjänsteman eller som….  Dom 
brukar vara så trevliga och säga nåt snällt så där jämt, va. Så jag uppfattade att 
hon….Hon svarade artigt, men aning avmätt! Underförstått, "tack ska du ha, men nu 
vill jag vara ifred", va. Men….Och det tror jag var vid…, alltså, det är jag nästan säker 
på att….jo, det var precis när vi stog vid….Du ser vad man kommer ihåg!  Och sen 
gick vi över…just det!   Sen gick vi över Regeringsgatan och sen gick vi över 
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Hamngatan. Så vi gick den vägen över gatan!  Alltså, när vi gick över…, över från 
Gallerian.  

Fhl: Jag förstår inte hur ni har gått alltså!

H: Nej, nej…  Men, vi går ut ur dom stora dörrarna vid Gallerian.

Fhl: Gallerian, ja.

H: Och så där Stor & Liten ligger…

Fhl: Ja.

H: Där!

Fhl: Jaha...!  Nu förstår jag!

H: Och det var vid det övergångsstället, precis där Stor & Liten är. Alltså, där! Vi gick 
neråt mot apoteket till, va. För då stod….För han stod nämligen där i den korsningen. 
Så där mindes jag helt fel!

Fhl: Och sen gick ni alltså….gick ni över….

H: Och så gick vi över….

Fhl: …vid den stora entrén?

H: Nej, nej, nej!  Vi gick in vid samma entré! Det var bara den här lilla grejen som jag 
mindes fel, alltså i vilken ordning vi gick över gatorna. Men….Men, sen gick vi in och 
vi gick in i lilla entrén. Det är jag bergis på! Sen så åkte vi direkt upp och så. Det är jag 
bergis på. Utan det var bara det här i vilken ordning vi gick över gatorna, om det nu 
spelar någon roll.

Bfhl: Och den personen då som Anna Lindh pratade med där kort, den känner inte du?

H: Nej…  Men han hade inte….Han var liksom en helt annan sort. Han var en man i 
62-årsåldern eller någonting sånt där som såg rätt välklädd ut och som Anna verkade 
känna. Men, alltså, vi var inbegripna i vårt samtal, jag frågade inte ens vem det var. 
Hade det varit nåt så hade jag nog frågat, va. Utan jag bara tänkte "det var väl nån som 
…ohörbart…". 

Bfhl: Men, från UD och fram till NK så hände ingenting som du reagerade över?

H: Nej…nej…

Bfhl: Har du något minne nu efteråt om nu den här personen som sedan attackerade 
Anna Lindh, om du hade sett honom eller uppmärksammat honom vid ett tidigare 
tillfälle?

H: Neej…  Jag har inte sett honom tidigare, och….  Alltså, och jag brukar ju ändå titta 
lite grand kring Anna. Jag har ju ändå jobbat i väldigt många år som…och skyddat 
henne så att säga lite grand. Så det sitter nog kvar. Man är lite mån om att hon ska få 
vara ifred när hon äntligen får komma ut. Så att även om vi….Så att man, man brukar, 
jag brukar kolla lite. Det gör man ju! Jag jobbar ju fortfarande hos en minister, man 
kollar alltså lite….Förlåt! Nu pekar jag! Man kollar runt lite! Man ser till att dom får ha 
armlängdsavstånd till folk. Men, nu var vi inbegripna i ett väldigt ivrigt samtal om det 
här "kyssandet", så att jag kan ju ha missat jättemånga människor. Jag var ju inte där 
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för och vakta henne utan för att….

Bfhl: Jag måste avslöja min okunskap, men det där med "kyssandet", vad är det?

H: (Skrattar)….   Nej, det var så här, att Anna Lindh hade en presskonferens 
tillsammans med Carl-Henric Swanberg, som är Ericssonschef. Och när dom skulle 
inleda den här - det var då en "Ja till EMU-presskonferens" - och när han kommer då, 
så är det en DN-fotograf som påpassligt fotograferar när dom hälsar på varann – Anna 
Lindh och Swanberg – och då kysser dom varandra på kinden. För så gör man i 
överklassen. Men, många har ju retat sig på det, för dom tyckte liksom inte att en 
socialdemokrat, att arbetarrörelsen skall stå och hångla med kapitalet, och därför så har 
det varit väldigt mycket diskussioner om det här. Och Anna skulle då egentligen ha 
haft en stor utfrågning ikväll i TV4 där hon var då….hade förberett sig på en massa 
frågor. Och hon hade gått igenom med finansen och alla andra….alla liksom tunga 
frågor, men vi gick och pratade lite grand om det här lättviktiga, vilka hemska frågor 
hon skulle kunna få vid sidan av och lite grand om hur man kan lägga upp det och så.

Bfhl: Men, det låter som på dig att ni gick och pratade och pladdrade om lite av varje.

H: Mm... 

Bfhl: Så ni var inte så där särskilt uppmärksamma.

H: Nej, nej, nej…   Nej, men alltså, kanske mindre uppmärksamma än normalt, båda 
två. 

Bfhl: Och du har tidigare varit ute och gått och promenerat med Anna Lindh.

H: Jättemånga gånger! Vi brukar ju gå ut rätt ofta.

Bfhl: Har det funnits någon anledning tidigare och vara uppmärksam?

H: Alltså, förr när jag jobbade hos Anna, då hade hon ju ibland sådan där hotbilder i 
lite olika sammanhang. Det….Det…Hon är ju utrikesminister! Och då var det ju den 
typen på hot, liksom. 

Bfhl: Känner du till om det föreligger något hot nu?

H: Nej, det finns ingen….Hon har ingen hotbild! Det sa dom nu. Jag brukar inte lägga 
mig i det numera, men hon hade ingen hotbild just nu, nej.

Bfhl: Men, har hon nämnt någonting under dagen här som skulle tyda på det?

H: Neej.

Bfhl: Ingenting?

H: Neej.

Bfhl: Men då är vi inne på NK då och du har berättat hur ni gick fram och tillbaka 
...ohörbart... 

H: Mm... 

Bfhl: Hur lång tid uppskattar du att ni gick där fram till att ni kom till Filippa K?

H: Alltså, vi gick rätt fort!  Vi ratade allting för det var fel färger och sånt där, men det 
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kan ha varit en kvart…tjugo minuter…kvart. Alltså, jag gissar att när den här killen 
kom så kan den ha varit en kvart…tjugo över då. Jag tror att tiden som är sagd är 
ganska bra, kanske lite tidigare var det.

Bfhl: Och från det att ni kom in på NK till att ni var på….kom till Filippa K, var det 
någonting då som hade hänt?

H: Nej, alltså inte vad jag minns.

Bfhl: Träffade ni någon person?

H: Nej! Vi pratade inte med nån mer än med varandra då. Vi frågade inte nån expedit 
nåt eller så.

Bfhl: Reagerade du på någon person ?

H: Nej!

Bfhl: Kommenterade Anna Lindh någon person?

H: Nej!  Bara kläder!   …och folk som inte var där. Men inte….Nej, alltså, vi gick och 
pratade om allt möjligt annat.

Bfhl: Det var ingen oro i det läget om man säger så?

H: Neej…  Neej…  Alltså, Anna var ju fruktansvärt nervös för hon hade tre stora 
TV-utfrågningar, så hon var mer skärrad än vanligt. Självklart var hon det! Men det 
var…var på grund av dom här. Alltså, är det så att hon har något hot eller att någonting 
är jobbigt så där, om hon är fullständigt vettskrämd för att det ska hända ungarna 
nånting och sånt där, så det brukar hon berätta!

Bfhl: Nu vet inte jag riktigt hur det ser ut på Filippa K, men är det en ingång eller en 
utgång? Det är ingång…avbrytes….

H: Ja, du vet, det är ju bara små…små "burar" ungefär, va, som är öppna utåt den här 
gatan. Så det är ju bara en…en bred ingång. Man går in i ena kortänden och den är ju 
helt öppen utåt mot den här…stråket då. 

Bfhl: En öppningen där?

H: Jaa.  Det är ingen dörr eller något sånt utan det är…det är ett par meter säkert.

Bfhl: Med glasväggar vid sidan ...ohörbart... ?

H: Nej, det är nog vita väggar emellan, tror jag, som…eller nåt. Kläder.

Bfhl: Så om man är inne i affären kan man se det  utifrån ?

H: Ja, alltså han…, jag uppfattar det som han såg Anna rätt i ansiktet när hon stod där. 
När det hände så stod hon långt ut! Alltså, hon var på väg ut så hon stod nästan ute på 
den här gatan. Jag stod….Jag uppfattade det som jag stod ute på den här gatan nästan 
och hon stod snett innanför. 

Bfhl: Hur länge var ni Filippa K ?

H: O…, men det var bara två minuter, en och en halv. Det var jättefina kläder och så 
där.
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Bfhl: Gjorde inget inköp?

H: Nej.

Bfhl: Pratade ni med någon person där?

H: Nej, inte då.

Bfhl: Var det några andra kunder där inne?

H: Ja, det var några andra kunder där.

Bfhl: Kommer du ihåg hur många ?

H: Neej, ett par stycken.

Bfhl: Någon du reagerade för ?

H: Nej.

Bfhl: Personalen ?

H: Det var en kortväxt mörk expedit, men henne såg jag ju när jag ropade: "Ring 
ambulansen!". Hon kom ju springande med kläder och sånt sen. Hon stoppade i alla 
fall ...ohörbart... 

Bfhl: När ni sen går ut eller går mot – vad ni kallar det – utgången, så går du lite före.

H: Jag uppfattar det som att jag gör det, ja. Jag är lite otåligare än vad hon är.

Bfhl: Är Anna Lindh långt bakom dig?

H: Neej!  Hon kan ha stått nästan bredvid mig, det är bara det att jag uppfattar det som 
om jag liksom…lite före och stod och tittar in i nästa affär medan hon fortfarande var 
lite på väg ut. Hon var vänd utåt och jag var vänd mot nästa affär, så vi…. Alltså, om 
Anna Lind…avbrytes….

Bfhl: Vart skulle ni gå sen?  Hade ni…avbrytes…?

H: Till nästa affär!  Nej, nej, men det där kan vi utantill! Där har vi gått så många 
gånger! Så vi, det gör vi på rutin så att säga.

Bfhl: När du såg den här mannen, kommer du ihåg var han då befann sig när du såg 
honom först, din minnesbild av när du såg först ?

H: Ja, då är han liksom i andra änden av den här gatan.

Bfhl: Är han långt ifrån dig då?

H: Neej.

Bfhl: Kan du uppskatta hur långt ifrån?

H: 2 meter, kanske.  …3.

Bfhl: Vad är det som gör att du reagerar?
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H: Han kommer springande eller rus….kastar sig fram liksom.

Bfhl: Och från din sida sett så kommer han alltså från din högra sida?

H: Ja.

Bfhl: Kommer han direkt från sidan eller kommer han snett framifrån?

H: Nej, han kommer snett framifrån. Jag uppfattar det som att han kommer ifrån 
rulltrappan.

Bfhl: Men han kan komma från….avbrytes….

H: Han kan mycket väl ha gått efter oss eller nåt sånt där också. Det kan han mycket 
väl ha gjort, för vi tittar ju inte så noga. Han kan ju ha gått runt där med oss, för 
att….Vad gör en pundare där uppe? Ja, kanske….Jag vet inte.

Bfhl: Sker överfallet på Anna Lindh så att säga ute på affärsgatan eller sker det precis 
vid entrén?

H: Neej… Precis…, så att när hon faller ner, då faller hon in i affären och ligger precis 
nedanför liksom kläderna.

Bfhl: Innanför entrén?

H: Jaa, innanför entrén på Filippa K.  Så hon ligger helt och hållet – uppfattar jag det 
som – inne i Filippa K. Hon stod ju liksom och antagligen backade hon också, det såg 
jag inte men det gissar jag, för hon kröp ihop och drog sig in i kläderna när det hände.

Bfhl: Fanns kläderna precis innanför entrén?

H: Ja, dom hänger liksom nästan ända ut där, som jag minns det. Ja…

Bfhl: Han knuffade inte dig någonting ?

H: Neej, han rörde inte mig!  Han sprang liksom förbi! Det kändes som att han sprang 
förbi mig!

Bfhl: Han sa ingenting?

H: Inte som jag hörde.

Bfhl: Och då….avbrytes…

H: Det blev tyst!  Anna sa liksom inget heller nästan, tror jag. Hon sa ingenting.

Bfhl: När han kommer springandes snett framifrån, vad tänkte du då?

H: "Vad fan gör han?!", om ni förstår….  "Vad är det?" liksom. Ja, det gick så fort!

Bfhl: Vänder du dig där?

H: Ja, ja!  Jag vänder mig om och…vad heter det?  Alltså, det går ju så….Det här, det 
låter ju som det tog jättelång tid, men det gick jättefort! För som jag minns så…så står 
jag – och nu anstränger jag mig verkligen här – alltså, jag stod och var på väg in i nästa 
affär, Anna stod bredvid mig och så kommer han och…och vad heter det?  …och så 
först så kikar man ju dit, men sen är han redan framme och slår Anna!  Och nu kommer 
jag inte ihåg vad jag skulle säga, men….Men, alltså, han måste ju komma så han 
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nästan kommer ansikte mot ansikte med Anna.

Bfhl: Vad jag förstår så springer han snett bakom dig.

H: Nej, framför mig.

Bfhl: Framför dig?

H: Jaa, snett framför mig.  Jag står vänd mot…mot kläderna och mot Anna och liksom 
halvvägs på väg ut ur affären, och liksom framför mig har jag först Anna och sen 
kläderna och sen väggen till nästa affär. För jag har liksom nästan gått ut ur den här 
buren då för att gå in i nästa. Så jag står liksom lite längre ut ur buren och Anna – som 
jag minns det – står lite snett till vänster om mig inne vid kläderna. 

Bfhl: Jag förstår inte riktigt det.

H: Nej, jag måste rita!

Fhl: Ja, jag förstår.

Bfhl: Jaa, du kan….Du får gärna rita här!

H: Alltså, så här ser det ut. Här är den där gatan då och här är då…, och sen ligger det 
en massa burar och här då Filippa K-buren. Så. Så är den. Och sen är det nästa bur här 
direkt då, och här är förra. Och här hade dom nån kassa och här är ett vitt bord som är 
rätt stort så här. Så. Ja, inte riktigt så stort, men nästan. Så ligger det lite typ schalar här 
och några tröjor och vad det var för någonting. Så. Och sen så hänger kläderna så här, 
på sidorna så. Och precis här hängde det några blåblommiga kavajer som vi tittade på, 
här någonstans då. Och så säger vi: "Äh…" eller nåt sånt. "Dom var grilliga" eller nåt 
sånt. Och sen så går jag då…, om jag står då….

Bfhl: Du gör en rund ring där du står.

H: Här står jag, va.

Bfhl: Och så gör du ett kryss där för Anna Lindh.

H: Och Anna uppfattar jag står här, och sen är vi liksom på väg och gå så.

Bfhl: Till vänster.

H: Ja, in i nästa affär.  Och jag…vad heter det?

Bfhl: Var kommer den här killen ifrån?

H: Ja, då….Alltså, härifrån känns det som. Det känns som han inte kommer rakt utan 
lite snett. Det kan ju vara så att jag känner så för att han sprang runt mig, men han 
rundar mig. Det är därför jag är så säker på att han riktar in sig på Anna.

Bfhl: Och du…, jag ritar en pil här, du är alltså vänd i den riktningen.

H: Nej!  Jag är vänd så från början. Så. Jag är målinriktad, jag ska in här. Men Anna är 
vänd så, lite mer så. 

Bfhl: Hon är vänd utåt.

H: Jaa.  Så vi tittar lite olika, va. Det kan vara lite så eller lite så, men jag uppfattar det 
som att hon tittar rätt….rakt på den här killen som kommer här då. Men jag ser honom 
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först bara i ögonvrån. Utan enda gången jag ser honom ordentligt, här ser…, och sen 
rusar han fram och så trycker han liksom in Anna i det här och det blir liksom bara en 
gröt av dom två här, ett ögonblick. 

Bfhl: Men, när han attackerar Anna Lindh, så är hon alltså vänd ut mot….

H: Ja, han såg henne jättetydligt. Han kan nog liksom inte ha tagit miste på att det var 
hon om han visste hur hon såg ut, va, och det kan vi väl förmoda då. Utan jag 
uppfattade det som han var en stor….

Bfhl: Kan du säga nånting om vilken riktning han sedan försvann?   …eller försvinner?

H: Alltså, när jag slog till honom då, alltså då vänder jag mig liksom mot honom. Så 
jag vänder mig om. Antagligen står jag lite närmare än jag har ritat här, lite närmare så. 
Så vänder jag mig om och slår till honom med högerarmen på hans – måste det vara – 
vänsterarm, för då står han liksom ingröpad i Anna på nåt vis då. Och sen…, jag kan 
inte säga att jag såg att han gick. Jag kan inte minnas att jag sett hans rygg eller nåt, 
utan han liksom backar lite då. Och eftersom jag inte trodde det var så farligt så tänkte 
jag liksom nästan fortsätta och bråka med honom. Jag blev så jättearg, faktiskt! Men, 
då uppfattade jag liksom att Anna ramlade ner, så då vet jag att jag….då struntade jag.

Bfhl: Rulltrappan, den ligger där borta….

H: Ja, den är här. Alltså, det är ett rulltrappshus här, och sen är det så här att här
 kommer rulltrappan….När Anna bars ner med ambulansen, då gick det så och så åkte 
vi ner. Så då måste det vara rulltrappan upp här. Men….Alltså, jag vet inte om han 
kom upp därifrån eller om han kom därifrån eller om han…, det vet jag inte. Han kan 
lika gärna ha kommit så här (visar) dut dut dut dut så och ha gått efter oss, som han 
kom direkt från rulltrappan.

Bfhl: Men, hade ni stannat till vid utgången?

H: Ja, vi hade liksom precis tittat på dom där kavajerna. Så fort ...ohörbart...  

Bfhl: Sen säger du att han…."han rusar fram mot henne" i vart fall?

H: Ja, ja!  Han kastar sig på henne!

Bfhl: Och boxar henne i magen.

H: Ja, det ser ut som….det. Jag ser ingen kniv alls.

Bfhl: Eller boxar han flera gånger?

H: Ja, ja…  Det ser ut som han står och boxar henne i magen upprepade gånger. Alltså, 
det var inte så att han stack in kniven och sen backade bak, utan han stod….Det såg ut 
som han stod och slog henne i magen. Jag uppfattade absolut som han stod och boxade 
henne i magen. För jag boxade ju till honom, för jag tyckte han skulle sluta! Men, hur 
många gånger, det vet jag inte.

Bfhl: I vilket skede var det när du slog till honom?

H: Då var det klart liksom…eller jag vet inte, jag vet inte, jag reagerade liksom så där 
bara "Vad gör han?!", "Är han inte klok?!". Liksom man tänker först några ögonblick. 
När jag såg det, jag liksom….Man tror inte det är sant! Och sen blev jag 
jätteförbannad! Så då vänder jag mig mot honom liksom på nåt vis och då ser jag 
honom bättre, för då står jag ju vänd mer som bredvid Anna. Fast jag är säker på att jag 
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slog till honom med högerhanden.

Bfhl: Högerhanden…

H: Ja.

Bfhl: Med knuten näve?

H: Ja, ...ohörbart... 

Bfhl: Var träffade du?

H: Hans arm.

Bfhl: Har du fått några skador av det här?

H: Neej.

Bfhl: Känner du till om han, gärningsmannen, har fått några skador?

H: Nej, inte det. Jag tror inte jag slog så hårt. Han hade en massa kläder på sig.

Bfhl: Hann du uppfatta om han över huvud taget hade några skador när han försvann?

H: Neej, det såg inte jag.

Bfhl: Har du uppfattat nåt blod på honom?

H: Det….Det var ju blod liksom överallt sen!

Bfhl: Men, just på honom?

H: ...ohörbart... Jag minns inte hans ...ohörbart...  Jag stod liksom lite vid sidan av. 
Neej, jag minns inte. Jag minns inte ens ...ohörbart...  Jag såg inte kniven! Alltså, jag 
tittade honom i ögona och slog honom på armen, men jag såg inte. Men när jag slog till 
honom, då hade han antagligen fortfarande…liksom fortfarande stod han med händerna 
mot Anna! 

Bfhl: Kan du uppskatta ungefär hur lång tid det tog från det att du först såg honom i 
ögonvrån till att han försvann?  Är det sekunder eller en halv minut eller vad kan det 
vara?

H: (funderar) Ja, det går jättefort! Jag vet inte hur långt….Alltså, det….Han boxar 
henne en två tre box box box och så vänder jag mig om och så bankar jag honom på 
armen – hur lång tid kan det vara?  Och så sa jag: "Vad fan gör du?!" Det är inte många 
sekunder, fast det känns som en hel ...ohörbart... , men det kan inte ha varit….Jag tror 
inte det var ens en halv minut. Men det var det kanske, jag vet inte. Det var ingen lång 
tid i varje fall. 

Fhl: Det blir en två tre box box box….

H: Jaa.

Fhl: Är det nåt du minns att det var så?

H: Jaa, men jag uppfattar det verkligen som….Alltså, när jag säger "knuttebox", då är 
det verkligen en speciell sorts boxning, va. Det är liksom…Det var verkligen, så jag 
uppfattade verkligen att han var i hennes mage och slog henne i magen.
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Fhl: Tre gånger?

H: Jaa, det känns som det var tre gånger, men jag vet inte om det var det. Hon har två 
sår, men jag vet inte.

Bfhl: Har du någon uppfattning om han tog i eller om han bara duttade?

H: Neej, han tog nog i alltså!  Alltså, han måste ju ha gjort så här på nåt vis. Han kan 
inte ha stått så här i varje fall, det här blir ju inte som typ som man står och boxar mig i 
magen.

Bfhl: Du visar att…

H: Åh, förlåt!  

Bfhl: Ja, men över huvudet.

H: Ja…

Bfhl: Men så var det inte?

H: Nej…  Han kom liksom inte farande med den stora slaktarkniven, utan jag 
uppfattade bara som han….Men….Men, alltså han trängde ju in henne och hon, hon 
tog väskan på nåt vis. Hon hade den här, och det minns jag nu, på nåt vis. Jag har en 
känsla av att hon kröp ihop med väskan; hon hade en jättestor väska med sig, nämligen.

Fhl: Menar du den svarta väskan?

H: Ja, den svarta väskan. Det var den enda väska hon hade med sig. Hon skulle handla 
mycket.

Bfhl: Hon bar inte på någonting annat?

H: Nej.

Bfhl: Såg du om han bar på någonting?

H: Nej, inte som jag uppfattar.

Bfhl: Sen har du beskrivit honom så gott du nu kan här.

H: Mm... 

Bfhl: Det är klart det här en traumatisk upplevelse. Det kan vara svårt och komma ihåg 
exakt hur det gått till här.  Får jag fråga dig: Har du något minne av att han hade 
någonting på huvudet?

H: Neej.

Bfhl: Du har inget minne av det eller hade han inget på huvudet?

H: Det kan jag inte lova, men inte som jag såg. Jag såg ju hans lugg på nåt vis. Då 
måste det ha suttit längre bak i såna fall. Jag tror inte han hade nåt på huvudet.

Bfhl: Sen hade han "nästan axellångt" hår.

H: Ja, det var liksom bakåtkammat på nåt vis och såg långt ut och brunt, brun brunt, 
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inte svart utan nästan färgat brunt som ungarna har när dom färgar håret brunt, då blir 
det liksom väldigt brunt. 

Bfhl: Förstår jag dig rätt där att du har uppfattat att det var färgat ?

H: Neej, det kan inte jag avgöra, han kanske hade sånt hår. Det finns ju en del som har 
sånt. Men…Men, min äldsta dotter brukar färga håret brunt och då blir det väldigt så 
här brun brunt. Det är inte riktigt naturligt, men jag uppfattar det som brunt.

Bfhl: Hur uppfattar du ...ohörbart... Jag uppfattar dig att han hade…, att det hängde ner 
på ena sidan.

H: Ja…  Alltså, jag vill minnas att det hängde ner på ena sidan.

Bfhl: Kommer du ihåg på vilken sida?

H: Jag tror att det var den bortre sidan, måste ha varit på hans högra sida.

Fhl: Menar du att på andra sid….på där han har håret mera tillbakadraget?

H: Alltså, det…, det låg liksom bakåt på något vis, va, men….Men sen har jag en 
känsla av att det på nåt vis hängde ner på den sidan som var längst bort från mig alltså. 
Det såg lite rastaaktigt ut, men jag vill inte påstå att hela håret såg ut så. 

Bfhl: Mustasch?

H: Det tror jag att jag hade lagt märke till om liksom han gav nåt ...ohörbart... 

Bfhl: Det är inte som du såg, sa du?

H: Ja, men det….Alltså, jag blir ju livrädd, att jag slår fast nåt här och sen kommer jag 
ju på saker sen! Nej, jag kan inte minnas. Jag blir så orolig här att jag ska göra nåt fel!

Bfhl: Nej, men det är din minnesbild.

H: Ja, men det är min minnesbild. Nej, jag kan inte minnas nån mustasch. Han gav ett 
väldigt blekt intryck!  ….och lite så här, lite lappskt eller mongoliskt intryck snarare 
då, va, om nåt. Men jag uppfattade honom som…, jag tänkte till och med: "Han är inte 
utlänning!".

Bfhl: Under hela det här händelseförloppet….

H: Ja, det tänkte jag inte då, men det tänkte jag direkt efter alltså.

Bfhl: Under hur lång tid såg du hans ansikte?

H: (funderar) Jag vände mig mot honom och så sa jag: "Vad fan gör du?!" och så slog 
jag honom på armen. Hur lång tid kan det ta?   Alltså, jag såg honom från sidan först 
när han boxade Anna, men som jag såg honom rätt i ansiktet, det var ju den här…"Vad 
fan gör du?!" och sen slog jag honom på armen.

Bfhl: Det tog några sekunder.

H: Ja, det är sekunder.

Bfhl: Gjorde han något utfall mot dig?

H: Neej.   Han backade när jag slog honom!  Alltså, han var ju helt ointresserad av mig. 
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Han stirrade med dom här kisiga ögona som…som såg äckliga ut då på nåt vis – i min 
fantasi i varje fall – men alltså, det var små ögon på nåt vis. Men jag tror inte de 
behöver vara små från början, men han gjorde dom små. Och det kan ha varit liksom 
ovänligt, men det var det enda. Han…Jag uppfattade ju inte honom ens som farlig först 
ju. Jag kan ju efteråt tänka: "Hur smart var det och börja slåss med en knivman!", 
men….Jag fattade ju inte att han var beväpnad!

Bfhl: Hur lång kan han ha varit?

H: (funderar) Alltså, jag är 156. När han kom emot oss, då så såg jag ju in…., och jag 
tror ju att det är så att…, alltså så ju in i bröstet på honom för att jag tittade så noga på 
tröjan. Men jag uppfattade inte honom som särskilt lång, men det är ju från min 
horisont räknat. Jag tycker ju alla är långa.

Bfhl: Han var längre än dig?

H: Jaa, definitivt! Nej, men han kan ha varit…, han var inte så lång som min man och 
min man är 183. Jag uppfattade honom som kortare än min man.

Bfhl: Kortare än 183 ?

H: Ja.   Sen gick han ju böjd framåt på nåt vis, så han kan ju ha varit längre. Första 
gången jag fick frågan ikväll, då sa jag 178 kanske. Men, då gick han ju lite så. När 
hon kom fram emot oss, jag fattar inte var han hade kniven! För jag såg inte den. Vad 
var det för kniv?  Varför såg jag inte den? Det förstår jag inte. Jag försöker tänkte, jag 
såg den absolut inte! Inte när han kom, inte när han höll på med henne, jag såg den 
inte! Är inte det konstigt?

Bfhl: Skulle du känna igen den här personen om du får se honom igen?

H: Alltså, jag tror faktiskt inte .....ohörbart. 

Bfhl: Var han lik någon person som du känner eller som du har sett på Tv, några drag..?

H: (funderar) Inte på rak arm.

Bfhl: Du får uppfattningen att han var välklädd?

H: Nej, påklädd alltså!

Bfhl: Eller påklädd då.

H: Nej, inte väl….Det var inte snyggt alltså, nödvändigtvis, men väldigt påklädd var 
han. 

Bfhl: Det var fel uttryck av mig... påklädd.

H: Påklädd, alltså tjock tröja och alla andra gick ju där lite tunnklädda då och det var ju 
varmt där inne på NK också.

Fhl: Bandet är strax slut, bandbyte.

Slut på band I sidan B.

Band II sidan B     

Fortsatt förhör med Eva Frankel-Hallgren    2003-09-10  kl. 21.15
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Fhl:  Ja, Eva, jag tror inte vi fick med på bandet det här om gärningsmannens ålder.

H: Neej…  Som jag sa förut, att jag uppfattade honom ungefär som 35+, men han kan 
ha varit yngre eftersom han såg sliten ut. Det är jättesvårt och avgöra, men han var inte 
ung. Han var inte under 30 och han var, om inte håret var färgat och sånt där, så var det 
väldigt brunt. Jag uppfattade honom som i 30-årsåldern, mitten av då.

Fhl: Ja…  Eiler har ingenting och tillägga?

Bfhl: ...ohörbart... 

Fhl: Då avslutar vi förhöret kl. 21.16.

Stockholm som ovan

Monica Brandt
Kriminalinspektör 

Tillägg: Vid genomlyssning av band II sid A visade det sig att ingen upptagning skett 
av det intalade (tekniskt fel). Vad jag nu kan erinra mig var att det på denna bandsida 
behandlades följande:

Hade Eva någon minnesbild av att ha sett den attackerande mannen tidigare under 
promenaden och under tiden på NK. Hon svarade att hon inte hade någon sådan 
minnesbild.

Eva tillfrågades vidare om Anna Lindh berättat något om det nyligen inträffat hot mot 
henne. Eva svarade att de inte diskuterat detta.

Eva fick också frågan om anledningen till mordförsöket kunde vara någon 
omständighet i Anna Lindhs privatliv. Eva svarade nej på detta. Eva sa att Anna Lindh 
aldrig skulle äventyra sitt äktenskap med tanke på sina barn.

Frågan gick också in på den stundande folkomröstningen. Eva sa att hon rest runt i 
Norrland och hennes uppfattning var att hon mött så många aggressiva nejsägare där.

Stockholm 2003-09-13

Eiler Augustsson
kriminalinspektör
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Franchell Hallgren, Eva Maria Bengtsdotter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delges att det är ett kompletterande förhör avseende Evas och utrikesminister Anna Lindhs klädsel vid

brottstillfället.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Eiler Augustsson
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

17:10
Förhör avslutat

17:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eva delges anledningen till förhöret.

Hon delges också att förhörsledaren för konceptanteckningar under förhörets gång och att 
dessa kommer att läsas upp för henne efter förhöret, för hennes godkännande.

Eva Franchells egna klädsel:

Hon är 156 cm lång. Hon är 51 år fyllda. Har mörkblont färgat hår som går ner lite över 
öronen. Hon hade sina glasögon uppskjutna i hårfästet.

Hon var klädd i en svart, kort kavaj. På vänstra kavajslaget hade hon dels ett märke med texten 
"Ja till EMU" och dels ett gammalt FNL-märke från 1972.  Under kavajen hade hon ett beigt 
linne. 

Till och från hade hon en svart sjal runt halsen. 

Hon hade svarta, lite vida byxor. 

Svarta boots med hög klack.

Anna Lindh´s klädsel: 

Hon hade en mellanbrun moccakavaj och en svart tröja under.

Svarta byxor och svarta skor. 

Hon bar på en "jättestor" svart väska som hon stundtals hade hängande i remmen snett över 



bröstet och ibland över axeln. 

Hon bar glasögon.

Konceptanteckningarna upplästa och godkända. Förhöret avslutat kl. 17.20

Eiler Augustsson
krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Franchell Hallgren, Eva Maria Bengtsdotter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Franchell hörs med anledning av mordet på Anna Lindh. Franchell hörs med anledning av gjorda

iakttagelser.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lilian Brunn
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

15:25
Förhör avslutat

17:42
Förhörsplats

Polishuset, Kungsholmsgatan 37
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är ett dialogförhör. Biträdande förhörsledare är krinsp Gunnel Lindqvist

F: Innan förhöret startade, bad jag dig att frigöra dig från vad du tidigare  har 
berättat i förhör och att du inte ska känna någon press att du måste lämna bra 
upplysningar.

F: Jag tänker börja att fråga lite om din och Annas relation, hur länge den har varat 
och så..

Eva: Anna och jag lärde känna varandra 1994, då jag jobbade på Socialdemokratiska 
partistyrelsen, valet. Normalt var jag forskare på universitetet, men forskade i 
medier och politikområdet, så att säga, men fick en fråga om jag inte vill jobba 
med valet och så gjorde jag det, Och då hjälpte jag bl.a. Anna.

Och sedan när sossarna vann valet, så frågade Anna om jag inte ville jobba hos 
henne, och då tackade jag ja till det, och då jobbade jag som Annas 
pressekreterare i 6 år.

För först 4 år på miljö och sedan följde jag med och jobbade med henne 2 år på 
UD. 

Pressekreterare är den som ständigt reser med ministern, det är ett förhållande 
som är tightare än ett äktenskap, man umgås dygnet runt egentligen, och reser 
och kamperar ihop i alla sammanhang. 

Vi trivdes väldigt bra ihop och hade väldigt skoj.
Jag slutade ändå år 2000 för min äldsta dotter var djupt deprimerad och inte 
riktigt klarade att jag var borta så mycket, för det var jag ju jämt.



Så då gick jag över och började jobba på TV som informationschef ett par år 
innan hösten, då jag kom tillbaka till Regeringskansliet och en lite lugnare 
minister.

Men under de här åren har Anna och min jobbrelation blivit en kompisrelation, 
så vi brukar träffas ett par gånger i månaden i varje fall och göra saker ihop. Så 
där gå ut och ta ett glas vin, vi brukade gå till Hotellbarer för där är det inte så 
många som känner henne. För där var det bara utländska gäster. 

Eller så gick vi på några smygställen, där vi fick sitta ifred eller så gick vi och 
handlade, det kunde vi göra ibland. Ofta, sånt där som man gör.

Och så hade vi mycket SMS-kontakt.

F: Hur förtrogna var ni?

Eva: Väldigt. Väldigt förtrogna. Vi kände varandras äktenskap, barnproblem och 
underlivsproblem och, blir det här offentligt nu?

F: Så småningom kanske

Eva: Nej, jag menar allt sådant.

F: Vad kan du berätta om Annas familjeförhållande?

Eva: Anna är gift med Bosse, och sedan har de David och Philip och två katter.
Vad heter det, när Anna och Bosse gifte sig en gång, eller träffades en gång, så 
var det en riktig skandal, jag vet inte om ni  kommer ihåg det, men då var Bosse 
gift med en jämnårig kvinna och hade två barn. Och han skiljde sig och gifte sig 
med Anna. Då var Bosse minister och Anna ung SSU-ordförande.
Och det var en väldig snackis då, så de fick kämpa väldigt mycket för att få till 
det där äktenskapet och en del saker vet jag inte hur jag ska hantera, för en del 
saker är lite regeringshemligheter. Ska jag hoppa över ?

F: Ja, jag vet inte....

Eva: Jag tror inte att det spelar någon roll, men jag vill bara säga det här för att Bosse 
och Anna har fått kämpa en del och de hade säkert en hel del problem ibland, 
men de hade bra äktenskap i botten. Och det enda problem som de egentligen har 
haft är att Bosse har druckit lite grann, och det är ingen hemlighet för det känner 
alla journalister till, och det har de jobbat med och han är nykter nu.

F: Annas relation till de här barnen som Bosse hade med sig. 
Vad kan du berätta om det?

Eva: Den är som jag uppfattar det bra nu. Det var i början då var det, då var inte de så 
stora och de användes nog lite grann i skilsmässan, som det tyvärr ofta är. Men 
idag är den bra och t ex var Bosses stora pojke nere på sjukhuset och tog emot 
när Bosse kom in, och var med när Anna dog. Så de hänger ihop nu och träffas 
allihopa. Men det är väl så ofta med skilsmässor att när barnen blir vuxna själva 
och få bestämma, så brukar det lugna ner sig.

Anna brukar ringa dem själv och så, så det var inte bara Bosses ensak utan Anna 
kämpade nog ganska mycket för att få ihop hela familjen. Vilket var rätt typiskt 
henne.

Anna var lite konflikträdd och hon tyckte inte om när folk var osams, hon ville 
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att alla skulle vara glada och snälla och tycka om varandra.

F: Hur gamla var barnen när... ?

Eva: Det vågar jag inte säga exakt. Skilsmässan var innan jag lärde känna Anna, så 
jag har ingen exakt ålder på dem. Men nu är de  ju över 30, och det här var 
kanske 15 år sedan de träffades, alltså över tonåren.

F: Jag tänkte fråga lite grann om bostadsförhållanden också. 
Hade Anna någon övernattningslägenhet i Stockholm.

Eva: Nej, inte egentligen. Anna och Bosse hade kvar sin lägenhet som de tidigare var 
bosatta i, för landshövdingsjobbet som Bosse har, är ju på mandat och på visst 
antal år 6 + 3 eller någonting sådant där. Och därför bestämde sig för att behålla 
lägenheten, därför att det var ju också för ungarna, det var ju deras hem.

Så de har med jämna mellanrum varit uppe i Stockholm på helger och sådant. 
Om Anna skulle resa väldigt tidigt nästa dag, alltså om hon skulle flyga 5 eller 6
på morgonen, eller om hon hade något väldigt sent engagemang kvällen innan, 
så sov hon över. Men det var ganska sällan. 

För hon hade som princip att hon skulle vara hemma och läsa sagor för ungarna 
varje kväll. Och det kämpar hon hårt för och lyckades relativt ofta. Hon åkte 
alltså tåget hem rätt sent ibland. 

F: Så vad jag förstår av dig, så var det ingen regelbundenhet som hon utnyttjade 
lägenheten.

Eva: Nej

F: Vet du vilken adress det var på lägenheten?

Eva: Färgargårdstorget 30 något, 39 kanske, men jag är lite osäker

F: Så de perioder som de inte var i lägenheten, så var det ingen annan där heller.

Eva: De hyrde inte ut den, men ibland så var det så där att det kunde vara någon 
moster eller någon kompis, jag vet att Anna hade någon UD-kompis som ibland 
var hemma i Sverige, men de tog aldrig betalt för det, utan det var mera .. hennes 
föräldrar tror jag lånade den, de bor i Dalarna, så det kunde bo någon där, men 
det var inte så att de hyrde ut den.

F: Har Anna nämnt någonting om typ konstiga grannar eller.. någonting i 
närområdet till den här övernattningslägenheten.?

Eva: Nej det har hon inte gjort, tvärt om tror jag att hon liksom, nu vet jag inte om det 
var närmaste grannarna. men hon hade kvar grannkontakter och de hade ju haft 
barnen på dagis. Nej hon har inte sagt någonting om det till mig i alla fall.

F: Vad hade hon för fritidsintressen och andra sådana vanor.

Eva: Skratt, hon hade inte mycket fritid, det kan man inte påstå. Hon går jättegärna på 
Teater. hon har varit kulturborgarråd. Hon är väldigt kulturellt intresserad. Hon 
är konstnärsdotter också.

När vi var ute och reste, gick hon alltid på museum t ex. Ingen annan förstod hur 
hon orkade gå på alpmuseer i Schweiz medan vi andra gick ut på annat. Så
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museum, jättegärna teater, hon har varit Styrelsen för Stadsteatern här och det 
var ett uppriktigt intresse, liksom. Sedan kan hon se på kinesiska kärleksfilmer på

     på video. De är bombastiska, förfärligt överromantiska, hon sitter och tittar på 
dem och gråter. 

Och sen så sådant där vanligt, hon hade ju lite tjejkompisar som hon vårdade ömt 
faktiskt. Hon var en oerhört lojal och trogen väninna, och som man kunde gå ut 
och äta middag med och dricka ett glas vin, och sitta och skvallra också.

Men man kan verkligen inte säga att hon hade tid till några verkliga intressen. 
Hon gick inte och tränade speciellt.

F: Hon hade inga regelbundna vanor?

Eva: Nej, det har inte hon tid till.

F: Hade hon några affärsförbindelser?

Eva:  Kärleksaffärer?

F: Nej jag menar pengar...

Eva: Nej, det tror jag inte. Hon var väldigt moralisk, hennes ekonomi är oerhört 
genomtröskad. Den har jag gått igenom och hennes nuvarande pressekreterare. 
Alla därför att man vill ju inte ha sådana här Mona Sahlinaffärer. Så det är 
väldigt lite ekonomi som inte är offentlig. 

Hon har aldrig använt svart arbetskraft och hon hade ingen firma eller något 
sådant.

F: Du kom in på det själv, kärleksaffärer?

Eva: Nej, det är samma sak där, när skulle hon haft tid med det.
Och hon var också så fruktansvärt påpassad, jag tror liksom
 att de ministrar som har det, det vet alla om det, men det har hon inte. Hade hon 
en kärleksaffär, så var det med sina egna barn. Passionerat förälskad i sina barn 
och skulle därför inte heller äventyra deras uppväxt.

F: Har hon pratat med dig om några hot som har framförts?

Eva: Nu är det ju några år sedan jag jobbade med henne, och när vi träffades var det 
inte hoten som vi pratade mest om. Så hon kan mycket väl ha blivit hotad, utan 
att jag känner till det. För en minister blir ju alltid hotad. Det blir dom.
På olika sätt. Det enda som jag minns, förr i världen var det en kille som ständigt 
höll på och bråka med dem nere i Nyköping. Antar att ni känner till det väl. Det 
var någon som inte fick något taxitillstånd eller någonting sådant där.

Det var egentligen Bosse som hade sagt nej till det.

Och han höll på att trakassera dem offentligt och sådant i Nyköping framförallt.

Men det är liksom det enda hot som är lite frekvent och så för oerhört länge 
sedan, var det några sådana där konstiga saker, men jag tror att det kommer med 
regelbundenhet  den typen av  hot till Anna, men det är bara det att jag inte 
känner till dem, eftersom jag inte jobbar med henne längre.
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F: Hur länge sedan är det här då, det här med taxitillståndet?

Eva: Ja, det var ju flera år då,

F: Och senast du hörde talas om det?

Eva: Ja, det var ju ända tills jag slutade, år 2000
Men där var polisen inblandad.

F: Kan du säga någonting om den killen.

Eva: Nej det kan jag inte,  jag har sett honom en gång på torget i Nyköping. Men jag 
skulle inte kunna beskriva honom, och det var inte han som var på NK.

F: Har hon berättat om några konstiga telefonsamtal, den senaste tiden?

Eva: Hon har så väldigt hemliga telefonnummer, så neej, jag tror inte att de kommer 
fram till henne. De lyfter ju aldrig på luren i huset, de har telefonsvararen som 
går på.
Och så där, mobilnummer och sådant där, hemligt allting.

F: Vad kände du till om hennes planer, den närmaste tiden framöver.

Eva: Hon skulle ha tre slutdebatter i TV. Det var det enda hon var uppfylld av när jag 
träffade henne. Jättenervös. Lite arg för att hon fick ta alla själv.
Rätt stressad över det.
Det var en samma kväll som vi var ute, i TV4 den stora debatten som skulle ha 
varit i går på SVT och TV4 ikväll. Det var för att hon skulle ha kläder till den 
debatt som skulle haen igår som vi gick ut. 

F: Några privata planer?

Eva: Jag tror inte hon kunde ha så mycket privata planer nu,  hon skulle ha röstat och 
det skulle ha varit slutdebatterna nu och det är tungt att förbereda varje sådan. 
Hon skulle säkert ha suttit hela dagarna och förberett sig för det och sedan skulle 
hon ha röstat imorgon då, och sedan är det valvaka. Jag tror inte det är det längre, 
men det skulle ha varit på partistyrelsen på Sveavägen 68. 

Och sedan sitter alla i budgetförhandlingar just nu som har löpt parallellt med 
den här valrörelsen som om en vecka ska man ut och presentera budgeten. Inte 
nu på måndag, men nästa måndag och det skulle väl Anna också, och sedan har 
hon säkert några utrikesresor som inte jag känner till.

Men hon hade bara jobbplaner, inga semestrar eller ledighet eller någonting 
sådant.

F: Känner du till vad hon gjorde dagen innan ni träffades?

Eva: Ja, vänta ska du se, vad det inte då.... Jo det var det. Dagen innan var det väl som 
hon hade det stora mötet på Medborgarplatsen, tillsammans med Papandreou och 
Göran Persson, då de tre höll tal och det var en stor manifestation där.

F: Pratade du och Anna om det var någonting speciellt som hände vid det mötet.

Eva: Ja, hon pratade om mötet att hon hade träffat Papandreu, som är vansinnigt 
trevlig och att hon hade haft sin nya kavaj på sig, berättade hon. Hon hade exakt 
samma kläder på sig, när hon blev mördad, som hon hade när hon uppträdde på 
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den där manifestationen.

Den här kavajen, den såg i alla fall ut likadan, hon hade säkert en annan svart 
tröja men det såg likadant ut. Och den här mockakavajen var hon vansinnigt stolt 
över, den var skitsnygg, det var den verkligen. Det tyckte hon och hon kände sig 
snygg i den.  

Så hon pratade mer om sådant, inget prat om några hot eller något varit läskigt 
eller så. Utan det hade varit en helt solig historia.

Bfhl:: Jag tänkte på vad du sa, att ni gick för att handla och titta på kläder till det här 
TV framträdandet. Blev det några inköp?

Eva: Vi hann inte med det, vi köpte ju en tröja i den här affären Jackpot, men den 
skulle hon inte ha för Tv-framträdandet utan jag hade en likadan på mig och den 
kostade bara 100 spänn eller något, så säger hon att den var snygg och jag säger 
att den kostar 100 spänn på Jackpot, så gick vi in och köpte en likadan till Anna. 

Bfhl: Och vilken Jackpot butik är det?

Eva: Den ligger i Gallerian.

Bfhl:: Gallerian närmast Hamngatan

Eva: I närheten av Twilfit, rätt nära utgången mot Hamngatan, på vänster sida.
Då gick vi in och bara tog den, vi tog en medium, för vi tyckte hon såg ut en 
medium, och så struntade vi i att prova, utan bara betalade.

Bfhl: Betalade hon den själv?

Eva: Ja hon betalade med sitt kort.

Bfhl: Fick hon den förpackad senare

Eva: I en påse

Bfhl: Som hon sedan bar med sig?

Eva: Den låg i den där stora väskan som hon hade.

Sedan tog jag ut allt innehåll i den väskan, och gav till Mikael, som är Annas 
kanslichef, för jag ville inte, om det fanns hemliga papper i väskan, att de skulle 
åka runt på sjukhuset. Så Mikael fick innehållet, och sedan fick polisen väskan.

Så påsen låg där i, så Mikael har den nu alltså.

Bfhl: Den stora väskan som hon hade,  när tömde du den?

Eva: På sjukhuset.

Bfhl: Så den följde med in till sjukhuset?

Eva: Ja, jag hade med mig hennes väska och skor, klocka och armband, det fick jag 
när läkarna jobbade med henne på NK. D v s klockan och armbandet. Skorna 
och väskan tog jag själv med mig i ambulansen.

Bfhl: Och påsen med den nya tröjan låg kvar i den stora väskan.
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Eva: Ja, 

Bfhl: Och lämnades till polisen

Eva: Nej, det är så här, att när vi kom fram dit, så ville de ha väskan, polisen. Polisen 
var med och Mikael var den som satt mest i telefon där på natten, en av dom, 
men vad ska jag göra om det ligger ohörbart däri, För Anna kunde gå runt med 
Colin Powels raket i väskan. Då sade Mikael att då tar jag innehållet i väskan, 
och då sade polisen, att ja, vi vill bara ha väskan.

Men han såg på när jag tog ur grejerna ur väskan och lade dem på soffan och 
sedan tog Mikael det.

Bfhl: Och vad hamnade då den här påsen med tröjan

Eva: Den har Mikael, sedan vet jag inte om Mikael har lämnat över den, men det tror 
jag inte, jag tror att han bara har det på jobbet så länge.

F: Så tänkte jag att vi skulle prata om mötet, den 10:e september
När bestämdes det mötet

Eva: Annas och mitt möte det tror jag att jag kan svara nästan exakt på. Vi hade meilat 
några dagar innan, SMS:at,  (Eva sätter på sin mobiltelefon)
Det här är så hemskt tycker jag.. 
Det här är ett. Nu läser jag alla som jag har kvar från Anna. Det här är den 8 
september 2003 kl. 22.34. "Jag fick aldrig frågan om vad Euro betyder för 
vanliga människor ikväll som jag skulle ha fått. Men jag spar idéerna till på 
onsdag. Är du i sta´n? Shoppingtid?? Anna"

  Och sedan nästa, är från den 9 september 2003 kl. 19.04. "Förlåt såg sent. Kan vi 
tex shoppa tes 1500 imorgon???? Anna"

Det sista som jag har  är från den 10 september kl. 0754. "Bra kanske strax efter 
tre, jag har redan köpt en grej, mockajacka som ruinerade mig, men piggar upp"

Efter detta fick jag reda på att jag skulle komma tillbaka, jag var själv på 
valmöten i Tensta och Rinkeby den dagen och skulle komma in till stan först vid 
tjugo över tre halv fyra, så efter det här så ringde jag till Anna när hon satt på 
tåget in till Stockholm, och sa att jag kunde nog  inte komma förrän........

Förhöret avbryts i 2 minuter pga. telefonsignaler.

Eva: Som jag sa nyss så pratade vi också i telefon, och under pausen nu har jag tagit 
fram mina svar på Annas SMS, bara så vi får med dem också

Den 8 september 2003 kl. 22.47 så SMS:ar jag till Anna. "Jag är i stan hela 
veckan utom fredag, då jag är på Torsby marknad. Hur tacklar man Lars Ohly
som Berit möter imorgon?"

Och sen så svarar jag också den 9 september 2003 kl 19.17. "1500 går jättebra, 
sitter just nu mitt emot Ohly, han hade jättebra inledning som du bör sno, ska jag 
hämta dig 1500?"

Sen kommer det ett här. 10 september 2003 8.22 "Är du på UD, ska jag knalla 
dit strax efter tre, har du köpt en död kojacka. Jag säger inget till Ellen."
(Som är min dotter som inte tycker om att man klär sig i djur)
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Efter det här SMS:et ringde Anna och skrattade hysteriskt, och säger att det var 
verkligen en död ko och det var dessutom en jävligt snygg död ko.

Sedan berättade jag att jag kanske skulle komma först framåt halv och då kom vi 
överens om att jag skulle komma bort till henne, på UD, så fort jag hade kommit 
in till stan.

F: Vilka berättade du det för, att du skulle träffa Anna, den här dagen?

Eva. Jag berättade det för Berit Annor som är barn och familjeminister som jag 
arbetar hos, eftersom Berit mycket väl kände till att jag umgicks med Anna och 
hon visste dessutom att Anna hade ett helvete med alla sina slutdebatter, så 
tyckte hon att det var helt okej, att jag gick ut med Anna, för att jag hade 
dessutom med mina en hel del handlingar om hur Anna skulle kunna tackla 
slutdebatten, det hade Anna och jag också kommit överens om  medan vi gick 
och shoppade. 

Så Berit visste om det och dessutom min äldsta dotter visste om det, för hon 
ringde någon gång här på dagen och då  frågade  hon om hon kunde komma 
förbi och då sa jag att jag skulle gå ut och handla med Anna på eftermiddagen, så 
vi kom överens som att min dotter skulle ringa mig istället.

F: Hur långt innan den här dagen, hade ni gått på NK och gått ungefär samma rutt?

Eva: Ja, det måste ha varit i maj, så länge sedan. Nu har vi haft valrörelse och vi har 
varit ute och ätit middag någon gång och druckit vin någon gång, och så där, 2-3 
ggr, det har vi gjort, men vi har inte handlat sedan i maj.

Jag opererade bort blindtarmen och låg på sjukhus i början på sommaren och så 
där. Det var nog så länge sedan.

F: Kan du beskriva er klädsel. Vad Anna hade på sig respektive vad du hade på dig 
när ni träffades.

Eva: Anna hade en svart t-shirt, och svarta byxor. Kommer inte ihåg exakt hur 
byxorna såg ut, men de var svarta. Så hade hon på sig den här vansinnigt snygga 
mockajackan, som var lite mellanbrun mjuk. Skuren som en klassisk kavaj och 
sedan de här skorna som jag minns så väl, för att jag bar dem, de var svarta 
mockaskor med vita stickningar. Och sedan hade hon den här jättestora "skitfula" 
ursäkta väskan, men den var inte snygg. Marimekko- väskan som var reklam för 
det finska ordförandeskapet i EU. Hon sade att hon tog med sig den stora väskan, 
så hon skulle kunna shoppa mycket. Hon hade tömt den, det var inte mycket i 
den, för det skulle få plats mycket kläder.

Och sedan hade hon glasögon, de som hon brukar ha.

F: Hur bar hon väskan?

Eva: Det var nog lite olika, under den här promenaden. Den var gjord för att ha den 
snett över bröstet, men ibland hängde den bara lite över höger axel. 

F: Innan vi kommer in på din klädsel ska jag bara byta sida på bandet, det är snart 
slut.

Bandbyte

F: Kan du beskriva din klädsel?
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Eva: Ja, jag hade svarta vida långbyxor, ganska vida, svarta boots med lite klack på, 
och sedan hade jag, det låter hemskt tråkigt, en svart jacka, lite av en kavaj  och 
sedan hade jag ett svart linne med den här beiga spetströjan ovanpå, samma tröja 
som Anna också köpte. Och sedan hade glasögonen på huvudet och sedan hade 
jag en handväska, svart med vita stickningar och inget mer.

F: De skor du hade på dig, är det de skorna som du hade på dig idag?

Eva: Ja.

F: Då ska vi komma ihåg det.

Bfhl: Jag tänkte på jackan? Du har inte med dig den idag?

Eva: Nej det har jag inte, men den är svart, lite randigt stickad så där, fast ylle. 

F: Var har du jackan, i bostaden?

Eva: Nej, jag har den på kemtvätt.

F: På kemtvätt. När lämnade du in den?

Eva: Idag.... Jag frågade faktiskt om..

F: Jag avbryter förhöret här och  klockan är 16.00

Förhöret återupptas klockan 16.05

F: Ni träffades alltså utanför UD. 

Eva: Nej, när jag kom till UD då gick jag in, liksom hälsade på vakten och viftade 
med legitimationskortet och jag är ju anställd vid regeringskansliet, och jag tror 
också att han känner igen mig, och sedan gick jag bara in och gick upp till Anna 
och där träffade jag först Dan Svanell och Mikael som jag inte kommer ihåg vad 
han heter i efternamn nu, som är Annas nya kanslichef och så hälsade jag på dem 
och sedan gick jag rätt in till Anna.

Sedan tittade vi på mockakavajen väldigt länge, den var väldigt snygg och den 
skulle hon då ha samma kväll på TV och sedan tog hon fram en hallonröd kavaj 
som hon skulle ha i TV 4 och sedan återstod bara det som hon skulle ha på  SVT 
debatten. Så hon bara visade upp det här, kan jag ha det här, och sedan provade 
hon alltihopa och sen så,, det gick rätt så snabbt ändå, och det här gjorde vi 
hennes lilla rum och sen så gick vi lite fram och tillbaks, hon har ett stort rum 
och ett litet rum, så gick vi lite fram och tillbaks och sedan sa vi "Hej då, nu 
sticker vi" och så stack vi.

F: Har du någon uppfattning om hur mycket klockan var då när ni lämnade UD.

Eva: Jag kom en minut över halv, jag tittade på klockan när jag gick in på UD, det kan 
ha varit 2 minuter över halv 4. Och sedan så, kan det ha tagit 10 minuter där 
uppe kanske, då bör hon ha varit närmare kvart i när vi gick ut.
Gissar jag. Jag tittade inte på klockan då, inte som jag minns i alla fall.

Det enda klocktid jag kommer ihåg, var just när jag gick in.

Bfhl: Jag vill fråga om du kommer ihåg om någon av er pratade i mobiltelefon, i 
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samband med det här. När du var på UD. Om du fick något samtal eller Anna 
fick något samtal.

Eva: Det är mycket möjligt, alltså, men det vet inte jag.
Jag vet inte om det ligger kvar i mobilen, så man kan se. Jag är pressekreterare, 
så min telefon ringer jämt. Och Anna är minister, så hennes telefon ringer också 
jämt.  Fast det var en ganska lugn tur, men det ringde säkert någon gång.

Det är bara det att jag inte ens reflekterade över det. Då måste jag titta....

Bfhl: Det var inget samtal som du, som var... som avvek ifrån något annat, normalt, 
om du kommer ihåg.

Eva:  Nej, nej. Det hade jag inte. - Det var inget som gjorde mig... Inget konstigt 
samtal eller så.

Bfhl: Nej men jag tänkte att det kanske var någon som ringde som du normalt inte 
pratar med? För att säkra upp tiden.

Eva Nej, det minns jag inte.

F: Nu skulle jag vilja att du berättar i kronologisk ordning precis händelseförloppet, 
från det att ni lämnar UD och fram till dess att ni kommer fram till NK. 

Eva: Mm. Då går vi liksom upp för backen, vi går ut på Gustav Adolfs torg 1, stora 
ingången där, och sedan går vi upp förbi, vad heter det, den här lilla backen 
framför, och då är det två stycken diplomatbilar som kommer där, de parkerar 
alltid där, de använder den till sin privata parkeringsplats. 

Och så svär vi lite över dem. Det minns jag.

Och sedan gick vi över gatan, och som jag minns, ja det gjorde vi, så gick vi över 
mot Medelhavsmuseet, precis där. Det är ett ljus.  Så gick vi upp .... sedan går vi 
över nästa gata också mot Försvarsdepartementet, sedan går vi upp längs 
Försvarsdepartementet där på den här Malmtorgsgatan, tror jag de heter .

Och sedan går vi över, till Gallerian där. Och det är väl Jakobsgatan som går där, 
över den där. Sedan gick vi in genom den dörren som är närmast oss då, som 
vetter mot Malmtorgsgatan och sedan går man in där, och sedan till vänster är 
det en stor Press Tidningsaffär.

F: Nu menar du när ni går in i Gallerian.

Eva: Ja,  vi går in i Gallerian, öppnar dörren och går in där.
Sedan går vi ner, de håller på och bygger om där så vi gick liksom ned mot Forex 
och sedan så går vi rätt långt till höger, genom hela Gallerian, utan att gå in i 
någon affär. Vi går och pladdrar och går rakt fram så där, än tills vi kommer i 
höjd med affären Jackpot. För då har vi redan tidigare bestämt att vi ska gå in 
den, därför sneddar vi över Gallerian, och så går vi in i Jackpot.

Först hittar vi inte den där tröjan, så vi letar lite där, men då hade de flyttat 
tröjorna så de hänger för sig själva lite högre upp, men det ser inte vi. Utan jag 
går fram och frågar "har ni kvar dom här tröjorna", och visar min tröja. 
Hon säger javisst, de hänger där. Då går vi fram dit. Så tar vi en medium, först 
tänker hon ta en small, men då protesterar jag och då säger hon OK, jag tar en 
medium då. För någon måtte får det vara. 
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Och sedan går hon och betalar den. Och då hade hon inga pengar, så då tog hon 
och betalade med kort. Det kan man ju se, hur dags det var.

Och sen, det där går ju rätt fort och hon får en liten påse, som hon stoppar in i sin 
stora väska, och sedan så går vi ut genom glasdörrarna. Ut på Hamngatan och sen 
så går vi ned till korsningen och sedan ställer vi oss där. 

Och det här kommer jag ihåg att jag tänkte fel först, men så rättade jag mig, inte 
för att jag ska hänvisa till gamla förhör, men jag tänkte igenom det.  Anna 
träffade en UD gubbe, någon som liksom hälsade på henne och önskade lycka till 
med valet på söndag. 

Jag vet inte alls vem det var, har ingen aning, men Anna såg ut som hon kände 
igen honom. Han såg i varje fall ut som en UD gubbe, han kan ha varit någonting 
annat. Han såg liksom inte alls hotfull ut, utan trevlig gubbe som säger lycka till 
med valet. Och då säger Anna tack.

Då går vi över och då går vi över Regeringsgatan först, och sedan så ställer vi oss 
och väntar och sedan när det blir grönt, så går vi över Hamngatan, och sedan är 
vi framme vid NK.

F: Om du nu lutar dig tillbaka och försöker rekonstruera vad ni pratade om. Från det 
att ni lämnade UD och kom fram till NK, alltså samma väg som du nu har 
beskrivit.
Eller om det hände någonting annat, men just om du har det i fokus, vad samtalen 
gällde.

Eva: Jag tror att vi hoppade mellan några samtalsämnen och det är svårt att säga i 
exakt vilken plats vi pratade om vilket. Men medan vi gick där, så vet jag att vi 
först pratade vi skit om ambassadörsbilarna, som parkerar över allt. Och sedan 
gick vi upp och sen pratade vi om hennes snygga kavaj. 

Sedan tyckte hon att den här tröjan jag hade på mig, var snygg. Och då när vi 
kom fram till övergångsstället ovanför Försvarsdepartementet , så minns jag att 
jag sa, då går vi till Jackpot först, de är skitbilliga, de har utförsäljning där. Det 
pratade vi om där, sedan pratade vi om debatterna, slutdebatterna och ungefär så 
sa hon, jag kommer att kräkas i direktsändning, och då sade jag att det är ju bra, 
då blir det inte så lång debatt. Det var lite grann att jag skulle få henne på gott 
humör, att jag gick och skojade rätt mycket med henne om det där. Och vem 
skulle hon kräkas på,,  så gick vi och funderade på vilka som var med i olika 
debatter och så där. Så pratade vi lite grann om.... SVT debatten var mera 
förutsägbar, medan TV4 hade Johan Ehrenberg och sådana där med, så sa jag det 
att jag ska ta upp mitt anteckningsblock sen, för där hade jag skrivit grejer som 
jag tyckte var viktiga och så där.

Vi började prata om hur hon skulle inleda, och det hade jag pratat med henne om 
i telefonen också, på morgonen och även tidigare. Jag tyckte att hon skulle inleda 
precis som Lars Ohly hade gjort kvällen innan. 

Det här kunde bli intressant för de politiska reportrarna, och det tyckte hon var en 
skitbra inledning. Eftersom han är nej och hon är ja, så var det lite lustigt, men 
han hade sagt ungefär "det här är inte så komplicerat det här valet. För man 
behöver inte vara professor i makroekonomi, för att veta om man ska rösta ja 
eller nej, utan man kan rösta .. det är ett politiskt val".

Vill man sköta allting i Sverige och stanna inom Sveriges gränser, eller vill man 
vara med i Europa. Ungefär så gick vi och pratade om.
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Så gick hon och formulerade det, det gällde att korta ned det till ett enklare 
budskap, Ohly hade varit lite teknisk där,  utan man kunde få det ännu mera 
rakare, så där. Det gick vi och pratade om. Vi gick och pratade om politik, det 
var tydligt att det var Anna som gick där nu när jag tänker efter. När jag hör vad 
jag själv säger.

Så var det klart. Sen så pratade vi inte högt. Jag tror att vi hade en väl inarbetad 
viskton, så där, för man är hela tiden rädd att någon ska höra något, och normalt 
är nästan 90 % av allting vad UD sysslar med, är hemligstämplat.
Inte för att det är särskilt hemligt, men ändå, så är det.

Så vi gick och pratade lite tyst, men ändå om det här.

F: Är ni framme nu vid NK eller vid shopen?

Eva: Nej vi är framme vid Jackpot shopen och sedan är jag lite osäker på vad vi 
pratade om, precis när vi gick in på NK. 

F: Shoppen?

Eva: Nä, där pratade vi om tröjan, och var den var. Och vi hittade andra grejer som vi 
skojade om, att skulle hon ha den på sig skulle folk tycka att det är jättekul. Det 
var sådana där genomskinliga grejer och det var bara trams, så gick vi ... När hon 
hade betalat så pratade vi om att hon inte hade några pengar,  men att det gick ju 
att handla på kort, hon hade inte en krona i plånboken. Och sedan gick vi över, 
jag minns liksom inte riktigt vad vi pratade om när vi gick över. Det kanske inte 
var så mycket alls. 

F: Hon gav ingen förklaring om den där mannen?

Eva: Nej hon förklarade inte vem det var, men jag undrade inte heller. Det såg ut som 
hon svarade artigt och sedan var det ingenting.
Det hände ju så ofta att folk dök på henne.

F: Om du nu tar den här promenaden en tredje gång och så tänker du bara på 
människor. personer, någonting annat som...

Eva: Det som jag reagerade på, på den vägen, det var det ambassadbilarna, och sedan 
var det ingenting, och sedan när vi kom in, så gick vi innanför. På Forex har de 
sådan där tejp i marken
och att vi gick innanför där, framför dem som stod i kön. Och sedan när man går 
en liten bit till, så är det någon .. Sparbanken har någon sådan där, liksom 
automatshop lite, ny grej i Gallerian, och där gick vi också innanför någon kö. 
Jag tänkte  och noterade att vi gick innanför de där  köerna. Men jag kommer inte 
ihåg någon människa där eller så. Och sedan så... Jag har inga minnen om några 
konstigare människor, mycket folk bara. Om jag blundar så ser jag att det är folk.

Jag kommer ihåg tjejen som vi handlade av på Jackpot att hon var ganska stor.

F: Var det andra kunder i butiken?

Eva: Ja, men inte jättemycket, för det såg utplockat ut, och det var inte så många 
kunder. Men jag kommer inte ihåg någon exakt människa, jag minns att det var 
kvinnor där inne. Medan Anna betalade, så stod jag och tittade på någon pinne 
med kläder som var närmast kassan och då stod det någon kvinna bredvid mig, 
men jag kommer inte ihåg henne särskilt noga. Jag tror att hon hade hästsvans  
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det är allt. 

F: Och resten av promenaden?

Eva: Då är det den där gubben då, vid övergångsstället. Han hade kostym.

F: Ålder?

Eva: 60 plus. Han påminde om en UD gubbe, men det är inte han för honom känner 
jag väl. Det är kanske därför som jag kopplat det till UD. Men å andra sidan, de 
är väldigt prudentliga och lite så där, han kan ha haft en trenchcoat, men jag är 
inte säker på det.  Jag tror att han hade en ljus trenchcoat och en grå kostym, 
mellangrå.

F: Och det bit som var kvar då innan...

Eva: Det har jag inget minne av någon särskild människa. Antagligen pratade vi där 
igen.

Bfhl: Talade ni om något bankomatuttag eller?

Eva: Vi pratade om det i samband med att hon inte hade några pengar. men jag 
kommer  ihåg att vi sa ungefär "vi skiter i det", man kan ju handla på kort.
Det var ungefär så det slutade, jag kan inte minnas. Hon kan till och med ha fått 
till en bankomat, men jag minns inte det i så fall. Vi gick inte tillbaka och ställde 
oss i bankomatkön, och på NK finns det bara bankomat långt nere i underjorden.

Jag tror inte vi gick till någon bankomat, neej det gjorde vi inte. 
Jag har ju problem med att minnas varenda detalj   av den här dagen, ibland 
försvinner vissa saker och ibland kommer de tillbaka. Men jag minns att jag sa 
till Anna att "du har väl ändå teckning för kortet", eller något sådant. Du som har 
så hög lön, eller någonting sånt,  sådant där som man säger. Man skojar med dem 
ministrarna, de har ju rätt  bra betalt.

Bfhl: Men från det att ni var på Jackpot där hon betalade med kort, och fram till den 
här händelsen. Handlade hon någonting.

Eva: Nej hon handlade ingenting. Och inte jag heller. Men vi gick i många affärer, och 
jag har varit bekymrad när jag läst i tidningarna, för där verkar det som om vi 
åker upp rulltrappan och går direkt till Filippa K. Det gjorde vi inte alls.

F: Nej, men nu pratar vi om..

Eva: Nu har jag hoppat för långt..

F: Vi är på Gallerian

Eva: Det sista människa jag minns under den här Galleripromenaden, det är den här 
farbror som står till höger om Anna och mig, jag står här och Anna står där, och 
så står det någon annan människa där, och sedan står han där. Han pratade över 
huvud på någon till Anna och Anna är artigt bortstötande, hon ville inte prata 
med honom. Men hon verkar inte upprörd, hon gör det på rutin liksom.
"Tack ska du ha", och så vänder hon på huvudet mot mig igen.

F: Några SMS:s signaler eller mobiltelefonsignaler.

Eva: Inte vad jag minns. Men jag tror att Anna pratade med någon på UD, när vi var i 
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början av på Gallerian, men jag vågar inte säga att det var så. Man kanske ska 
kolla med Per Mikael eller Hans eller någon. Men det kanske ni kan se på hennes 
mobil. Det var i så fall kort, men jag har liksom en känsla av...

Det kan ha varit så att vi gick en bit och hon liksom "ja, det är bra" eller något 
sådant, och att vi inte pratade en bit. Men det är jag inte säker på.

F: Nu ska vi göra samma sak, men från och med att ni kommer in på NK. Och tills 
dess att ni kom till Filippa K.
Till hjälp så  ska vi titta på några kartor.
 
Vi gör ett kort avbrott. Klockan 16.25

Förhöret fortsätter kl. 16.32 och under tiden har tre stycken kartblad lagts fram, 
framför Franchell och som då visar bottenplanet på NK, våning 1 och våning 2. 
Franchell har orienterat sig på kartorna och kommer nu med röd penna, att visa 
den väg som hon och Anna tar från och med att de kommer in på NK.

F: Varsågod. Så berättar du hela vägen..

Eva: Ja, när vi kommit över Hamngatan så går vi in på NK, och jag vill minnas att vi 
har lite högerhållning. Att vi går in genom den högra dörren, mot Regeringsgatan 
och Hamngatan i korsningen där. Sedan så går vi här, så och så rundar vi 
parfymerna här inne, utan att gå in till dem. 

Och sedan går vi förbi den här Mac disken som ligger där. Och sedan åker vi 
rulltrappan upp direkt. Vi är exekutiva och ska handla kläder. Vi stannar inte 
någonstans på nedre planet. 

Och så kommer vi upp här väl, måste vi komma upp, eller hur? Så är det, yttre 
rulltrappan, för jo vi åkte ned där med båren, där kom vi..

Då kom vi upp här och nu  är vi väldigt nära Filippa K när vi kommer upp med 
rulltrappan, men vi går inte in där, utan vi tar till höger och går förbi NK 
Boutique för de har fula kläder tycker vi. Vi går förbi MEXX och här, och sedan 
säger vi att vi går in på Sand. Vi går in på Sand och vi går in, jag törs inte säga 
om vi går in här eller där, men jag tror att vi gick in så, jag tror att vi gick in i den 
bortre delen av Sand, för där såg det ut att vara mest kläder som passade och 
sedan är det bara,,,, här är jag lite osäker om det är första eller andra.  Det tror jag 
att jag kan säga med  exakthet när jag kommer dit. 

För när vi tittar på kläderna, så säger vi är är bara liksom bruna och gröna kläder,  
 
det var liksom dagens tema, därför att Anna absolut inte ville ha bruna och gröna 
kläder, så vi går ut igenom, rätt snabbt.

Sedan rundar vi Perti Palmroth och sen så säger vi när vi går förbi NK Wisch, att 
där köpte jag min klänning till Susannes bröllop och den var skitdyr.

Sedan går vi in här, och sedan går vi förbi NK Dam, det är mycket möjligt att vi 
nyper här och där, men vi stannar inte. Vi går till New House som Anna tycker 
om, och där stannar vi en stund. I New House. Och där tittar vi på kläderna 
framförallt i den bortre, hur ska man säga, inre delen  av New House,. den delen 
som gränsar till skoavdelningen. Här finns det kläder som är lila och 
ljungfärgade. 

Hon tar i alla fall här upp en tröja som är mörkt lila och draperad och dekollterat 
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och den får Anna snabbt lägga ned igen, för den såg inte bra ut. Jag kan 
återkomma till det.
Sedan tar vi också upp här en ljungfärgad kofta  som var vacker i färgen, men 
den var inte tillräckligt fin, för att ha i en slutdebatt.

Så då så säger vi äsch, vi går vidare och tittar på de andra först..
Sedan går vi så här, går förbi skorna, och det där dyra, .... förlåt
nej, så här går vi, det är jag som inte har ... Vi går runt   skorna och så går vi förbi 
Laurell och festkläderna och sedan går in på NK Design här nere, där går vi 
igenom stannar och drar i lite kläder här och lite kläder där, ungefär här och här 
stannar vi vid två tillfällen för att titta på olika saker.

Där sätter jag kryss på kartan nu, där vi stannade till. Vi köper ingenting, utan vi 
skojar om olika sorters kläder, och sedan går ut och sedan går vi förbi Armani 
och Donna Caren och säger att det här har vi absolut inte råd med, och sedan 
säger jag "Stopp man kan faktiskt titta på French Conection för de kan ha snygga 
grejer", men vi går bara in lite lite grann, för allt är jättegrilligt och går inte att ha 
i TV, det är helt omöjligt och så går vi ut igen. Sedan går vi in på Tiger, och där 
är vi inne en stund och tittar. 

Här går vi liksom in och ut igen, och nyper i lite olika kläder. Sedan går vi in på 
Turnover, och här tittar vi också och nyper och går runt och tittar och sådant där, 
och sedan går vi in på Riils, som ligger här, längst ned här. Här nere är vi och där 
hänger Annas mockakavaj, den snygga som hon hade på sig redan. Sedan tittar vi 
lite grann här, vi går inte längre, vi går bara längst kanten som gränsar till NK 
Trend, för där hänger lite Riilskavajer och så där, längre in har de bara tröjor och 
det ska hon inte ha. 

Sedan går vi inte in på NK Trend, men vi stannar till och tittar lite grann, för det 
är vackert, men det är för dyrt. Sedan går vi in på Filippa K.

Då går vi in så, och nyper lite granna och så går vi upp så, och vi stannar till och 
nyper i en blåblommig kavaj som hänger alldeles vid ytterkanten där. Sedan 
händer alltihopa.

F: Då stannar vi där för att byta band. Klockan är nu 16.40..

Klockan är 16.41 och bandet har bytts.

F: Nu ska vi göra om proceduren med att du berättar från det att ni kommer in på 
NK och fram till dess att ni anländer till Filippa K, och nu utifrån de samtal som 
du och Anna hade.

Eva: Ska jag måla med någon annan, eller

F: Om det är så att du kommer på någonting, nu när du berättar, då kan du måla 
med blå färg..

Eva: Som jag minns det, vi hade, vi pratade ganska mycket under Gallerian om hur 
hon skulle börja, d v s förlåt mig, ursäkta, jag pratar så mycket.
I Gallerian pratade vi om hur hon skulle inleda. Sedan när vi kommer över det 
här så går vi in genom portarna, så pratar vi inte så himla mycket, utan vi är 
exekutiva just, "äh vi åker direkt upp till kläderna", för här, som jag minns det, så 
pratade vi sen om vad hon ska ha på sig.
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För det var väldigt mycket restriktioner kring och om vad hon skulle ha på sig. 
Anna är här då, lite osäker och säger att det fick vara svart, inte vara blått och det 
fick inte vara pastellit och inte rött.

Så när vi kommer upp, här, nu visar jag när vi kommer upp från rulltrappan och 
tar till höger, anledningen till att vi tar till höger tror jag bara är att vi brukar göra 
det. Vi brukar börja här ni vi går på NK. Vi har gått här förut tillsammans, rätt 
många gånger. Så det är kanske någon sorts rutinvarv vi inleder. 

Ingen behöver förklara för den andra varför vi just svänger till höger, men det gör 
vi, och går förbi NK Boutique som vi inte gillar, det är för smala kläder där, utan 
vi går till Sand. Här säger jag någonting och Anna säger att vi börjar med Sand. 
Ja, det gör vi.

Och så är det mycket brunt och grön va, och här säger vi första gången, ja men 
brunt och grönt går ju bra, för det fanns ju inte på förbudslistan från SVT, men 
dom säger hon "usch jag vill inte ha brunt och grönt". Och så låter hon gnällig. 
Och nu känner jag att hon blir nervös- Hon är nervös för utfrågningarna. Hon 
muttrar lite om det, och då tror jag att jag här låter henne vara lite ifred, och hon 
säger inte så mycket heller.

 Vi går förbi Pentti Palmroth, Marella och NK Dam och svänger vi in New 
House, vi säger inte så mycket där, sedan börjar vi prata om kläderna, när vi 
kommer in på New House, och då så hittar vi det här som är lila, och då säger 
hon, att lila kan jag ha säger hon. Så håller hon upp en tröja som är så fel, tänker 
jag för den är urringad så liksom brösten skulle synas och den är draperad och då 
tänker jag, att nu mår hon inte bra, om hon tar upp en sådan tröja, för en sådan 
skulle hon inte normalt ta upp, och då säger jag att "den där är ju horig".

Den kan du inte ha på dig. "Vad då då", den är för mycket färgstick i den och den 
kommer att röra sig i TV-rutan, (jag kom ju nyligen för Tv-världen). Så jag 
bytte argument där, för att hon inte skulle bli arg på mig. Men det var sant, den 
var för skrikig för att kunna klara Tv-sändning, då vänder vi oss om och tittar på 
hyllan bakom här, och sedan tittar vi på en mest bedårande ljungfärgad 
snedstickade kofta, men den tyckte hon själv var vacker också. Och den tyckte 
jag också var vacker, och då sa vi det, men att den inte var tillräckligt fin, hon 
fick inte se ut som hon skulle låtsas se ut som Maria Wetterstrand när hon inte är 
det. 

Hon skulle sitta bredvid Maria Wetterstrand, så det skulle inte vara konkurrens 
på koftsidan där, det sa vi också där.

Men vi var ändå lite så där, vi går vidare och tittar, så börjar hon titta tillbaka på 
den där horiga tröjan och då säger jag, "att nu får du ge dig". Och sedan så gick 
vi, förbi skorna och där minns jag inte riktigt vad vi sa.

Men sedan kommer vi ned till NK Designer, troligtvis var vi lite tysta, ibland så 
är vi det, vi pratar ju inte precis varenda sekund, utan man kanske bara går och 
tittar lite. 

Det här är två kvinnor och både Anna och jag har kört en väldigt lång valrörelse 
och är egentligen rätt slut i huvudet båda två också, och vi känner varandra och 
har levt väldigt mycket ihop, så än av fördelarna med Anna är att vi kan vara 
tysta ihop.

Sedan kom i alla fall in på NK designers, och först går vi en bit och sedan hittar 
vi på något fristående klädställ en klänning som är full med nitar och bälten, då 
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tar Anna en och då skojar vi om det och säger att hon inte skulle konkurrera med 
Maud Olofsson, för hon brukar försöka se lite poppig ut så där. Så garvade vi åt 
det.

Sedan går vi en liten bit till, och vid mitt andra kryss så stannar vi igen, och det 
är också en fristående klädställning på NK Design där det hänger en fantastiskt 
vacker sammetskavaj i turkos, mörk mörk turkos, men den hade kjol som var 
ungefär 1 dm lång. 

Då sade vi, att om hon hade den på sig, så skulle det också bli lite kul. Men det 
kanske inte var den effekt som hon ville uppnå. Så sen.. Där vi på lite gott humör 
båda två och skojar och flamsar lite. 

Sedan går vi den här långa sträckan, vi går ut från NK Designers och så går förbi 
alla de här dyra Armani, Donna Caren och så där. Och då tror jag att jag säger, att 
det här har du inte råd med. Nej, fy svarar hon då.

Sedan går vi hit bort, här går vi in och här hänger en röd kavaj som är skitsnygg, 
en tegelröd sammetskavaj som jag tycker är lite snygg, och det tycker nog Anna 
också, nu är vi inne på Tiger, ska jag kanske säga. Så här stannar vi till lite grann 
igen, och jag vet inte varför Anna inte riktigt gillar den, om det varit jag, hade jag 
nog i alla fall provat den. Men hon sa, nej , inte rött, skulle inte vara rött och den 
här var ju tegelröd, och här när vi börjar diskutera den kavajen, så säger jag, är du 
säker på vad du fick ha för färger.

Ska du inte ringa och kolla med Dan säger jag, Dan som är Annas 
pressekreterare, "nej han har ingen aning, men jag ska ringa till Lotta", och det är 
en av Annas assistenter, som arbetade den här dagen.

Och då ringer hon till Lotta, och det gör hon när vi går in på Turnower, så här 
pratar Anna med Lotta i telefon på UD. Och frågar vad hon skulle ha för färger 
och får en förnyad instruktion om allt det här, mindre pastelligt och allt var det 
var, som SVT hade skrivit.

Så här inne på Turnower går jag bara runt och tittar, men Anna pratar med Lotta i 
telefonen. Här är det väldigt blaskigt, mycket pastelligt fel färger och så där. 
Turnower brukar Anna gilla, men det passar inte där.

Och här börjar vi  diskutera, här startar vi en diskussion, nu är jag inne på NK 
Kvinna och på väg till de här Rillskavajerna som hänger längre in. Säger jag att 
"kyssen, du kommer få frågor om kyssen". "Jag vill inte prata om det där", och 
blir skitförbannad på mig, det blir hon ofta, så jag bekymrar mig inte så mycket.
Utan det är liksom hennes privilegium att bli arg. 

Förr när jag jobbade med henne,  det där kan jag ta även när vi inte jobbar ihop.

Då sade jag, att de kommer ändå att fråga dig om kyssen, Eka kommer fråga dig 
om kyssen, och då är det alltså den här kindkyssen som hon fick av Karl-Henrik 
Svanberg som var Ericssons chef och det blev ett sådant himla liv.

Han kommer att göra det, han är så lat och han orkar inte läsa på, han kommer ta 
självklara frågor, och han kommer fråga dig hur det känns att kyssa näringslivet 
och så där. Vad du tyckte om efterverkningarna. Så du måste hitta en snygg 
vändning på den frågan.

"Vad ska jag säga då", och då var hon fortfarande väldigt sur.
Och där kan hon ha pratat lite högre också.
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För hon ... Det här är verkligen hennes hatgrej, den där kyssen. Och då så sa jag 
det att du kan väl säga något roligt och du får hitta någon kul grej så att du dödar 
den där diskussionen. Så börjar jag säga, att du kan ju säga att "alla som vill får 
kyssa mig". 

"Det kan jag väl inte säga", säger hon. "Det kan du visst det säga. Du måste i 
varje fall hitta någonting som faller sig naturligt, du kan få kyssa mig, du kan 
säga att han är snygg, du får säga vad du vill, men du måste hitta någonting som 
gör att det inte blir så seriöst.

Så du slipper att ta hela, att sossarna sitter i näringslivets knä och allt det där."

Så gick vi och pratade om det här, och då säger hon att "jag kanske kan säga att 
är det någon som vill kyssa mig, så får de göra det".  "Ja, du kanske kan säga 
det." Det pratade vi om hela tiden vi är inne på NK Kvinna. Det är jag rätt säker 
på. För ett tag när hon fortfarande är lite sur, så går vi på varsin sida om en 
pelare, men sedan när vi kommer tillbaka på andra sidan pelaren här, så säger 
jag, att då kommer vi överens om att du säger så, så kan vi skippa den 
diskussionen sa jag.

"Okej, då säger jag så."

Och sedan när vi kommer ut här, så börjar hon skoja om den här kyssen igen. 
Och så säger jag att "vi skulle ju sluta prata om den där, nu får du lägga av". Och 
vad heter det, sedan så... här .. det känns för mig personligen väldigt skönt, att 
hon förstod vad jag gjorde och att jag fick henne att inte bli arg i kväll, så därför 
måste det ur det nu, för skulle hon sitta och bli förbannad på reportern  på 
kvällen, då skulle det bli en katastrof.

Hon förstod vad jag gjorde, hon accepterade och vi blev liksom sams.
Det är för mig idag, väldigt skönt.

Hade hon blivit nedhuggen mitt i den där, då hade jag ... Jag vet inte vad jag hade 
gjort då.

Och sedan går vi in på Filippa K, vilket är jäkligt underligt. För där handlar 
varken Anna eller jag kläder, vi går nämligen inte i dem, för de är jättesmala.
Det är som pinnkläder, men vi går ändå in där. Och det kanske är för att det är 
lite trevliga färger där inne, och vi ser något tvärs över, det är ett vitt bord i 
mitten,. Nu är jag alltså inne på Filippa K, ett vitt bord som det ligger sjalar och 
tröjor och sådant på. Som jag minns det, går vi ner här nere längst ned. Längst in 
i butiken. inne i affären finns en liten kassadisk, svart, och så går vi runt den och 
så går vi upp där och som jag minns det, så precis vid utgången igen mot Mexx  
räknat, så hänger det två eller tre blåa kavajer som på håll är väldigt snygga, men  
vi går fram och tittar på dem,.

Först går jag och nyper och sedan säger jag den är för grillig. Så kommer Anna 
en liten millisekund efter mig och nyper i samma kavaj, och sen så suckar hon 
ungefär som  "neej den kan man inte ha". Och precis då när hon nästan står och 
håller i den här kavajen, så ser jag den där killen komma i min, mitt....

Paus, 16.52 då Franchell känner sig lite svimfärdig och behöver någonting att äta.

Förhöret återupptas kl. 17.00

F: Så under tiden så har Franchell får förutsättningarna att hon ska gå samma 
promenad i den meningen att hon ska försöka komma ihåg personer eller 
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någonting annat, som fanns längst vägen.

Eva: Jag ska försöka tala tydligt, trots att jag har godis i munnen, vilket jag är 
väldigt glad över att jag fick. Och nu går vi in här då, Anna och jag. Och det är 
som jag sagt tidigare att när vi går in genom portarna vid Regeringsgatan 
Hamngatan, hörnan där som jag minns så var vi exekutiva och jag har ett minne 
av att det var rätt tomt.
För att vara NK, klockan var inte så mycket, det var tomt när vi går in, när 
man går förbi herrparfymerna och snordyra klock- tallrikshistorien till vänster, 
så där brukar det inte vara så mycket folk där ändå, mer än jag passerar, men jag 
har en känsla ett minne av att det är rätt tomt, så även så när vi går runt hörnan 
och förbi damparfymerna och Mac. Jag har ett minne att jag tittade på Mac.

Om du vet vad det är, MAC de har läppstift och ögonskuggor och sådant, och 
jag tittade upp där och det kan inte ha stått någon människa i vägen, för jag 
tittade på grejerna här. 

Och sedan åkte vi upp. Och där har jag inget minne av rulltrappan egentligen alls.

Sen så gick vi av rulltrappan och runt NK Boutique och,.. Gud vad svårt det är, 
men jag tror att NK Boutique där tror jag att vi båda två tittar åt det hållet. Vi 
tittar inte åt Mexx utan mot NK Boutique, där var det på något sätt kallt och tomt 
och svarta kläder.
Jag kan inte minnas några människor alls. Sands som vi gick in i, där är jag 
fortfarande lite osäker på om vi gick in i första eller andra rummet, men där finns 
det folk, men ingen som jag reagerade på, det är typ kvinnor som går och tittar på 
kläder. Har inget synminne av någon särskilt, men jag känner på mig att det är 
andra där.

Sen när vi går runt och ut igen, förbi Palmroth och NK Dam , där tror jag att det 
är väldigt tomt. Det brukar alltid vara det, förstår inte hur det går för dem att sälja 
någonting. Men det var inte mycket folk där.

New House har ju fått ett nytt läge, lite längre in, men här är det folk, men inga 
konstiga människor. Jag kan inte minnas någon speciell, vi pratade inte med 
någon och det stod ingen här där vi stod vid de lila tröjorna och sådant där.

Sedan gick vi då runt NK Skor.

Men så här är allt tomt, nu visar jag NK Fest och Laurel och på NK skor, när jag 
försöker tänka det så tänker jag bara det var mörkt, det är ovanligt mörkt där, 
men jag ser ingen människa framför mig.

Och här på NK designers står det expediter, en expedit i varje fall, som struntar i 
oss, och när sedan vi går och skojar om Maud Olofsson och de här nitarna, så 
hyssjar vi på varandra. Då är det säkert folk i närheten, men hela den här vägen 
så är det bara kvinnor, normala kvinnor som går och handlar.

Ingenting som sticker ut.

Eva: hyssjar på varandra, vi kan inte prata illa om Maud Olofsson. Vi hyssjar på 
varandra.

Och då måste det ha stått folk  i närheten där som tittat. Här är jag nästan 
säker att det står en ung tjej nära mig. Allt på NK Designers. Och här någonstans, 
på bortre ändan mot Paul and Friends.

Förhör med Franchell Hallgren, Eva Maria Bengtsdotter; 2003-09-13 15:25   diarienr: 0201-K233390-03
118



Rätt ung, så där. Jag har inget jättetydligt minne, men jag har en känsla av hon 
såg ned på oss lite grann, när vi stod och skrattade åt de här kläderna. Ungefär 
som bara en tonårig överklassflicka kan se ned på någon annan, om du förstår 
vad jag menar, jag fick någon sådan känsla.

F: Fick du känsla av att hon var expedit eller...?

Eva: Nej hon var kund, hon var kund och hon står och tittar här.
Och här är det också tomt, utanför Armani, Donna Caren, Marlboro, Paul and 
Friends och de, och det kanske har liksom deras kundkrets inte kommit än.
Det är säkert en och annan här, men det är ingenting som vi tänker på och vi 
tittar inte på det. Så är vi dessutom ju lite målmedvetna för att vi går lite fort förbi 
alla de här dyra affärerna. Om ni har sett Anna Lindh någon gång, så går hon 
utav bara helvete, när hon går, hon spräcker  ju alla kläder för hon går så fort.

Hon tar sådana stora steg.

Sedan på French Connection, där är det människor. Jag kan inte beskriva 
någon människa, det var lite grällare kläder, men det var också någonting som 
gjorde att jag ville inte gå in där. För det är alltså så när vi går, att det är säkert 
jag mer som styr 
mer än Anna, för Anna är så tafatt när hon handlar, och det här är någonting som 
vi har gjort en miljard gånger. "Nää jag vet inte vad jag ska ha på mig", så det är 
nog jag som styr stegen mer.

 Men det var någonting som gjorde att jag inte ville gå in här. Inget kul, ingen 
lust.
Jag tror inte att det stod en mördare där inne, men det var någonting. Som jag 
inte ens kan beskriva, och jag är ingen kristalltant.

Det kan ha varit för mörkt, fula kläder för mycket folk. Jag skulle aldrig ta in 
Anna om det var jättemycket folk i en affär. Då skulle jag aldrig liksom inte gå in 
med henne, utan då skulle jag nog säga att "här kan vi inte gå in". Någon sådan 
känsla har jag.  Jag kan inte säga varför.

På Tiger är det lugnt, där kan man gå in. Det kan ha varit en folksamling eller 
något som gör att jag inte vill gå in. Men jag kan inte förklara vad det är.

På Tiger är det lugnt, så där går vi in och tittar. Här står en expedit bakom 
kassadisken, hon tittar på oss, men hon säger ingenting till oss. 

På Turnower står expediten och pratar med en annan kvinna. Pratar inte med oss. 
Anna pratar i telefonen och jag tittar bara.

På NK Kvinna kan jag inte minnas några expediter, men här går kunder, någon 
eller ett par. Jag kan inte beskriva dem, inga jag tittar på, här går vi även och 
tjafsar om kyssen så här tittar jag mig ganska dåligt omkring mig.

Sen går vi förbi NK Trend och här står en expedit bakom en disk där,  tror jag.
(Gör ett blått kryss)
Och inne på Filippa K står en expedit, ungefär här. (Gör ett blått kryss). Hon rör 
sig lite i affären, hon står inte innanför disken. Men hon är i nedre delen i 
affärsbåset när vi kommer in där. Det är henne vi ropar till sedan också.

F: Inga kunder

Eva: Filippa K, jo
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F: NK Trend

Eva: Nej, vi går inte in där, så jag ser inte, men är det någon kund så står hon eller 
han långt in, det enda minne jag har av en människa är att det står någon här. 
Vi står och tittar här lite grann och så har jag en känsla av ett hon tittar på oss, 
nu går vi vidare. Vi går inte in där, utan bara pratar... De har några dockor några 
kläder som är upphängda på något vis, som jag minns, här som vi tittar och pratar 
om. Då har jag en känsla av det står någon där, som tittar, tjuvlyssnar liksom lite.

F: Då ska vi se, om vi nu tar frekvensen från det att ni kommer Filippa K och vad 
som sedan händer. Om du först spontant berättar det du kommer ihåg.

Eva: Vi går ju in här då och så går vi rätt snabbt mot väggen mot  NK Trend, fast vi 
går och nyper i lite kläder. Och när vi går in så tror jag att Anna går först och jag 
efter.
Så går vi här och så stannar hon lite längre på den här sidan, så jag går förbi 
henne och går till andra sidan. Sedan efter det, har jag en känsla av att den här 
expediten rör sig lite, verkar rätta till grejer på bordet. Hon rör sig i alla fall fram 
och tillbaka här, och sedan så går jag, först är det rätt smala gångar, ett stort vitt 
bord i mitten, så jag går liksom snett närmare bordet och Anna går snett bakom 
mig närmare kläderna.

Och de enda kläder som jag egentligen tittade noga på, är blåblommiga 
kavajen, och den hänger nästan vid utgången mot Mexx.

Och sedan säger jag någonting om att den är för grillig, men det är en snygg 
färg. Här säger Anna inte så mycket men hon tittar på kavajen, sen så säger vi 
någonting om att vi går vidare igen. "Vi går tillbaka till Sand", kan jag ha sagt 
eller så tänkte jag det, om det var någon som sade det, så var det jag.

För jag trodde Sand hade kläder som vi tittade inte tillräckligt där första 
gången.
Och så går ut och sätter ena foten utanför affären och den andra foten 
innanför, så står jag där, och Anna står vänd rätt utåt. Med ansiktet mot gången. 
Ut ur affären, mot stråket.

F: Står hon då med ansiktet ut från affären och i riktning mot rulltrapporna. 

Eva: Hon tittar rakt mot rulltrapporna och jag tittar mot Mexx. In i nästa affär står 
jag och tittar.

Jag står vänd mot Anna också, och min blick är här, dit ska vi gå, jag tittar 
liksom ditåt. Och då ser jag den här killen komma.

F: Du tittar mot Mexx.

Eva: Ja.
Jag ser honom liksom här någonstans, när jag får syn på honom. När jag 
försöker tänka det är det här som förföljer mig, så ser jag honom, här ungefär. 

F: Du gör ett litet blyertskryss

Eva: Ja och då ser jag honom och i ögonvrån och han kommer med en fruktansvärd 
fart, han bara kastar sig mot Anna, som står vänd mot den här killen. Han  
springer liksom förbi mig och till Anna, vilket gör att jag får direkt en känsla av 
att han är ute efter Anna bara.
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Sedan trycker han in henne mot väggen eller kläderna, och bort från mig.

F: Är det de kläderna ni nyss har tittat på?

Eva: Ja, jag tror det, jag tittade inte riktigt på det, 

F: Men det är den väggen?

Eva: Ja det är det, det bör vara alldeles i närheten av de här blå kavajerna som vi 
tog i.
Och sen så böjer Anna sig, jag tycker det ser ut som han står och boxar Anna i 
magen. 

Bfhl: Med båda händerna?

Eva: Ja, 

Bfhl: Delar han händerna? Håller han ihop dem eller?

Eva: Nej, han håller ihop dem tror, jag får en känsla av att hon knutteboxas, min 
lilla tjej, då gör hon så här.

F: Nu knyter du nävar....

Eva: Man knyter nävarna och gnider dom bara lite grann och sticker in dem  i 
magen på någon, det såg ut precis så.
Men han hade ingen luft mellan händerna egentligen. Men jag fick en känsla 
av att han gjorde rörde på händerna på något vis.

Men..., Anna tog sin väska, den här stora på något vis emellan, sedan såg jag 
inte riktigt, för hon hade väskan i vägen för mig. Så böjde hon sig, och han stod 
så fruktansvärt nära henne, han tryckte verkligen sig emot henne, det var så 
äckligt.

Då blev jag förbannad på dem, och jag fattade inte att han hade en kniv över 
huvudtaget, så jag tror att han bara stod och slår henne, så vänder jag mig, och 
och  så tar jag...... skriker Vad för gör du?

F: Nu visar du med höger armen att du slår ut med den.

Eva:  Ja just det, på hans överarm måste det bli.

Bfhl: Vad träffade det dig på armen.

Eva: På jackan, kemtvättsjackan

F: Underarmen visar du på..

Bfhl: Och det slaget träffade på gärningsmannen, var?

Eva: Som jag minns det, måste det ha varit på hans överarm, han vänstra, som han 
hade vänd mot mig. Jag vill inte påstå att jag fick in någon träff men han liksom 
backade, och då var det som han uppfattade att jag huvudtaget fanns då.

Bandbyte.

F: Du säger att gärningsmannen kisade, och att det var som han upptäckte dig i 
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det ögonblicket, när han kisade.

Eva. Mm, och som jag minns det, skrek jag högt.
Jag skrek, "vad fan gör du, skrek jag", Just det högt.
Det gick ju så fort. 
Anna segnade ned då, och från den sekunden brydde jag mig bara om Anna. 
Sen såg jag inte honom mer. Jag såg inte på honom, jag tittade inte efter honom, 
för Anna såg så konstig ut.

Det enda som jag minns, som jag vaknar av, och som jag legat och tänkt på, är 
att jag såg hans nacke, när han tryckte upp Anna. Och det kommer jag inte ihåg 
förut, att han hade hårstrimlor som hängde över någonting i nacken, så det såg 
bulligt ut.
Och han kan ha haft en mössa. Men jag såg inte den, när jag tittade honom i 
ansiktet. Då såg jag ingen mössa alls. Men däremot kan han ha haft det då, det 
var någonting som gjorde att håret hängde ut så här.

F: Det var bulligt sa du.

Eva: Ja, bulligt, och sen så har jag läst och hört av alla, att han hade en jacka, men 
jag tyckte inte att han hade någon jacka, han kan ha haft det,  jag såg den inte, jag 
tyckte bara att han hade en tröja som jag uppfattade som beige.

Sen bryr jag mig bara om Anna.

F: När du säger att Anna tog sin väska, kan du komma ihåg om gärningsmannen 
gjorde någonting efter det, att hon hade tagit sin väska.

Eva: Han försvann inte för det...

F: Nej, men gjorde han någon rörelse mot väskan. Kan han ha....

Eva: Tagit på väskan?

F: Ja

Eva: Ja, det kan han mycket väl ha gjort, för hon försökte tränga in väskan mellan 
honom och sig själv. Det är en efterhandskonstruktion, då såg jag bara att hon 
drog åt sig väskan. Men det var säkert det hon gjorde, för hon hade väskan så här.

F: Du visar i brösthöjd.....

Eva: Som hon kramade den i famnen, hon böjde sig över den. Och höll den över 
magen. Jag uppfattade aldrig att han försökte ta väskan.
Utan jag tyckte att han slog henne i magen.
Och jag måste vara århundrades mest naiva människa, som inte förstår att han 
har en kniv. Jag har aldrig sett någon hugga någon med kniv förut, så jag har inte 
förstått hur det går till. Men jag fattar inte det.

Bfhl: Gav han ifrån sig något ljud?

Eva: Nej, inte som jag hörde, jag kan se liksom, men jag hörde ingenting. Jag hörde 
inte Anna och jag hörde inte honom.
Anna sade inte heller någonting först, förrän efteråt.

F: Vad tror  du det var som  gjorde att du såg honom i ögonvrån?
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Eva: Han kastade sig fram, han kom med en så fruktansvärd fart, nästan svischade 
om det. Alltså det var det mest aggressiva jag någonsin har sett i hela mitt liv.
Du vet, om du går så här, och någon står så här bredvid dig (Eva viftar ut med 
båda händerna), då ser man att det händer någonting. Ungefär så kändes det, han 
var liksom lite böjd, och sedan rusade han.

Bfhl: När du såg honom först i ögonvrån, har du nu en känsla av att han startade sin 
fart där, eller om han kom... P g a hur snabbt han rörde sig, att han hade sprungit 
en bit?

Eva: Han kan inte ha startat där, och komma med en sådan fart. För det tar, även 
om man är världsmästare, att ta några steg innan man får upp den farten.

Bfhl: Så du menar att när du ser honom, så..

Eva: Ja, jag tror att han redan är springande
Jag tror inte att han står liksom. Om du tittar där på Kriss eller vad det heter, 
jag tror inte att han står där och får upp farten på den här lilla avståndet. Han kan 
komma därifrån, eller därifrån, det vet jag inte, nej inte därifrån. Han kan komma 
från rulltrappan eller Turnower då. Men han kom med förfärlig..

Bfhl: Han kom med hög fart när du såg honom?

Eva: Ja

F: Först fick se honom...

Eva: Mm. Det här konstruerar jag, det är jag ju inte säker på
Jag tror att han fått upp farten innan

F: Tror du att du skulle kunna försöka beskriva honom?

Eva: Det är ohörbart, så jag är säker på att jag beskriver honom rätt.
Jag blir så nervös, när jag ska göra det här.
Men som jag uppfattar honom, så som jag ser honom fortfarande, så hade han 
..
Min första reflektion när jag såg honom var att det var en pundare, alltså det 
tänkte jag,  "jävla pundare", så och han hade dålig hy och det är jag säker på.

F: Vad menar du med dålig hy?

Eva: Han hade liksom såg ut som han hade mycket finnar,  som vuxit ur, ärr gropig 
hy. Det kan säkert vara annat men, jag kan inte, det var ingen slät hy. Inget skägg 
eller sådant, utan det såg gropigt ut. Han hade vad jag uppfattade det, ögon långt 
inne i huvudet ,  djupt liggande ögon, eller så kisade han mycket, antingen eller. 
Jag uppfattade honom som han hade ett litet mongoliskt utseende, det kan ha 
varit för att han sneade till ögonen lite.

Antingen så kisade han emot mig för att han gjorde det som en min, eller så 
hade han väldigt djupt liggande ögon. Det kan jag inte säga vilket.

F: Ansiktsformen?

Eva: Alltså, inte jättesmal

Bfhl: Vad menar du?
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Eva: Jag uppfattade honom som lite stubbig. Han hade inte jättesmalt ansikte. Utan 
jag uppfattade honom som stubbig, det kan också vara att han gjorde så här.
Jag drar upp axlarna nu, ja för han gjorde så med axlarna, så håret stack ut lite 
också innan. Men han hade också den kroppsformen litegrann.

F: Han var inte rak i ryggen, utan något böjd.

Eva: Han hade någon konstig attackställning hela tiden. Och det gjorde att jag 
uppfattade han ansikte som stubbigt, snarare fyrkantig än avlångt.
Det kan också vara att han gjorde, tog bort halsen, då blir alla ansikten lite så.
Men...., ja, så

F: Någonting mer i ansiktet?

Eva: Jag tyckte han hade konstiga ögonbryn, de såg raka ut. Alltså inte så här.

F: Inte böjda

Eva: Väldigt raka, när jag tittar på ögonen så tycker jag att de är raka. Jag såg 
ögonen väldigt tydligt och inte alls nederdelen av ansikte särskilt tydligt, men det 
var väl 
antagligen för jag tittade honom i ögonen då.

Bfhl: De här ögonbrynen som du beskriver?  Har du någon närmare färg eller nyans 
på dem eller..

Eva: De måste ha varit rätt mörka, eftersom jag kan komma ihåg ögonbryn det 
brukar man väl inte göra. Jag vet inte...
Jag uppfattade dem som raka och ögonen som raka och kisande.
Jag såg inte färgen på ögonen, men de var inte ljusa. Han såg svensk ut, eller 
möjligtvis  finsk  (får man säga så?).......dansk., nej men han såg nordisk ut

Bfhl: Ja du sa ju det förut när vi träffades, då sa du...

Eva: Han såg ut som en norrlänning
Skratt...

Bfhl: Det är viktigt att du säger det du känner.

Eva: Vissa kommer från Norrland här i rummet
Jo men, han såg ut som en jävla norrlänning. Skratt
Ett typiskt nordeuropeiskt utseende.

Bfhl: Du pratade tidigare lite om det här lite mongoliska. 

Eva:  Ja, såg ut som en lapp sa jag också.

Bfhl: Då menar du inte det här utseendet som en del kan ha i Sydamerika.

Eva: Nej, nej absolut  inte. Snarare det som man kan se som kommer norr om 
Dalälven. Det finns väldigt oftare lite högre kindknoter.  Jag kan inte säga vad 
det var, men det fanns en sådan känsla. 
När jag satt i ambulansen efteråt, då såg jag hans ansikte väldigt tydligt,  och 
det var då jag tyckte han såg mongolisk ut. Eller samisk ut
Det kan lika gärna var ryss, lett det finns ju samma drag över hela ...
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F: Du sade att du inte kunde säga någonting om nederdelen av ansiktet.

Eva: Jag tror inte han hade något skägg eller mustasch, jag tror att han hade en 
ganska oansenlig mun.  Det säger jag bara för att annars hade jag ju sett det. Jag 
uppfattade munnen som ihopknipen. 

F: Håret då?

Eva: Brunt

Bfhl: Vad menar du med brunt?

Eva: Det såg nästan färgat brunt ut. Riktigt brunt, inte svensk råttfärg, utan det var 
brunare. Men någonting, ja....nej men det kan ha varit färgat.
Det var i varje fall.... I annat fall hade det varit en väldigt underlig hårfärg.
Den typen av brunt hår, tycker jag inte man ser.

F: När du såg honom framifrån, kommer du ihåg något hår då. 

Eva: Jaa det hängde hår ner från ena sidan. Det var därför jag inte trodde han hade 
någon mössa eller sådant där. Jag är fortfarande väldigt fundersam om han hade
det, det vet inte jag. Jag såg att det hängde hår ner på bortre sidan.

F: Du menar hans högra sida?

Eva: Ja, högra sidan. Det hängde, han hade ingen lugg, han hade håret bakåt på 
något vis, men det hängde ner på ena sidan. Det såg nästan ovårdat ut, som 
rastahår.  Han hade inte rastahår bak, men det såg ut som det var så där  ihoptovat 
nästan lite.
Jag pekar på kinden, för håret hängde ned över kinden lite

Bfhl: Det är inget skägg där då?

Eva: Det kan det ha varit också, alltså skägg typ polisonger, det kan det också ha 
varit, håret åkte ned så på något vis. Jag ser  ingen lugg, som jag minns det.

F: Ingenting på huvudet?

Eva: När jag ser bakifrån när jag ser hur håret står ut, så kan det ha suttit en mössa 
ovanför, det kan vara det som gör att håret liksom sticker ut.
Det kan vara kragar, det kan ha varit att han böjde sig så här. Jag har en känsla 
av att håret står så här. När han står in på Anna liksom.

Bfhl: Och då menar du att det står lite rakt ut i nacken, så det petar utåt?

Eva: Ja, det pekar utåt av någon anledning, så här.
Och det kan ju ha varit flera skäl, jag var så fixerad av Anna att jag tittade mer 
på Anna, jag tittade ju mer på henne än på honom, enda gången som jag tittade 
på honom, så där så, var när han tittade mig i ögonen då.

F: Och så kommer vi till kläderna. Vad såg du av kläderna?

Eva: Jag tyckte han hade en beige tröja,

F: Var den ljusbeige eller......?

Eva: Beigemelerad,  något trikåtyg, lite stickad så där.
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F: Vad då, om du kan....?

Eva: Grövre.... antingen en tunn stickad tröja eller grövre sweatshirts, fast då är den 
rätt grov i sådana fall. 

Han såg påklädd ut, jag fick en känsla av att han var bylsig, att han hade 
mycket kläder på sig.  Jag fick uppfattningen att han hade alldeles för mycket 
kläder på sig. Det var den ena saken jag tänkte på när han kom springande till 
och med. Att han var påklädd, men jag kan inte minnas någon jacka, i så fall 
hade han den inte knäppt.
För när jag börjar titta på honom, då tittar man någonstans i armen, sedan upp 
och i ögonen tror jag. Jag blev lite chockad  över mig själv, att jag hade slagits,  
det brukar inte jag göra.
Så tittade jag på armen och sedan tittade jag upp, jag kan inte minnas någon 
jacka alltså.

F: Kan du minnas någonting mer om tröjan?

Eva: Ja den var bylsig, det kan ha varit polotröja, kragtröja eller kapuschongtröja 
eller, den var inte slätt, utan han såg påklädd ut, som om han hade mycket på sig.

F: Kan du komma ihåg om den var enfärgad eller inslag av någonting?

Eva: Det ringde en journalist till mig igår mitt under minnesstunden, och började 
vråla något om att det stod Nike på någon tröja, men något sådant såg jag inte.
Jag pratade inte med journalister här, men jag tror att jag tittade mera på 
armen än på bröstet.

Han stod ju liksom vänd mot Anna, så även när tittade på mig, så hade han 
kroppen bortvänd. Han backade bort snett så.

F: Han backade ifrån Anna och ut?

Eva: Ja, det var som han släppte henne, så segnade hon ner.
Han backade så, och sedan segnade Anna ned, och det var då jag tänkte
"Vad fan har han gjort".

F: Hur många steg tror du han backade?

Eva: Då gjorde jag så (visar att hon fokuserar på Anna) på Anna. Ja, vet inte, men 
blev mera koncentrerad på Anna.
Men när hon ramlar ner på marken, då ropar jag ,  hur är det med dig.
Sedan böjde jag mig över Anna. Men det kändes som han släppte henne och 
så, så ramlade hon, och då backade han undan.

Han stod vänd snett emot mig, med sin vänstra hand emot mig. Det var den 
jag dängde till med högerarmen. Han vände bara ansiktet mot mig, när jag har 
vrålat
"Vad fan gör du". Och sen som jag känner det, mera än jag faktiskt tittat på 
honom, jag såg honom möjligtvis ögonvrån igen då, eftersom jag började titta 
ned på Anna, så får jag en känsla av att han backar några steg till.

Sedan har jag ingen aning om vart han tog vägen.

För sedan uppstod ju paniken runt Anna.
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F: Kan du komma ihåg någon reaktion, när du slår till honom. Någon slags 
reaktion från hans sida.

Eva: Han tittar på mig, det är det enda.

F: Han säger ingenting till dig?

Eva: Nej  nej, och han tittar på mig och sedan gör han så. (kniper med ögonen). Det 
är möjligt att han kniper ihop ögonen mer när han tittar på mig. Jag uppfattar det 
inte som behagligt i alla fall. 

      
F: Du kan inte komma ihåg, någonting han säger?

Eva:      Nej,  antagligen har jag fått en blockering, men jag minns hela den här 
sekvensen som tyst.
Anna säger ingenting heller, hon skriker inte alls, gud vad jag har blivit 
knivhuggen, det gör hon inte, det säger hon först när hon ligger ner. Och då säger 
hon, "men jag har blivit knivhuggen".

F: Då när du har börjat inrikta dig på Anna, vad händer då?

Eva: Jag böjer mig ned mot henne, liksom och säger men, "hur är det med dig?" 
Och jag tror att jag säger "Gumman", vilket är skitkonstigt. Det är ju liksom min 
gamla chef, med det var något som fick mig att bli så där stressad. Jag känner 
liksom jag bara pratar om det att pulsen stiger. Det var väldigt hemskt.  
Då säger hon, "jag har blivit knivhuggen", nästan irriterat,  och då tittar jag 
ned på hennes mage och då ser det ut som en cowboy film, där blodet bara väller 
ur.
Och precis när jag ser det, så kommer det en farbror, honom tror jag ni har 
pratat med, som kommer från andra hållet, som verkar rätt auktoritär, som det 
verkar som han kan första förband, för jag får en känsla av, för jag är inte så där, 
man vet ju vad man ska göra, men jag är ju inte säker på att jag skulle kunna 
rädda livet på henne . Men jag fick en känsla av att han var en auktoritär  och 
kunde det där. Så jag stod böjd över Anna, och så stod vi och skrek olika saker, 
ring efter ambulans, skrek vi båda två, och säg att det är Anna Lindh. 

Kan vi få tröjor, sedan  vi måste ha något, kan vi få tröjor, så fick vi, och vi 
höll på så där litegranna. Och då stod jag ovanför gubben, och lät honom lägga 
förband på Anna och sedan ropade samtidigt efter en doktor. Så kom det 10 
läkare eller något sådant, och sedan. Nästa gång jag tittar upp...... Och sedan då 
när Anna börjar bli omhändertagen, så säger läkaren, ring Bosse.

Det är väl egentligen först då jag tittar upp och ser att det är jättemycket folk 
där, och då ställer jag mig liksom i vägen, för jag vill inte de ska se hennes 
ansikte. Och sedan ringer jag Bosse och sedan ringer jag Bosse en gång till och 
försäkra mig om att han verkligen åker hem till barnen, för det ville Anna, då 
pratar hon fortfarande. Hon var rätt klar då, hon gav mig Bosses telefonnummer 
och allting sådant. Hon skällde på mig och sa, ring honom igen,  annars går han 
inte hem tillräckligt snabbt, och så där.   Sedan ringde jag upp till Göran 
Persson.....(ohörbart)

Ungefär så.

F: Så den första personen förutom du som .... var den här mannen, som kom. 
Som du nu kan komma ihåg.

Eva: Ja, det var det, gråsprängt hår, blå kavaj, rätt grå tror jag han var. Jag såg 
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honom uppifrån. Jag skulle aldrig känna igen honom, för jag såg bara hans huvud 
uppifrån.

Så la de den här vita T-shirten på Annas mage och så där. Och sedan undrar 
jag, för jag, jag kan inte minnas att jag såg honom innan där.  Han måste gått runt 
bordet, har jag tänkt ut. Kommit runt på något vis, när det här hände, så han 
måste ha sett mycket.

Och sedan står expediten längre bort då., Och sedan kommer alla läkare, 
undersköterskor o s v

F: Innan jag tappar bort det, den här gärningsmannen, kan du komma ihåg 
någonting förutom tröjan. 

Eva: Ja jag tror att han hade gröna byxor, så här lite skrynkliga byxor, sådana där 
armégrön khakigrön. Inte ljus, inte sjögrön, utan grön grön. Så där som de brukar 
vara. Så där som alla har nu. Den färgen liksom.

F: Kommer du ihåg hans skor

Eva: Nej, jag såg inte skorna tror jag.

F: Tuggade du eller Anna tuggummi, under de här sekvenserna?

Eva: Nej det skulle vi aldrig göra.

F: Du sade tidigare att du hade sett någon bild, var vad det? Vad det Aftonbladet.

Eva: Nej, jag löpsedlarna idag när jag var ute på stan. Såg på TV imorse,  när jag 
satte på  TV, för Amanda skulle se på det hör barnprogrammet (min dotter), då 
sitter Lasse Bengtsson där och då ser jag att det är en bild på den här killen. Och 
sen så, såg jag att det var löpsedlar på stan, men jag köpte inte tidningen, därför 
att Dan sa det köpt det inte, titta inte på det.

Bfhl: Du har inte sett?

Eva: Jag har inte tittat, jag har inte köpt tidningen.

Bfhl: Bilden du såg i TV imorse.

Eva: Det var en sådan där maskad bild, på en kille, det var väldigt svårt att se. 

Bfhl: Var det en ansiktsbild eller..?

Eva: Halvkropp kanske, eller. Jag minns inte, jag tittade inte så noga.

Bfhl: Men om man säger så här, efter det du har berättat för oss om 
gärningsmannen, så finns det någon risk att du har sett någon bild, som gör att du 
berättar vad du har berättat idag?

Eva: Nej, nej det är tidigare minnen snarare  också, som jag minns det nu. Nej, det 
enda jag vet, det ringde ju en journalist till mig igår när jag stod på 
minnesstunden, och vrålade att det stod Nike på tröjan. Och då sa jag att höra 
någonting mera, och jag vill inte prata med henne, men det sa hon ju till mig, 
direkt innan jag hann säga någonting.

Förhör med Franchell Hallgren, Eva Maria Bengtsdotter; 2003-09-13 15:25   diarienr: 0201-K233390-03
128



Men jag kan inte minnas att jag såg något sådant. Så det har jag sagt i förhöret 
här också.  Det kan ha att göra, med att han stod med armen mera mot mig, så jag 
inte reflekterade över att han hade någon text. Men jag kan inte minnas någon 
text. Jag tror inte jag är påverkad av den här bilden.

Och jag har inte tittat noga på den, och så. Jag har inte gått fram till 
löpsedlarna och tittat på dem. 

F: Åklagaren har beslutat att alla sådana där viktiga förhör beläggs med 
yppandeförbud enl. RB 23:10, och det betyder att det vi har pratat om idag, ska 
du inte prata med någon om.

Eva: Mm.

F: Sen har du möjlighet att lyssna igenom de här banden i lugn och ro.

Eva: Nej

F: Det säger du nej till.
Varvid förhöret slutar kl. 17.42
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Franchell Hallgren, Eva Maria Bengtsdotter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Franchell - Hallgren förevisas en upptagning från bevakningskamera 7 och 9 plan 2 NK.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lilian Brunn
Förhörsdatum

2003-09-15
Förhör påbörjat

17:30
Förhör avslutat

18:13
Förhörsplats

Polishuset, Kungsholmsgatan 37 Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

F: förhörsledaren
Eva: Eva Hallgren / Franchell

F: I och med att vi startar visningen skall du försöka att sätta ord på dina tankar.

Eva: Mm

Filmen startar med sekvens från kamera 7.

Eva: Ja, alltså bakifrån så kan det mycket väl vara samma kille. Fast håret stack ut och axlarna 
var på ett helt annat sätt. Jag ser inte ögonen på honom riktigt. Jag tyckte ögonen....

Filmen övergår till att visa kamera 9.

Eva: Mössan är i vägen. Det kan mycket väl vara han, men jag tycker det är svårt när man inte 
ser hans ansikte.

Avsnitt från kamera 7 visas åter.

Eva: Alltså byxorna stämmer och tröjan kan stämma att det är ... den  är gråare än jag mindes 
den. Fast den är... va...Kan man stanna lite. Så jäkla grå är den inte. Nej den är "beige-are" ser 
du, den är inte så himla grå.
Jag uppfattade den som ganska beige hans tröja (gärningsmannens), och sen tyckte jag först att 
den är grå (mannens på bilden), men den är rätt beigegrå.

F: Den vi ser på bilden menar du?

Eva: Den som vi ser på bilden på den här killen som går fram och tillbaka. Jag tycker att det är 
svårt när jag inte ser. Jag såg mannen från sidan, han vände aldrig bröstet mot mig utan bara 
en del av bröstet. Det kan mycket väl vara hans tröja, men jag vill se hans ögon eller hans 



ansikte bättre.

F: Nu ser vi från kamera 9.

Eva: Här är mössan ännu längre ner. Här går han ju upprätt som en vanlig människa. När jag 
såg den här killen som attackerade Anna så hade han ju en helt annan kropp. Den var ju 
hopkurad och ärmarna nerdragna. Jag tror att de var väldigt nerdragna. Kanske därför jag inte 
såg kniven. Jag tycker det är svårt att inte se hans ansikte och ögon. Kan man stanna 
någonstans så att man kan se ansiktet lite grann.
 
(Visningen övergår till att stanna filmen på olika sekvenser)
Det kan vara han.. Vad gör han, är han bara ute och går liksom. Håret stämmer. Bak. Frisyren 
stämmer. Fast han ser förfärligt mycket mer civiliserad ut i hållningen....
Har han djupt liggande...... Ja, det kan vara han. Det kan vara han. Det finns ingenting som 
säger att det inte är han. Jag vill ju inte döma någonting på bara det här, men det kan mycket 
väl vara han. Ögonen ser ut att ligga så djupt som hans.
Jo då det kan alltså vara han. I sådana fall är det som jag uppfattade också som ... Jag har ju 
inte sett någon ansiktsbild på den här killen tidigare. Bilderna var publicerad i 
morgontidningarna hos oss i morse. Min man gick upp och ritade över alla med tuschpenna. 
Men det som jag fantiserar, tänker nu, så är det så att jag tyckte att han  hade någonting som 
hängde ner på sidan, men han har ju polisonger som är där, ser jag.

F: Är det det du kan ha sett?

Eva: Ja det är inte uteslutet i varje fall. För det var något som jag såg på sidan som hängde. 
Han hade, om han nu hade mössan, vilket jag mindes bakifrån då att han hade. Så hade han.... 
jag såg honom i ögonen... antingen så är jag så himla liten så att jag såg under skärmen på 
honom eller så satt den lite längre bak.

F: Hur lång tror du att han var?

Eva: Han var ju framåtböjd när han rusade. När han kom liksom med attackkastningen mot 
Anna då var han ju framåtlutad. Då såg han inte så lång ut. Jag tror att han var kortare än min 
man som är 1,83 eller 1,81. Lite kortare än min man.

F: Och själv är du?

Eva: Jag är 1,56. Så jag är väldigt kort, vilket gör att jag, även om han är framåtböjd så ser jag 
honom nerifrån. Han tittade mig i ögonen. Jag uppfattade det som.... Ja just det, jo men det kan 
vara polisonger. Som det ser ut nu på bilden, så kan det vara det jag såg. Han vände sig om, nu 
ska jag försöka förklara,  han vände sig, vi tittar på den här bilden (bild på mannen när han just 
går genom larmbåge). Om man tänker sig att Anna stod framför honom och sedan så när jag 
slog honom där ungefär.

F: På armen.

Eva: På hans vänstra arm då hade han inga bara armar nertill utan då hade han tröja. Och då 
vände han sig mot mig med ansiktet, inte så mycket med kroppen som med ansiktet. Då är det 
möjligt att det är hans högra polisong som jag uppfattar som det här rasta-aktiga. Det var 
något liksom tovigt hår som jag uppfattade det, det kan vara polisong, det kan vara det.

F: Du är säker på att han inte hade ärmarna uppkavlade då?

Eva: Nej det är jag inte, men jag minns inte... jag såg ju inte kniven det är därför jag tror att 
han hade ärmarna nere. Fast han stod ju långt inne i Annas mage liksom. Alltså det är ju så här 
att man tror saker, och ser inte så, jag börjar känna så. Men där jag rörde honom var det tyg.
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F: Nu sa du så här att du sett kepsen bakifrån, eller missuppfattar jag ....

Eva: Nej, nej, det ringde jag till någon och sa för flera dar sedan på någons telefonsvarare här. 
För att först så mindes jag absolut ingen keps, men sedan när jag började tänka på själva, man 
får ju olika flashbacks från själva attacken. Sen när jag började se Anna framför mig då 
förträngde jag i början rätt mycket. Då ser jag hur Anna tar fram väskan för att skydda sig och 
sen ser hans nacka, snett ifrån där jag står, baksidan, och då tror jag att han hade en mössa på 
sig. Håret stack liksom ut så, mellan... och det kan ha varit den där kapuschongen, det var 
något bylsigt och sedan stack håret ut som lite spretigt och då kan han mycket väl... jag tror att 
han hade mössa på sig då. Det är bara det att när jag såg honom i ögonen så minns jag ingen 
mössa, men då minns jag å andra sidan väldigt lite, annat än hans ögon, just den sekvensen, 
som jag kan tänka mig så var det mest hur han kisade ihop sig.

F: Skall vi titta på honom då bakifrån.

Eva: Han ser ju ung ut... När jag såg honom så tyckte jag att han absolut inte såg ut som under 
trettio, men när jag ser honom ser han ung ut på gången. Han kan väl vara... Han är ju ingen 
tonårspojke. Här kan han ju vara  vad som helst mellan 25-35. Då tyckte jag han såg äldre ut 
än när jag ser honom gå här. Nu ser jag ju inte ansiktet ordentligt. Sen är det ju så att när jag 
såg honom det var ju precis före under och efter att han högg ihjäl Anna och då hade han ju ett 
helt annat ansiktsuttryck än han har nu. Om det.... jag vet inte vad jag ska säga, det låter som 
jag säger "där är mördaren". Jag tror att det kan vara mördaren, men jag vet ju givetvis inte 
100 procentigt att det är det förrän jag kan se ansiktet ordentligt. Jag tycker inte att jag ser det 
så tydligt. Men när jag ser det här (pekar på en bild på mannen bakifrån). Om man tänker att 
han skjuter upp axlarna väldigt mycket och böjer sig framåt då skulle håret sticka ut precis 
som det gjorde när han högg Anna i magen. Anna är ju rätt liten, hon var ju rätt liten hon 
också. Anna var 1,61 eller 1,62 så att... jaa..... det kan absolut ha varit han. Det finns ingenting
 som säger att det inte är han. Och jag vill inte sätta dit någon i onödan s.a.s. Fast  han ser ju 
väldigt...... det är ju en vansinnig skillnad när en människa går runt så där och svassar och när 
man hugger ihjäl någon. Då får man en annan kropps..... Det som jag har fäst mig vid det är 
hans kindknotor, det som jag har kallat mongoliskt innan och att han kisade när han tittade på 
mig och att han hade raka ögonbryn, de var inte välvda. Sedan kanske han gjorde miner också 
när han stod och mördade någon just då.....

(Ett antal filmsekvenser stoppas fortsättningsvis)

Eva: Det är svårt att se... var han orakad eller är det skuggor.......... jag minns inte att han var 
orakad, jag minns att han hade dålig hy....................nej det är skuggor. Nej, det kan mycket väl 
vara han.
Är det ränder i fodret som han har i kapuschongen. Om jag uppfattade det som att det stack ut 
så kan man undra vad det är för ränder där. Men om han hade en vanlig Nike-tröja så hade 
han någonting annat under. Titta får du se, det kan vara det som är bylsigt. Det finns ingen 
Nike-tröja med randigt foder. Eller hur, han har någonting annat där....... Det ser så konstigt ur 
tycker jag...... han har något under.... Ett av de klaraste minnena jag hade i ambulansen det var 
att han var bylsig, att han var påklädd. Det hävdar jag fortfarande att jag tyckte att han var. Nu 
var han ju framåtböjd och så där, men det ser ju ut som att han har ett par lager där i alla fall. 
Jag tror inte att det finns någon Nike-tröja med foder.....

F: Det här är ju en skaplig bild.

Eva: Jaa, jag vill titta på ögonen också. Hur ser man ögonbrynen?... Ja, det kan mycket väl 
vara han......  Jag tycker att kläderna stämmer. Jag minns inte Nike-märket, det gör jag 
fortfarande inte. Jag såg honom antagligen inte rakt framifrån utan mer från sidan, när han 
tittade på mig. Så att..... nacken är sådant som jag minns den och han ser ut att ha den typ av 
kinder. Så tydliga är de inte så att jag kan gå i god för att det är han. Kolla där får du se, han 
har någonting under där.
Om han gör så här (skjuter upp axlarna) och håret sticker ut där det är randigt där så kan det bli 
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ännu mer så där stickigt.

F: Om det är tjockt i nacken, menar du?

Eva: Ja, det bylsiga intrycket alltså. Men det är en annan kropp.

F: Hur menar du?

Eva: Jag menar när mördaren kastar sig fram mot Anna är han ju liksom hopkurad. Extremt 
aggressiv i kroppen liksom ett raseri. Den här går ju rätt upp, men det är klart han springer ju 
runt så där jämt om det är han. Han ser ju yngre ut i kroppen den här, eller avspändare i varje 
fall. Det kan vara rastahåret det där.

F: Polisongerna?

Eva: Polisongerna. Det som jag uppfattade det som rassligt i sidan. För han vände ansiktet mot 
mig så att jag såg ögonen och mer av hans högra sida egentligen än hans vänstra. Han hade 
kroppen mot Anna fortfarande, så vände han ansiktet mot mig och sen backade han liksom. 

F: Du bedömer honom till vilken ålder då?

Eva: När jag såg honom så tyckte jag han var över 30, kanske 35. Jag minns honom som 
liksom rätt grov i hyn, men inte 25. Sen så var det så att han hade ju ...... alltså helt jättespänt, 
helt manisk ut, helt galen ut. Det kan jag ju så här  intellektuellt efteråt så här efteråt säga att 
där såg han ju inte ut som någon normal människa. Men jag uppfattade honom som över 30 i 
varje fall, det gjorde jag,  fortfarande när jag tänker på det, över 30, jaa , men inte i min ålder 
utan mycket yngre. Pojkar i 20 årsålder är ju släta....... tunnare också kanske.

F: Om du skulle våga dig på en procentsats, hur skulle den se ut?

Eva: Att det här är killen som dödade Anna?

F: Jaa.

Eva: ........alltså med tanke på .... nu kan ju jag inte ta bort sådana tankar som att han var precis 
där... jag kan ju inte se det helt neutralt... jag vet ju att han var på våningen över och att han 
hade nära till, och att han påminner mycket. Jag kan säga 75 – 80 procent. Men det är ju med 
det i....Jag kan ju inte ta bort det ur min hjärna då. Men om jag inte visste det så kanske 
sannolikheten hade varit lite mindre, förstår du hur jag tänker.. därför att det påverkar ändå 
mig att han är så nära oss här och  det var så pass tomt i varuhuset. Vi var ju där så pass tidigt. 
Alla som fanns kom ju rusade när Anna var nedhuggen och ryktena började gå, men innan 
dess så kändes det som väldigt tomt i varuhuset. Det kan inte ha varit jättemånga likadana 
grabbar där, om du förstår hur jag tänker... så med allt det i beräknande, 75-80 procent, men 
inte 100 för jag ser inte honom tillräckligt bra för att säga det. Det kan ju vara någon som är lik 
och har oturen att vara där.... Bakifrån skulle jag säga 85 procent. Sen ser jag inte honom 
tillräckligt bra framifrån, eftersom jag såg honom underifrån och här har han mössan ner över 
ögonen. Jag tycker att....... den här bilden tycker jag att man ser att han har väldigt höga 
kindknotor eller att ljuset ligger väldigt högt upp

F: Bild 01.01.08.

Eva: Då tycker jag att han har ett ansikte som liknar den man som jag såg hugga ner Anna. 
Den man som högg ner Anna hade axlarna uppe över öronen och jag uppfattade ansiktet som 
stubbigt, men det tror jag alla ansikten blir när man hugger ner någon. Där titta där, där är 
kinden väldigt......

F: Bild 01.02.07.
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Eva: man ser inte hur hyn är. Den ser inte så himla skrovlig ut här. Är han lite orakad, då kan 
det vara lite skabbigt av gammalt skägg.... det jag såg och det jag minns i mina mardrömmar är 
hans ögon. Inramningen som var då, på något vis mongoliskt... sneda, höga kindknotor alltså, 
tycker inte du det?

F: Jag får inte..........

Eva: Oh förlåt..., jag uppfattade det som att han inte hade låga kindknotor utan hade höga 
kindknotor i alla fall. .................
Ja byxorna stämmer och färgen på tröjan stämmer, och byllset stämmer och håret bak stämmer 
och kindknotorna stämmer.
Men som sagt, han har ju inga ovanliga kläder på sig....

Konfrontationen avslutas 18.13.
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Förhör Signerat av

Gunnel Lindqvist
Signerat datum

2003-10-23 13:16Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Franchell Hallgren, Eva Maria Bengtsdotter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om uppgiften att hon överlämnat en handling/program till Stefan Amér på vilket det stod ett

tfn-nummer?
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Gunnel Lindqvist
Förhörsdatum

2003-09-17
Förhör påbörjat

20:05
Förhör avslutat

20:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

P g a att den hördes namn blivit felaktigt inregistrerat i polisens utredningssystem DUR, har 
förhöret 2003-10-23 kopierats in i nytt förhör och rätt namn har registrerats. Åtgärden har 
genomförts av fhl Krinsp Gunnel Lindqvist.

Då undertecknad ej kunde ta emot tfn-samtal från Eva Franchell kl 17.00 idag, ringer 
undertecknad till henne från bostaden under kvällen, vilket var ett önskemål från Franchell.

Eva Franchell tillfrågas om hon överlämnat någon handling eller något program för Anna 
Lindh 2003-09-10, till hennes sakkunnige Stefan Amér, på NK eller på K S?

Eva har inget minne av det. Hon säger att det nog är uteslutet att hon har överlämnat någonting 
till honom på NK. Det var mycket stressigt och omtumlande, hon kommer ihåg att hon satt 
fram i ambulansen med Anna Lindhs väska, skor, och andra tillhörigheter i famnen.

Eva upplyses om att Stefan Amér uppgivit att Eva överlämnat programmet / handlingen till
honom. Eva kommer inte ihåg detta men säger att om hon gjort det så är det troligare att hon 
överlämnat det till Stefan Amér på sjukhuset. 

Eva tänker efter och berättar att direkt efter det att Anna Lindh segnade ner på golvet inne på 
Filippa K butiken, böjde sig Eva emot henne. Bland det första som Anna sade var att hon bad 
Eva att ringa till Bosse (hon avsåg sin man uppfattade Eva det som). Eva säger att det kan 
finnas en möjlighet att Eva i det läget greppade ett papper "vad som helst" för att skriva upp 
hans tfn nummer på. Eva kommer inte ihåg om det var så men ser det som en förklaring till att 
det står ett tfn numnmer på Annas program.

Själv är Eva säker på att hon inte hade några handlingar alls i sin väska som rörde Anna Lindh. 
Eftersom hon inte arbetar för Lindh längre finns ingen anledning att hon ska bära på hennes 
handlingar. Dessutom är Eva säker på att hon städat ur sin egen handväska någon dag innan. 



Eva gjorde ett lunchbesök i Vällingby C den aktuella dagen och inhandlade där en del 
kosmetik. Det blev en ganska stor påse och den hade Eva högst upp i sin egen handväska. Hon 
tänkte för sig själv att det var tur att hon städade ur sin väska så att allt hon köpte fick plats där.
Eva vet att hon inte sedan tidigare hade något blodigt papper i sin handväska.

Efter händelsen kom det sig att innehållet i Evas väska blev väldigt blodigt. Orsaken är den att 
Eva tog hand om en del av Annas saker som hon hade i sin stora väska, bl a den blodiga påsen
med inköpet som Anna gjorde på Jackpot. 

Vidare berättar Eva att i samband med att Anna Lindh segnade ner på golvet inne på Filippa K 
butiken, kom en man och hjälpte till. Han böjde sig ner och gjorde bl a tryckförband.
Om han hade några skador på sina händer eller f ö känner inte Eva till.

Förhöret avslutat kl 20.15
Utskrivet 2003-09-18 kl 15.15
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Tjänsteanteckning
Promenadtid från UD till NK, plan 1

Signerad av

Dan Boija
Signerad datum

2003-10-29 15:12Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Dan Boija
Datum

2003-10-29
Tid

14:25
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Dan Boija

Uppgiften avser

Uppgift

Dag som ovan utförde krinsp Dan Boija och Mikael Schönhoff en tidtagen promenad från 
UD´s entré till NK, plan 1. Promenaden delades in i olika deltider:

UD, via Malmtorgssgatan, höger Jakobsgatan till Gallerians entré i hörnet Jakobsgatan - 
Regeringsgatan ........................................................................... 2 minuter.

Entrén Gallerian, Jakobsgatan, till den plats där tidigare butiken Jackpot var belägen inne i 
Gallerian, dvs den del av Gallerian som vetter mot Hamngatan...... 3 minuter.

Slutligen från butiken, där tidigare Jackpot var belägen, via Hamngatan höger fram till 
övergångsstället, över Hamngatan. Övergångsstället, över Regeringsgatan, in genom entrén till 
NK som är belägen i korsningen Hamngatan - Regeringsgatan. Därefter gick vi direkt fram till 
rulltrappan, upp till plan 1................................................. 3 minuter.

Promenaden genomfördes i relativt lugnt tempo och vi stannade för att invänta grönt sken vid 
övergångsställen. Noteras bör att det var väldigt många människor inne i Gallerian, 
gissningsvis pga skolornas höstlov, som gjorde att vi inte kunde gå den rakaste vägen från 
Gallerians entré vid Jakobsgatan och fram till den plats där butiken Jackpot tidigare var 
belägen. Vi fick alltså snirkla oss fram. Samma förhållanden rådde inne i varuhuset NK. Detta 
inverkade dock inget nämnvärt på tidåtgången för promenaden.

Den totala tiden för promenaden från UD till NK, plan 1, blev för oss alltså 8 minuter.
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Förhör Signerat av

Johnny Jansson
Signerat datum

2003-09-10 22:22Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONÖ Övervakning Norr
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Arvidsson, Linnea Mariana
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne angående mordförsök onsdagen den 10 september 2003 ca kl 16.20 på NK-varuhuset

Hamngatan 18-20 i Stockholm. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Johnny Jansson
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

17:21
Förhör avslutat

17:42
Förhörsplats

Hamngatan 18-20, NK-varuhuset, plan 1.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Arvidsson berättar att hon arbetar som butiksansvarig i butiken Filippa K. Denna dag hade 
Arvidsson skickat iväg sin kollega ÅSA Lundström på rast. Arvidsson gick runt i butiken och 
"fixade" med gardiner och olika saker eftersom det denna dag var ovanligt lite folk och 
mycket lugnt.

Ca en kvart efter att Åsa gått på rast (Arvidsson vet ej vad klockan var) kom utrikesministern 
ANNA Lind in i butiken tillsammans med en annan kvinna som Arvidsson uppfattade som 
Linds kollega. Arvidsson gick fram till ett bord i butiken i närheten av Lind för att kunna vara 
behjälplig om Lind behövde hjälp.

Arvidsson la märke till en kille som stod vid rulltrpporna på en öppen "plätt" ca 8-10 meter 
utanför butiken Filippa K:s ingång. Killen "såg stor ut". Därefter stod Lind och hennes 
kvinnliga bekant vid en vägg där ett s k "klädhäng" fanns. De två skulle gå ut då killen som 
stått utanför sprang fram till Lind. Arvidsson såg inte vad som hände men hörde att en 
kvinnlig röst sa: "Nämen-vad händer?"

Killen sa: " Där har du", som Arvidsson uppfattade som ren svenska med stockholmsdialekt. 
Därefter försvann killen från platsen i en riktning som Arvidsson inte uppfattade. Arvidsson 
ringde till vakt och polis.

Arvidsson känner i efterhand, som om killen förföljde och väntade på Lind.

SIGNALEMENT

Arvidsson uppfattade mannen som ca 30-35 år (såg inte ansiktet men han lät så på rösten), ca 
185 cm, normal kroppbyggnad. Iklädd en mössa i "off-white" smutsvit färg och en ljus jacka 
med stora fickor som gick till halva låret. Jackan var uppknäppt.       

Uppläst och godkänt.  
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Förhör Signerat av

Lars-Göran Pålsson
Signerat datum

2003-09-21 17:27Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Arvidsson, Linnea Mariana
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres upplysningsvis angående iakttagelser den 10 September 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Förhörsvittnen: Pa Anders Jared, Erik Kvarnsmyr, Åsa Lundström

samt Angelica Piñeros.

Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lars-Göran Pålsson
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

16:02
Förhör avslutat

16:40
Förhörsplats

NK Filippa K (lunchrum).
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Arvidsson uppger att butiken har gått bra och att man alltid haft många kunder i butiken. 
Under den aktuella dagen hade det dock varit mycket lugnt.

Vid 16.05-16.10 uppmärksammade hon att Anna Lindh samt en väninna kom in i butiken, de 
kom från NK kvinna hållet.

Då de kom in i butiken gick de längs butikens vänstra sida, till vänster om det bord som fanns 
placerat i mitten av butiken (sett utifrån butiken) i riktning in mot butiken. Då Lindh samt 
väninnan befunnit sig på den vänstra sidan av butiken,  hade de gått bredvid varandra och 
pratat. Arvidsson uppger att hon normalt brukar hälsa sina kunder välkomna, med att det ej 
blev så denna gång, med anledning av att Anna Lindh samt väninnan gick och pratade med 
varandra.

De stannade till någon gång för att titta, men enligt Arvidsson märkte hon att de inte skulle 
handla något.

Då Anna Lindh samt väninnan rundat bordet och var på den högra sidan av bordet (sett utifrån 
butiken), hade Arvidsson gått fram till bordets vänstra sida (sett utifrån butiken), för att vara 
tillhands. På det (enligt Arvidssons egen uppgift) knähöga bordet fanns schalar utlagda. Mitt 
på bordet fanns en vas med 10 stycken liljor placerad. Blommorna nådde (enligt Arvidssons 
egen uppgift) upp i axelhöjd på Arvidsson.

När Arvidsson står vid bordet, drar hon ut trådarna på en Pearlfärgad schal som ligger på 
bordet. Hon iakttar då (genom blombuketten) en man som står utanför och spanar in i butiken 
(Se skiss pkt 1.). Arvidsson uppger att hon känner på sig att någonting är fel.

Arvidsson har uppfattningen av att mannen går sakta framåt, men att han tar ett snabbt sista 
steg för att närma sig Anna Lindh. I detta skede har väninnan sneddat höger (sett utifrån 



butiken) på väg ut från butiken. Anna Lindh har dock stannat till, och befinner sig ett steg 
bakom väninnan.

Mannen säger ingenting då han tar sig fram mot Anna Lindh. Han närmar sig Anna Lindh med 
armarna i midjehöjd. Anna Lindh höjer sin arm i försvar, varefter hon (som Arvidsson 
uppfattat det) lågmält skriker,  "Nej, Aah". Arvidsson får uppfattningen av att mannen trycker 
Anna Lind inåt butiken.

Arvidsson tycker det hela är obehagligt, varför hon väljer att titta ned. Hennes första tanke var 
att det kunde vara någon tårtkastare, eller någon som ville knuffa Anna Lindh, men av Anna 
Lindhs röst förstod hon att det var fråga om något annat. Arvidsson uppskattar att hon stod ca. 
1½-2 meter från Anna Lindh.

Arvidsson uppfattar att mannen säger "skyll dig själv", eller något liknande, samt "det var du 
värd", eller något liknande. Mannen talar svenska utan någon brytning.
Arvidsson kan inte komma ihåg när mannen sagt dessa ord, men har uppfattningen av att det 
var någorlunda i samband med Anna Linds skrik.

Anna Lind trycks baklänges och hamnar på golvet. Lindh faller inte in i de kläder som hänger 
vid väggen, ej heller slår hon emot bordet som finns i mitten av butiken. Arvidsson tror att det 
är i samband med att Anna Lindh faller mot golvet som hon säger (vilket Arvidsson uppfattar 
som en viskning), "jag är stucken", "han stack mig", eller något liknande.

När mannen därefter springer ut från butiken, tittar Arvidsson fortfarande ned i golvet. Hon ser 
Anna Lindh liggande på golvet. Arvidsson uppger att väninnan kastat sig ned på knäna 
bredvid Anna Lindh.

Väninnan ropar åt Arvidsson att hon skall kontakta [1.] ambulans, polis, hämta handdukar, 
samt stänga butiken. Arvidsson tar då några steg bakåt mot telefonen. I samband med detta 
kommer det in en kund, vilken tidigare besökt butiken, och för vilken Arvidsson hängt undan 
kläder.

Kvinnan är ca. 30-32år, ca 165cm. Hon har lockigt blont hår, samt bär glasögon. Arvidsson 
tror att kvinnan hade en prickig jacka [2.] på sig. Arvidsson tror att kvinnan sagt "jag såg 
något".

Arvidsson uppger att kvinnans namn står på de kläder som finns undanhängda. Arvidsson tror 
att klockan varit ca. 16.30, då kvinnan kommit in i butiken.

Arvidsson uppfattade att hela händelsen gått mycket fort och uppskattar att det endast tagit ca. 
4 sekunder från det att mannen kommit fram mot Anna Lindh till dess han försvinner ut ur 
butiken.

Arvidsson bar själv en grön V-ringad t-shirt samt blå jeans. Hon hade håret uppsatt i for av en 
hästsvans.

Arvidsson omtalar att det inte varit någon annan person i butiken, under den tiden Anna Lindh 
samt hennes väninna befann sig i butiken.

SIGNALEMENT
Arvidsson uppskattar av mannens röst att han kunde vara i 30-års åldern. (Arvidsson uppger 
att hon aldrig sett mannen ansikte. Hon uppskattar att mannen var ca. 180cm, hade mediär 
kroppsbyggnad.

Mannen bar en öppen ljus jacka med fickor, en smutsgrå mössa [3.].

Förhör med Arvidsson, Linnea Mariana; 2003-09-13 16:02   diarienr: 0201-K233390-03
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Arvidsson tror att mannen bar mörka byxor, eftersom det enlig Arvidsson annars lyst mer mot 
det mörka butiksgolvet.

Arvidsson uppger vidare att mannen måste haft mjuka skor på sig, då hon annars skulle ha hört 
stegen, p.g.a. det hårda golvet.

Mannan pratade flytande svenska utan brytning.

Arvidsson kände ingen sprit eller röklukt från mannen.

Arvidsson skulle inte känna igen mannen om hon fick se denne igen.

Arvidsson är mycket skakad av händelsen och har vid förhöret haft hennes pojkvän samt 
ytterligare två kamrater med sig, detta efter eget önskemål.

Förhöret genomläst samt godkänt, måndagen den 15 september 2003 kl. 14:30, med följande 
rättelser samt förtydelser:

[1.] Då väninnan ropar till Arvidsson säger hon först att Arvidsson skall kontakta vakt.
[2.] Det är inte en dalmatinerprickig jacka, utan en tweedjacka.
[3.] Mössan är ej smutsgrå, den är smutsvit.

Förhör med Arvidsson, Linnea Mariana; 2003-09-13 16:02   diarienr: 0201-K233390-03
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Bifogas förhöret med Linnea Arvidsson, 2003-09-13 16:02   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Lars-Göran Pålsson
Signerat datum

2003-09-21 17:27Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Arvidsson, Linnea Mariana
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres upplysningsvis angående iakttagelser den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lars-Göran Pålsson
Förhörsdatum

2003-09-18
Förhör påbörjat

16:56
Förhör avslutat

17:55
Förhörsplats

LKPU/S, Kungsholmsgatan 37, STOCKHOLM
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Arvidsson uppger att hon på lördagen den 13 september 2003, träffat Johanna Svedberg från 
NK Designers. Arvidsson hade då på ca 20 meters avstånd sett en löpsedel, på vilken mannen 
som fotograferats på NK publicerats. Arvidsson uppger att det varit på så långt avstånd, varför 
hon inte kunnat uppfatta bilden särskilt bra.

På måndagen den 15 september 2003, såg hon en stillbild av mannen i TV. Arvidsson uppger 
att hon inte fäst sin uppmärksamhet på mannen, utan istället tittat på bakgrunden, för att se var 
bilden var tagen. Hon kommer ej ihåg om hon var ensam vi detta tillfälle, eller om hennes 
pojkvän också tittade på tv:n. Hon hade ganska omgående bytt kanal. 

Arvidsson har även sett en bild av mannen i Dagens Nyheter den 18 september 2003. Mannen 
sitter då i baksätet på en bil, man kan ej se ansiktet på honom.

Arvidsson har försökt att undvika att se på bilder av mannen, men har vid dessa tre tillfällen 
inte kunnat undvika bilderna. Hon vill vänta med att titta på bilder av mannen till dess 
personen blivit dömd för brottet.

Arvidsson har i förhör uppgivit vad mannen sagt till Anna Lindh, samt vid samtal, att hon 
uppfattat mannens röst som elak.

Arvidsson uppger att hon uppfattade det mannen sade, som att han tänkte, det han sade, d.v.s. 
att han sade det lågmält. Anledningen till att hon uppfattade rösten som elak, beror på att 
rösten var dov samt att mannen sade allt i en mening, samt i samma tonläge.

Arvidsson vet ej om hon skulle känna igen mannens röst. 

Förhöret uppläst och godkänt 2003-09-18 kl. 17:55



Arvidsson har tidigare erhållit en schematisk skiss över butiken Filippa K, (upprättad av Pa 
Anders Jared) för att hon på denna skiss skall kunna återge händelseförloppet. Arvidsson har 
själv ritat in samt beskrivit händelseförloppet. Arvidsson överlämnar dessa handlingar i 
samband med förhöret. 

Förhör med Arvidsson, Linnea Mariana; 2003-09-18 16:56   diarienr: 0201-K233390-03
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Händelseförlopp NK-Filippa K-Linnea, 2003-09-18 16:56   diarienr: 0201-K233390-03
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Händelseförlopp NK-Filippa K-Linnea, 2003-09-18 16:56   diarienr: 0201-K233390-03
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Tjänsteanteckning
Arvidsson, Linnea Mariana

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Linnea Mariana Arvidsson
Datum

2003-09-21
Tid

14:26
Beskrivning

Anteckningar i samband med debriefing med Linnea Arvidsson - butikschef Filippa K, NK
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Sibyllegatan 55
Inträffat mellan

2003-09-14 18:05

114 43  Stockholm och

2003-09-14 21:11
Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Muntligt
Upprättad av

Anders Jared

Involverade personer Personnummer Roll

Linnea Mariana Arvidsson         - Vittne
Involverad personal Roll

Lars-Göran Pålsson Utredare
Uppgiften avser

Anteckning - Linnea
Uppgift

Samtal med krishanterare Stefan Dahlberg och Linnea Arvidsson.

Detta samtal har kommit till stånd med anledning av att Arvidsson inte fått möjlighet att tala 
med någon för att bearbeta den händelse hon varit med om. 

Arvidsson omtalar att hon efter händelsen känt sig otrygg.

Arvidsson berättar om händelsen den 10 september 2003, på NK i butiken Filippa K. 
Berättelsen överensstämmer med vad Arvidsson uppgivit i förhör den 13 september 2003.

Vidare berättar Arvidsson följande:

Arvidsson ser en person som inte passar in, han befinner sig då ca 4-5 meter från Arvidsson. 
Mannen står så att han tittar in i butiken. Arvidsson säger att mannen stod vänd med kroppen 
rakt mot butiken. Hon såg bara en gestalt och hållningen. Hon bedömer mannen till att vara 
180-183 cm, normal kroppsbyggnad, bredare, raka axlar men inte "pumpad". Den ende 
Arvidsson kunde komma på gjorde samma intryck på henne vad gällde hållningen av axlarna 
var "Torkel" i filmen Jalla-Jalla. Hon sa att det var ingen "pappa-figur" och ingen förvirrad 
person. Han ser ut "som en Svensson från förorten", ingen snobb, ingen invandrare och ingen 
"medvetet cool hip-hopare". Mannen har inga glasögon. 

Arvidsson ser genast att något är fel. Anledningen till hennes känsla beror på att hon känner en 
oro för osäkra människor.



Arvidsson berättar att hon ser på människors hållning om det rör sig om osäkra människor. 
Hon delar upp de osäkra människorna i två kategorier. Den ena kategorin är de som drar upp 
axlarna och armarna som ett skydd. Den andra kategorin är de som går rakryggade med 
axlarna uppsträckta.

Den man hon ser utanför butiken, tillhör den andra kategorin.

Vad gäller jacken, så är hennes uppfattning att mannen bar en öppen ¾ lång, ljus jacka utan 
tjockt foder. Anledningen till detta, beror på att hon uppfattar något svart i brösthöjd, varför 
hon har uppfattningen av att mannen bar något svart under jackan.

Arvidsson beskriver mannens mössa samt jacka, och är själv medveten om att hon därför 
måste ha passerat med blicken förbi mannens ansikte. Arvidsson har dock endast ett suddigt 
minne av mannens ansikte. Arvidsson beskriver gärningsmannens röst. Hon hör att han säger 
"Här har du", "Det var du värd" eller något snarlikt. Hon poängterar att det var två meningar 
och att ordet  förtjäna inte användes. Rösten lät elak, ond,  utan sludder. Den var mörkare och 
utan dialekt, ej utpräglad, rätt vanlig dov svenska. Arvidsson säger att hon inte såg mannens 
kropp men att rösten kom lite nerifrån. 

Arvidsson uppfattade mannen rörde sig "lätt på foten, tyst". Efter att Anna Lindh fallit till 
golvet hörde Arvidsson någon som skrek "stoppa honom då!" men kan inte säga av vem.

Stockholm 2003-09-21

.................................... ........................................
L-G. Pålsson/Krinsp A. Jared/Pa

Arvidsson, Linnea Mariana, Tjänsteanteckning, 2003-09-21 14:26   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONJ Utredningsjour Norr
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Sundberg, Hanna Mari
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med misshandel av Anna Lind inne på NK
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Annika Lindberg
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

17:05
Förhörsplats

NK
Typ av förhör

RB 23:3
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Hanna berättade att hon befann sig inne i butiken Filippa K tillsammans med en väninna.
Hanna och väninnan stod längs med den högra  väggen ( om man står vänd inåt butiken).

Vänninnan var på väg att visa en klänning när Hanna såg att en tant var jagad av en yngre kille 
in mot butiken. Tanten flög plötsligt in bland kläderna som hängde längs med väggen och 
landade på golvet. Hon vet inte varför tanten kom flygande. Hanna sa att hon sedan såg att 
mannen slog 2-3 st knytnävsslag mot kvinnans mage. Han vände sig sedan om och sprang 
iväg.

Kvinnan tittade Hannas ögonen och sa med hög tydlig röst " Han har stuckit mig i magen".
Hanna såg att det var Anna Lind som låg på golvet och att det blödde från hennes mage.
Hannas första tanke var "även fast hon har blivit knivskuren så pratar hon så tydligt och 
"rejält". När Hanna såg allt blod skrek hon högt och det kom fullt med folk. En man försökte 
aktivt stoppa blodflödet. Hanna som stod närmast Anna där hon låg kände att hon fick en 
chock.

Hanna reflekterade inte på var mannen försvann. 

Hanna såg ingen kniv. Hon hörde inte något som killen och Anna ev. sa till varandra.

Hann beskrev mannen som ung ca 25-30 år, kort hår , smal kroppsbyggnad och ca 185 cm 
lång. Hans klädsel var "noll koll" dvs ej moderna och lite för kort. Han hade en mörk keps.
Hon tror att han hade en brun jacka och troligen jeans.

Hanna uppgav att hon aldrig såg killen rakt i ansiktet och tror att hon  inte skulle  känna igen 
honom igen. Han hade inte skägg eller glasögon.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OKU/3 Grupp 3 Våldsbrott
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Sundberg, Hanna Mari
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med anledning av mord på NK varuhuset i Stockholm  den 10 september 2003

kl. 16.20.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Sten-Åke Wranding
Förhörsdatum

2003-09-12
Förhör påbörjat

10:01
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

1OKU-3
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Portnoff Nordström, Christin
Berättelse

Hanna Sundberg benämns med sitt förnamn Hanna fortsättningsvis i förhöret. 

Hanna berättar att hon onsdagen den 10 september 2003 vid 16.20 tiden gick in på NK 
varuhuset i Stockholm. Hanna var i sällskap med sin kamrat Anna Palmgren. Anledningen till 
besöket på NK var att Anna skulle visa en klänning som denna skulle köpa och ha på ett 
bröllop. Anna hade tidigare sett klänningen i butiken Filippa K på NK. 

Hanna berättar att dom tog rulltrappan upp på plan 1 och gick direkt in i Filippa K butiken. 
Hanna och Anna gick direkt in till höger i butiken precis innanför ingången där 
klädställningarna är.  Anna befann sig lite längre in i butiken än Hanna. Hanna markerar 
hennes egen position som nummer 1 på skissen och Anna Palmgren som nummer 2. Anna 
skulle precis ta fram klänningen och visa för Hanna. Helt plötsligt "flyger" två personer in i 
butiken. En person hamnade på rygg, se position 3 på skissen,  och den andra personen 
hamnade över den liggande. Personerna hamnade under klädställningen. Personerna kom inte 
så långt in i butiken. Den personen som låg över den andra utdelade med höger hand, som 
Hanna uppfattade det, knytnävsslag med höger hand mot magen på den som låg ner. Hanna 
uppfattade att det var två knytnävsslag. Slagen utdelades med kraft. Det var väldigt bestämda 
och beslutsamma slag.  

I detta läge såg Hanna att den som låg ner var en kvinna. Hanna uppfattade situationen såsom 
en kvinnomisshandel. Hanna såg att kvinnan försökte undkomma genom att trycka sig bakåt 
med fötterna. Hanna uppfattade det som att kvinnan kan ha stönat eller ropat till. Allt gick 
väldigt fort. Personen som misshandlade kvinnan reste sig blixtsnabbt upp. Hanna såg då att 
det var en man. Mannen hukade sig när han sprang ut från butiken. Mannen sprang åt vänster, 
se pil på skiss. Hanna tappade direkt mannen ur sitt synfält. Hanna tittade direkt på kvinnan. 

Hanna stod kvar på platsen. I detta läge började kvinnan att tala till Hanna. Kvinnan sa "han 
har skurit mig i magen". Hanna såg då att kvinnan var Anna Lindh. Hanna såg blod som 



sipprade ur Anna Lindhs mage. Hanna förstod direkt allvaret i situationen i och med att hon 
hade sett hur hårt mannen slog samt att hon nu såg blod. Hanna stod kvar och ropade till de 
andra i butiken. Hanna ropade "han har skurit henne i magen, han har skurit henne i magen". 
Folk kom då fram. Hanna kände då "stackars henne som alltid för sådan uppståndelse kring 
sig". Det kändes som att tiden gick väldigt långsamt nu tyckte Hanna. Det hände inte så 
mycket. Folk närmade sig Anna Lindh och ställde sig och stirrade på henne. Det var en man 
som rusade fram till Anna Lindh och försökte stoppa blodflödet. Man bad butiksinnehavaren 
om kläder för att stoppa blodflödet. Någon av de som hjälpte Anna Lindh bad om mer kläder 
för att stoppa blodet. Hanna frågade då efter mer kläder. Kompisen Anna tog upp sin telefon 
och ringde efter ambulans. Butiksinnehavaren ringde även hon efter ambulansen. Anna hade 
tidigare varit med om en liknande situation då ingen ringde så därför kände hon sig angelägen 
att ringa i denna situation. 

Signalement

Man med svenskt utseende, 25-30 års åldern, ca 185 cm lång. Hanna är själv 173 cm och hon 
uppfattade mannen som något längre. Han hade smal kroppsbyggnad. Hanna reagerade över 
hans smala ben. Mannen hade en keps på huvudet. En brun eller grön midjejacka. Hanna är 
osäker. Hanna minns att han hade en grå huva under jackan som hängde utanpå jackan. Smala 
ljusa för korta jeans och han var klädd som en "pundare". Jeansen kan även ha varit 
mjukisbyxor. Hanna tyckte att kläderna satt "halvtaskigt" på killen. 

Hanna tror inte att hon skulle kunna känna igen killen. Detta p.g.a. att hon såg honom endast 
bakifrån under en kort sekvens. Hanna hade mest uppmärksamhet på Anna Lindh. Hanna 
uppfattade inte att mannen tog någonting från kvinnan. Han försvann så snabbt från platsen.  

Hannas klädsel och signalement vid tillfället

Hanna är 27 år och 173 cm lång, normalbyggd. Mörkbrunt halvlångt hår uppsatt i hästsvans. 
Hanna var klädd i ett par gröna vida bomullsbyxor. Hanna bar en brun jacka som går ner till 
låren. Under jackan hade Hanna ett rött linne och en gul tröja. Hanna bar på en rektangulär 
stor grön axelremsväska. 

Förhöret genomläst och godkänt.  

Förhör med Sundberg, Hanna Mari; 2003-09-12 10:01   diarienr: 0201-K233390-03
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Bifogas förhöret med Hanna Sundberg, 2003-09-12 10:01   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Stefan Wehlin
Signerat datum

2003-09-10 21:29Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONJ Utredningsjour Norr
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Palmgren, Eva Anna Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

att höras angående sina iaktagelser gällande knivskärningen den 2003-09-10 någon gång mellan kl

16.00 och kl.16.20  i Filippa K-butiken, NK-varuhuset plan 1, Hamngatan 18-20, Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Stefan Wehlin
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

17:20
Förhörsplats

Personalrum Filippa K, NK
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Palmgren uppger följande:

Palmgren bor i Uppsala men var nere i Stockholm för att köpa kläder samt besöka en vän som 
heter Sundberg, HANNA.

Palmgren och Sundberg var inne på NK och de gick till Filippa K för att Palmgren skulle visa 
Sundberg en klänning där.
Palmgren och Sundberg hade precis kommit in i butiken Filippa K och de stod och tittade på 
klänningen som hängde precis innanför entrén på butikens högra vägg från entrén sett.
Då kommer det en man inrusande mellan Palmgren och butikens vägg. Mannen springer direkt 
fram till en kvinna som står ungefär 1 meter, snett till vänster, från Palmgren sett.
När mannen kommer fram till kvinnan så uppfattar Palmgren att han slår henne i magen ca 3 
gånger. Palmgren ser mannens vänstra sida vid attacken och hon tror att han slog med sin 
högra hand men hon är osäker på detta.
Mannen försvinner sedan snabbt därifrån.
Palmgrens första tanke då var att det kunde röra sig om en hustrumisshandel eller ett 
"privatbråk".

Kvinnan som "blivit slagen" sjönk sedan ner mot de låga hyllorna/borden som fanns mitt inne 
i butiken och hon hamnade liggandes på golvet med fötterna mot väggen där Palmgren står 
och huvudet mot de låga hyllorna/borden.
Kvinnan skrek då: "- Jag har blivit knivskuren!", "- Hjälp till!".
I det här läget så märker Palmgren att det är utrikesminister Anna Lindh som blivit knivskuren.

Lindh ligger och håller sina händer mot den övre delen av buken, strax nedanför bröstet och 
det är även här som Palmgren uppfattar att mannens "slag" mot henne har tagit.
Lindh får sedan hjälp av en man att hålla tryck mot sina skador i buken. I detta läge så ser 
Palmgren att Lindh har blod på ena armen samt att hon har blodstänk på sin hals och haka.



Palmgren och Sundberg går sedan ut från butiken och väntar tills polis anländer.

Palmgren uppfattar det i efterhand som om mannen var ute efter att döda Lindh med anledning 
av mannens rörelser mot Lindh.

Palmgren uppger att hon mestadels kommer ihåg det som hände efter attacken eftersom hon 
fokuserade på den skadade. 
Hela händelseförloppet gick så fort och det måste ha handlat om några sekunder.

Palmgren skulle eventuellt känna igen gärningsmannen genom hans kläder, hår och hållning 
vid en eventuell konfrontation. Hon skulle däremot inte känna igen mannens ansikte.

 Palmgren uppger följande signalement:
• Keps – mörk, eventuellt mörkblå.
• Stripigt hår som syntes under kepsen ca 7 cm. Håret var åt det mörkare hållet, eventuellt 

brunt.
• Smal kroppsbyggnad.
• Medellängd.
• Eventuellt lite kutryggig, men det kan även ha berott på att högg mot Lindh.
• Munkjacke-liknande klädesplagg – eventuellt beige.

Palmgren gör även en skiss över butiken som visade var hon och Sundberg stod samt var 
attacken skedde i förhållande till dem.

Uppläst och godkänt ur anteckningsform
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Förhör Signerat av

Bjarne Söderström
Signerat datum

2003-09-22 20:57Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Palmgren, Eva Anna Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser den 10 september i butiken Filippa K, NK 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Bjarne Söderström
Förhörsdatum

2003-09-22
Förhör påbörjat

17:20
Förhör avslutat

18:10
Förhörsplats

Studentvägen 36 3tr/rum 406, Uppsala
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Palmgren Anna, fortsättningsvis kallad Anna i förhöret uppger att hon tillsammans med en 
väninna, Hanna suttit i Kungsträdgården och fikat.
De går direkt därifrån över Hamngatan och in på NK stora entrén och åkte rulltrappan till plan 
1 där de gick rakt fram och in på Filippa K. De kom att stanna nära ingången på höger sida för 
efter den väggen på en klädstång hängde den klänning Anna skulle visa sin väninna.
Hon tänkte aldrig på hur mycket folk det var varken i butiken eller utanför utan hon kommer 
ihåg att det rörde sig folk omkring som vanligt.
När de kommer in stannar hon upp och säger som hon kommer ihåg, "där är klänningen".
I detta ögonblick uppfattar hon samtidigt hur en mansperson går mellan henne och kläderna 
som hänger, hon uppfattar att han är något framåtböjd och strax efter slår han som hon 
uppfattar ett knytnävsslag underifrån mot kvinnan och träffar i magen. Det hon såg när 
mannen passerade var en mörk keps alternativt mörkblå, stripigt brunt hår samt en grå eller 
begie munkjacka eller liknande.
Mannens kroppshållning kan ha varit något framåtlutad i rörelsen strax innan han slår.
Hon kan inte minnas något ansikte på hur han såg ut. Anna rör sig omedvetet som hon tror 
mot vänster när detta händer för hon kommer ihåg att hon såg hur mannen står lutad frammåt 
och slår.
Hon uppfattar två slag, kan ha varit tre men det kan hon inte säga säkert.
Hon vet att hon tänkte, kvinnomisshandel igen, för det har hon sett en gång tidigare.
Hon har funderat över om hon såg något vapen men det säger hon sig inte komma ihåg, det är 
slag hon ser.
Beträffande ljud har hon inget förknippat med någonting till dess kvinnan säger, " Jag har 
blivit knivskuren i magen". När hon hör detta är hennes reaktion att plocka upp mobilen och 
slå 112.
Hon kommer fram och säger det hon kommer ihåg NK Sthlm, sedan tar batteriet slut och 
samtalet bryts. Om hon sa något ytterligare kan hon inte minnas.
I samband med detta samtal har hon kommit att förflytta sig in mot mitten av gången i butiken, 
hon minns ej att hon gjorde någon förflyttning. Hon kan säga att nu i detta skede har det 
kommit in mer folk i butiken. I vilket skede gärningsmannen försvinner ut kommer hon inte 



ihåg. Hon säger att hon såg honom snett bakifrån från vänster sida då han var lutad framåt. 
Hon minns mannen som kommit in och stod på knä vid kvinnan och höll ett tyg eller 
klädesplagg för att hindra blödning.
I detta skede drar sig Anna ut från butiken och kommer sedan att uppehålla sig vid butikerna 
Kriss och Espanola, hon ville inte vara i vägen för hon hade inget stt hjälpa till med.
Hur gärningsmannen försvann ut ur butiken kan hon inte säga utan han bara försvann bland 
människorna vid ingången till butiken, allt måste ha gått väldigt fort.

Anna har sett bilderna i tidningen och är säker på att det var kepsen håret och jackan det 
stämmer för hennes minnesbild. Hon har inget ansikte så det kan hon inte säga något om, bara 
att kläderna var lika och kepsen.
Hon såg aldrig några byxor.
Hon såg inte till platsen där händelsen ägde rum från den plats där hon sedan rörde sig runt, 
det hade kommit så mycket folk så det var omöjligt att se fram.
Hon kan inte dra sig till minnes hur andra människor omkring henne reagerade eller såg ut. 
Efter en stund blev de ombedda att gå in till personalrummet och lämna berättelsen.
Tider har hon svårt att komma ihåg.
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Förhör Signerat av

Mats Hellqvist
Signerat datum

2003-09-22 16:04Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Rikskriminalpolisen
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Malmqvist, Susanne Maria Emelia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Malmqvist hörs upplysningsvis om sina iakttagelser på NK onsdagen den 10 september 2003 efter

klockan 16.00.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Hellqvist
Förhörsdatum

2003-09-16
Förhör påbörjat

10:50
Förhör avslutat

12:25
Förhörsplats

Södra Agnegatan 29
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Aktuell eftermiddag var Malmqvist tillsammans med en väninna på NK-varuhuset för att titta 
på kläder och eventuellt handla. Malmqvist hade med sig barnvagn som hon drog inne i 
varuhuset. I barnvagnen fanns en 8-månaders baby. Malmqvists väninna heter Lotta Bok och 
hon bor på Frejgatan 8 i Stockholm. Lotta Bok är barndomsvän till Malmqvist. I 
sammanhanget nämner Malmqvist att Lotta Bok också lämnade sina personuppgifter till polis 
som kom till brottsplatsen. Malmqvist vet dock vid dagens förhörstillfälle att Lotta Bok ännu 
ej är kontaktad för kompletterande förhör. Malmqvist uppger att hon och väninnan kom 
uppskattningsvis till NK tjugo minuter innan själva händelsen utspelades. Hon uppger att hon 
och väninnan gick två varv på aktuellt våningsplan innan händelsen inträffade. Malmqvist 
säger vidare att hon under det första varvet på övervåningen, då hade hon ett telefonsamtal till 
sin mobiltelefon ifrån en väninna i Umeå. Det var alltså väninnan ifråga som ringde från sin 
tjänstetelefon i Umeå till Malmqvists mobiltelefon. Väninnan ifråga heter Annelie Hedlund 
och hon arbetar som socialsekreterare på missbruksenheten i Umeå kommun. Malmqvist 
minns att hon bad väninnan återkomma lite senare efter en stunds samtal. Malmqvist uppger 
att hon var ute efter att titta på en vinterjacka men att man mest gick och strosade på den här 
shoppingturen.

Malmqvist har förevisats en skiss över aktuellt våningsplan på NK. Det är en skiss över plan 1. 
På den här skissen har Malmqvist ritat in hur hon kommer gående och var hon befinner sig då 
händelseförloppet börjar utspelas. Vid den första kontakten med polis som kom till plats kort 
efter brottet, så var naturligtvis Malmqvist väldigt uppskakad och har sedan den här 
redogörelsen hunnit sansa sig och få perspektiv på vissa utsagor som hon då gav. Vid det här 
första mötet med polisen så trodde Malmqvist att hon befann sig längre ifrån händelsen än vad 
hon i själva verket gjorde. Dagen efter händelsen återvände därför Malmqvist till NK och 
kunde då på plats konstatera att hon i själva verket bara stod uppskattningsvis två meter ifrån 
brottsplatsen. Vid den första tanken som Malmqvist redovisade så trodde hon att hon var 5 - 
10 meter ifrån knivskärningen. Det rätta förhållandet insåg alltså Malmqvist dagen efter då 
hon återvände till brottsplatsen. Malmqvist har naturligtvis sett i TV och läst i tidningar om 



vad olika människor påstått och Malmqvist säger att hennes egna uppgifter inte helt 
överensstämmer med delar som hon läst eller sett i TV.

Sin första syn utav brottet var att hon bakifrån såg en man som liksom slog 3 - 4 gånger mot 
en kvinna. Malmqvist såg alltså mannen bakifrån och hon kunde också höra något ljud ifrån de 
här slagen. Malmqvist säger att de här slagen hördes väldigt hårt och den första tanken 
Malmqvist fick var att det var frågan om misshandel och att slagen tog i magtrakten på 
kvinnan ifråga. Nästa förnimmelse som kom väldigt snabbt efter den första hos Malmqvist var 
att det kanske i själva verket var en kniv som mannen högg mot kvinnan. Om det nu var hugg 
så kom huggen underifrån och rakt mot magen på kvinnan. Malmqvist poängterar dock att hon 
såg aldrig någon kniv. Ändå fick hon känslan av att om det hade varit en kniv så måste 
knivbladet ha varit kort. Den här mannen vill Malmqvist minnas, han stod något hukad medan 
kvinnan var på väg ned mot golvet på något vis. Malmqvist poängterar att i första läget så såg 
hon inte att den person som var attackerad verkligen var en kvinna. Det dröjde något i 
händelseförloppet innan Malmqvist såg att personen var en kvinna. Malmqvist säger att i det 
första läget så låg ju inte den här personen ned fastän att hugg eller slag utdelades. Malmqvist 
tillfrågas om mannen som slog eller högg, om han högg med höger eller vänster hand. 
Malmqvist säger att hon uppfattade att mannen högg med höger hand. Hon tillfrågas vad 
mannen kan ha gjort med sin vänstra hand. Malmqvist svarar att hon inte är helt säker på den 
här uppgiften men en svag förnimmelse säger att hennes minnesbild är att mannen kan ha 
hållit med sin vänstra hand om offrets högra hand eller arm. Malmqvist säger vidare att när 
hon fick se den här händelsen starta, så har hon förnimmelsen att mannen som attackerade och 
kvinnan som var offer, de var inte ensamma på den här platsen. En vag minnesbild säger 
Malmqvist att det fanns ytterligare en eller två personer runt om offer och gärningsman. Den 
lilla minnesbild som Malmqvist har säger henne att vid offrets vänstra sida så skulle alltså 
ytterligare en eller två personer uppehålla sig. Malmqvist kan inte garantera att det här 
överensstämmer med verkligheten, utan det är en förnimmelse som hon har.

För att återgå till den man eller kille som utdelade huggen eller slagen, så säger Malmqvist att 
från början fick hon intrycket att det var en sorts "hip-hop-kille" som bakifrån såg ut att ha 
någon sorts jippo för sig. Omedelbart så hade alltså inte Malmqvist helt klart för sig vad som 
skedde och det hela var ju helt enkelt oförståligt.

Hon tillfrågas om hon hörde någon ordväxling. Rättare sagt säger Malmqvist själv spontant, 
att hon på något sätt har hört en ordväxling. Hon kan dock inte garantera om det 
överensstämmer med verkligheten eller om hon har fått någon förnimmelse i efterhand. 
Malmqvist säger att det kan ha varit en ordväxling men hon är inte hundraprocentigt säker på 
detta. Den minnesbild som Malmqvist dock har utav en ordväxling mellan gärningsman och 
offer, det är att i samband med misshandeln så säger mannen ordet "euro". Om man skall ha 
någon ordningsföljd så vill Malmqvist minnas att först så utdelas ett antal hugg och därefter 
kommer ordväxlingen som då skulle vara ordet "euro". Härefter följer ett nytt antal hugg. Den 
här ordningsföljden är Malmqvist inte helt säker på men förnimmelsen är den nyss relaterade. 
Så småningom tycker sig också Malmqvist se att offret är en kvinna och att det verkligen är 
Anna Lindh det är frågan om. Malmqvist har nu också en minnesbild av att Anna Lindh skall 
säga någonting i stil med "jag har blivit knivskuren, ring efter ambulans". Hela 
händelseförloppet är ju en osannolik upplevelse så Malmqvist kan inte vara helt säker på att de 
här ordväxlingarna har inträffat. Hon är dock på något sätt ändå säker att hon har hört de nyss 
relaterade orden. Den här ordväxlingen eller rättare sagt ordet "euro" som mannen nämner, den 
tanken säger sig Malmqvist ha fått direkt på platsen och att det inte är någon 
efterhandskonstruktion. Malmqvist är mycket väl medveten om att det kan låta spekulativt 
med tanke på EMU-valet att just ordet "euro" skulle ha nämnts. Ändå kan hon inte befria sig 
från tanken att hon just har hört det här ordet "euro" nämnas i samband med att mannen 
hugger mot Anna Lindh.

Malmqvist står alltså invid en stor stolpe som visar sig bara vara två meter ifrån brottsplatsen. 
När hon så småningom tror sig se att det är just Anna Lindh som är offret så ser hon ju 
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samtidigt blod och blir mer och mer varse om att det hon sett verkligen har inträffat. 
Malmqvist vill minnas att hon då drar sig lite instinktivt bakåt i samband med att mannen 
sedan avlägsnar sig från brottsplatsen. Hon ser aldrig någon kniv vid någon del utav 
händelseförloppet. Malmqvist rättar också förhörsledaren och säger att hon aldrig heller såg 
något blod på platsen. Malmqvist ser sedan gärningsmannen gå med raska steg ifrån 
brottsplatsen bort mot rulltrappan. När hon tänker efter ordentligt menar Malmqvist att hon 
nog inte har sett honom springa riktigt fort. Han tar rejäla steg liksom för att starta att springa 
men när han sedan kanske gör det så har Malmqvist redan förlorat gärningsmannen ur sitt 
synfält.

I efterhand har Malmqvist sett bilder på den man som polisen finner intressant i 
sammanhanget. Malmqvist tycker på bilderna när man ser mannen bakifrån att det kan vara 
den man som hon sett utdela huggen mot Anna Lindh på NK. Då hon ser mannen framifrån så 
är Malmqvist inte lika säker på att det är den här mannen som hon såg på NK. Hon poängterar 
dock att det var en väldig kort sekvens som hon egentligen så mannen framifrån och från 
sidan. Malmqvist kan inte utesluta att mannen som hon sett bild av i media är den man som 
hon också såg på NK. Malmqvist poängterar dock att hon själv iakttog en man som hade mer 
kläder och i olika färger än de kläder som mannen på mediabilderna har. Malmqvist säger 
också att mannen i medias foton, den mannen är lite för smal jämfört med den man som hon 
själv såg på NK. Malmqvist säger alltså att det är för lite färger på polisens klädesbilder av 
mannen och att hon själv tycker att det är för få plagg på polisens bilder jämfört med hur 
många plagg mannen på NK hade. Malmqvist säger vidare att hon inte såg mannens hår vid 
iakttagelserna på NK. Det kan bero på att mannen hade keps eller mössa på sig. Var det inte 
frågan om det så var det någon kapuschong som var uppfälld över huvudet. Möjligen en jacka 
med kapuschong kan mannen ha haft. Mediabilderna visar så vitt Malmqvist minns, inte någon 
jacka. Malmqvist förtydligar och säger att hennes bild utav gärningsmannen är att han var lite 
"sjavigt klädd". Med det menar Malmqvist inte att mannen skulle vara skitig på något sätt, 
utan att klädseln var mer som hon säger "hängig och slängig". Som hon tidigare sagt så tycker 
Malmqvist också att mannens kläder i verkligheten på NK hade fler färger. Malmqvist vill 
minnas att hon sett någon orange färg på något klädesplagg som mannen hade. Vidare säger 
Malmqvist att bilden som media har av mannen gör att han i media ser yngre ut än vad 
Malmqvist upplevde honom i verkligheten. Spontant säger Malmqvist också att mannen i 
själva ansiktet är ganska så lik polisens spaningschef Leif Jennekvist. Då undantar Malmqvist 
håret eftersom hon inte sett något hår på gärningsmannen. Hon nämner dock att mannen på 
NK hade lite gropig hy. Malmqvist tar själv upp den omständigheten att hon gärna skulle vilja 
se gärningsmannen i rörelse för att få bättre minnesbilder och kanske lättare kunna känna igen 
honom i framtiden. Hon anser sig troligen vara behjälpt med att se mannen på någon 
videosekvens där han rör sig.

Spontant nämner Malmqvist också att hon inte håller med om vissa saker som dragits i media. 
Malmqvist säger att hon absolut inte har sett gärningsmannen jaga sitt offer innan själva 
knivskärningen börjar. Malmqvist tycker att det här uttalandet som hon har läst i tidningen, det 
är märkligt. Malmqvist uppger att när gärningsmannen flyr ifrån platsen så ser hon honom i 
profil. Hon ser aldrig mannens ansikte rakt framifrån utan möjligen lite snett framifrån. Det är 
då hon får förnimmelsen av att mannen har lite gropig hy. Hon poängterar det hon sagt tidigare 
att det skulle vara lättare att känna igen mannen om hon ser honom röra sig på någon 
videosekvens. Malmqvist kan inte utesluta att hon kan känna igen mannen vid en sådan här 
konfrontation.

Vid förhörstillfället har Malmqvist inte förevisats några bilder eller fotografier. Det hon har 
sett och berättat om i förhöret har hon tidigare sett i tidningar och i TV.

Till förhöret bifogas en skiss över plan 1 på varuhuset NK. Malmqvists väninna Lotta Bok, har 
enligt Malmqvist inte sett själva överfallet utan hon har sett gärningsmannen då han springer 
från platsen.
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Malmqvist tillfrågas om hon minns hur hon själv var klädd vid det här besöket på NK 
brottsdagen. Malmqvist säger att hon bar troligtvis blå jeans och svart tröja. Hon hade troligen 
också sitt bruna hår utsläppt. Vidare drog Malmqvist på en blå låg sittvagn i vilken babyn satt.

Bitvis i förhöret har förhörsledaren felaktigt dikterat in Malmqvists namn såsom Almqvist. 
Korrekt efternamn är alltså Malmqvist. ("Förhörsutskrivaren" har dock hela förhöret igenom 
skrivit Malmqvist / anm. av Carina Jägborn)

Susanne Malmqvist har åhört indikteringen av förhöret och hon godkänner detsamma i 
befintligt skick.

Förhöret avslutat klockan 12.25

Stockholm dag som ovan

Mats Hellqvist
Krinsp

Förhöret utskrivet av:
Carina Jägborn, 7OKU/7
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Förhör Signerat av

Annette Berg
Signerat datum

2003-09-10 21:23Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONND Vasastan Närpolisområde
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Landström, Miruna-Ioana
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd gällande försök till mord på Filippa K inne på NK den 10 september kl. 16.00-16.15 på

Hamngatan 18-20.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Annette Berg
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

16:55
Förhör avslutat

17:15
Förhörsplats

Lunchrum på plan 1 på NK Hamngatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Landström arbetar på butiken Kriss som ligger snett emot butiken Filippa K på plan 1 inne på 
NK.

Hon stod inne i butiken och larmade kläder. Hon hörde ett skrik och tittade upp. Inne på 
Filippa K såg hon en man som såg ut som om han stod och boxade ett flertal gånger med 
höger hand på en kvinna. Detta var på ca 10 meters avstånd. Hon såg att kvinnan föll 
baklänges. Hon trodde först att det ev. var en väskryckning. Det var mycket folk därinne men 
ingen verkade uppfatta vad som hände. Mannen började gå fort därifrån mot rulltrappan. 
Landström följde efter och när hon hann ikapp honom vid rulltrappan såg hon att han hade en 
kniv i högerhanden som var blodig. Hon var ca en dryg meter från honom. Det var då hon 
förstod vad som hade hänt. Han stoppade ner kniven i höger byxficka. Detta gjorde att hon 
inte vågade göra något mer. Hon såg inget blod på kläderna men hon såg honom bara från 
höger sida. Han försvann sedan nerför rulltrappan. När mannen lämnade butiken såg han 
väldigt samlad ut. Landström sade att normalt brukar man ha lite uppsikt över människor runt 
omkring men honom hade hon inte uppfattat. Hon fick en känsla av att han hade följt efter 
henne. Landström fick inte reda på vem kvinnan var förrän efteråt.

SIGNALEMENT
Landström beskrev mannen som att han gav ett alldagligt intryck.
Han var ca 20-35 år, normalbyggd ev. lite kraftig, ca 180 cm lång, hade mörkt ev. vågigt hår i 
pagefrisyr med håret bakom öronen, polisonger. Han var klädd i beige eller grå tröja ev. 
munkjacka, beige eller grå byxor, ej jeans, bar en blå keps.

Landström tror hon skulle känna igen mannen i profil. Hon såg honom aldrig framifrån. 
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Förhör Signerat av

Claes Wisdahl
Signerat datum

2003-09-13 15:04Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Landström, Miruna-ioana
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående mordet på utrikesminister Anna Lind inne på Filippa K´s lokaler/NK 10:e september

2003
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Claes Wisdahl
Förhörsdatum

2003-09-12
Förhör påbörjat

12:35
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

Personalrum, NK plan 1
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Carlsson, Rune
Berättelse

Landström är tidigare hörd i ärendet.

Landström arbetade i butiken Kriss den aktuella dagen tillsammans med Linda Löthman och 
Inga-Lill Lundberg. Kriss är en öppen butiksmiljö utan väggar mot Filippa K´s butiksområde. 
(Se skiss)
  
Landström berättar att hon arbetat hos Kriss i ca 4 år . Detta med undantag för en period om 
tre månader för ca 2 år sedan då hon var anställd av Jackpot. Jackpot höll vid den tiden till i 
den lokal som Filippa K nu disponerar på samma våningsplan d.v.s. där mordet skedde. 
Landström är väl förtrogen med lokalerna.

Den aktuella dagen uppmärksammar hon händelsen genom att hon hör ( eller ser i ögonvrån ) 
rörelser bland kläderna inne på Filippa K. Hon befinner sig då vid kassadisken hos Kriss och 
larmar kläder. Hon står vid den del av disken som är närmast Filippa K´s område. När hon 
tittar dit ser hon en person / kvinna / som backar in mot de hängande kläderna. En annan 
person / man / slår med sin högra hand mot mellangärdet. Det sker med rörelser nedifrån och 
upp eller möjligen rakt framifrån. I vart fall inte uppifrån och ner. Landström ser mannen 
utföra 2-3 rörelser varvid kvinnan drar in magen/mellangärdet och sjunker ihop. Kvinnan rör 
sig först mot kläderna på "galgsidan" och sedan mot kläderna på "bordssidan" ( se skiss ). 
Kläderna rörde sig under tiden så att Landström hörde ett rasslande från galgarna. Det kan ha 
varit detta ljud som fick Landström att uppmärksamma händelsen.

Det står under tiden troligen en person / kvinna / på varje sida om offret. Offer och 
gärningsman var i vart fall inte ensamma på platsen. Det var inte heller någon ur Filippa K´s 
personal. Dessa befann sig troligen i anslutning till kassan längst inne i lokalen ( se skiss ).

När kvinnan sjunkit ihop "höjer någon person runt om rösten" varvid mannen avbryter 
angreppet. Han fortsätter inte att "slå" när offret har fallit. I stället vänder han sig om och går 



med raska och bestämda steg mot rulltrapporna. Landström genskjuter mannen vid 
"mynningen" av de uppåtgående trapporna. Det kommer hela tiden folk på väg upp. Mannen 
viker av snett åt höger för att ta sig runt rulltrappsschaktet till de trappor som går nedåt. När 
han är någon meter ifrån Landström ser hon att han försöker stoppa ned en kniv med höger 
hand i sin högra byxficka. Han hjälper till med den vänstra handen att öppna fickan varför den 
vänstra armen korsar magen. 

Jackan/tröjan är ca midjekort varför han inte behöver lyfta den för att komma åt fickan.
Händerna är bara ( inga handskar ). Landström har inte uppfattat något anmärkningsvärt med 
händerna. Hon kan inte erinra sig ringar , tatueringar eller att de skulle vara onormalt håriga ( 
eller dylikt.) Knivbladet var blodigt, men Landström kan inte påminna sig att händerna eller 
kläderna skulle vara det.

Den kniv mannen hade i sin högra hand beskriver Landström som "en sådan som 
snickare/hantverkare använder". Hon tillfrågas om hon avser en s.k. Morakniv . Landström 
säger att hon tror att det var en sådan. Hon är 100% säker på att handtaget var rött. Hon 
preciserar sig till ett rött plasthandtag på en kniv av "moraknivstyp". Hon upplever dock att 
bladet kan ha varit något längre än på en vanlig morakniv. Landström har svårt att ange längd i 
centimeter på kniv/blad.

När Landström ser den blodiga kniven stannar hon. Hon ser att mannen ökar takten något och 
går runt till den nedåtgående rulltrappan. Landström följer inte efter mannen. 

Landström säger att hon kan ha sett mannen även framifrån men att hon bara minns honom i 
profil.

Hon beskriver honom som jämngammal med sig själv eller äldre. Är han yngre har han nog 
levt ett hårt liv. ( Landström fyller 32 under året. ) Hon tycker inte att han såg "störd" eller 
drogpåverkad ut.

Mannen hade normal kroppsbyggnad. Han var inte tjock , inte klen möjligen lite bred över 
ryggen. 
Gången var med ganska små steg men han rörde sig ändå ganska snabbt. Hållningen var inte 
rak  (och militärisk ) utan snarare lite framåtböjd. Axlarna var inte tillbakadragna utan snarare 
något framåt. Blicken , uppfattade Landström, som  relativt rakt fram men ändå utan 
ögonkontakt med mötande.

Mannen förde sig utan yviga rörelser.

Landström uppger att mannens hårfärg var mörk utan att vara svart. (Landström har själv svart 
hår.) Hon skulle beskriva den som mörkt brunt pageklippt hår. Landström säger att det inte är 
så vanligt på män idag. Hon kunde inte uppfatta om han hade lugg eller dylikt för att kepsen 
var neddragen i pannan. Håret var draget ( eller kammat ) bakom öronen. Det var inte spikrakt 
och var jämnt avhugget vid ca. halva nacken. Det låg i vart fall inte ut på axlarna.

Mannen hade dessutom någon form av polisonger. Örat, som syntes, var vanligt, varken 
särskilt stort eller särskilt litet. Han saknade påtagligt skägg och mustasch.

Mannen hade ej någon anmärkningsvärd näsa ( i profil ). Det var ingen spetsig näsa.

Mannen saknade påtagligt utstickande mage. Benen var möjligen kraftiga. I vart fall inte klena.

På fråga om var man kan finna personer som stämmer med Landströms minnesbild av mannen 
säger hon att han inte är typen som tittar på kläder. Varken på NK eller på Hennes & Mauritz. 
Möjligen kan man finna honom på Mc Donalds. 

Mannen ger ett alldagligt utseende. Varken smutsig och påtagligt avvisningsbar eller person 
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med förkärlek för märkeskläder. Landström påpekar att man bedra sig på koppling mellan 
klädesval och hemmahörighet.

Mannen var av "svensk" typ med ljus hy. Han saknade drag från Sydamerika. Han hade inga 
slaviska drag. Han saknade drag från Sydösteuropa. ( Landström kommer ursprungligen från 
Östeuropa ).

Mannen tog inte på något föremål som Landström såg. Han knuffade sig snarare fram med 
axlar och armbågar. 

Landström ombedes försöka uppskatta mannens klädesstorlek. Hon säger att eftersom hon 
säljer damkläder är hon lite osäker.( I damstorlekar skulle det kanske vara XL). I herrstorlek 
gissar hon på 52 eller 54 ( med lite hjälp av jämnförelse med förhörsledaren. ).

Landström uppger att mannen var klädd i en keps. Den var blå med hård tygskärm. Landström 
såg inget märke på kepsen.

Landström uppger att mannen hade en grå "munkjacka". Hon vet ej om hon såg någon huva 
men tyget var av samma slag som i träningsoverallsjackor. Hon minns inga ränder eller tryckta 
märken på   "munkjackan". 
Byxorna var av "ordinarie typ" .D.v.s. vanliga byxor, möjligen chinosliknande. De hade beige, 
grå eller i vart fall någon "mesig" färg. Det var inte jeans. Hon har inget minne av att ha sett 
påsydda bakfickor. Hon har inte heller något minne av att ha sett något bälte. Jackans längd 
kan ha dolt ett eventuellt bälte. Jackan var av midjelängd. 

Landström säger att hon ej minns skorna. De var dock inte några stora och klumpiga kängor 
eller liknande.

Landström säger sig ha fått en känsla av att mannen möjligen kom runt hörnet ( från Mexx/ 
NK Boutique hållet) innan han träffade på offret. Han har i vart fall inte kommit runt 
klädbordet hos Filippa K. Landström kan inte säga varför hon fått denna känsla av hur mannen 
rört sig innan hon blir medveten om honom.

Landström säger att hon tror sig kunna känna igen mannen om hon får se honom i profil. Även 
mannens kroppsspråk och sätt att röra sig skulle hon möjligen känna igen. 

Förhöret slut

Bifogas skiss

Landström har beretts tillfälle att få förhöret uppläst men avböjt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Landström, Miruna-ioana
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tillägg till tidigare förhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Claes Wisdahl
Förhörsdatum

2003-09-12
Förhör påbörjat

12:35
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Förhörssätt

Förhörsvittne

Carlsson, Rune
Berättelse

Vid genomläsning av tidigare signerat förhör framkommer att ett stycke bortfallit ur förhöret.

Stycket lyder som följer.

Om mannen hade något klädesplagg utanpå munk-/träningsjackan, måste det ha varit något 
ärmlöst plagg. Landström har ingen minnesbild av något sådant ytterligare plagg, men är säker 
på att hon ser  munk-/träningsjackans långa gråa ärm.

Tillagt till förhöret 
2003-09-16

Claes Wisdahl
krinsp 
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Förhör Signerat av

Birgitta Bökelund
Signerat datum

2003-09-10 19:52Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OSÖ Övervakning Söder
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lötman, Linda Elisabet
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordförsök alt grov misshandel på NK, Hamngatan 50, Stockholm den 10/9-03.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Birgitta Bökelund
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

17:05
Förhörsplats

NK, Hamngatan 50, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Lötman uppgav att hon arbetar på Kriss-butiken på NK, butiken ligger mitt emot butiken 
Fillipa K.

Lötman reagerade på att det var något bråk i butiken Fillipa K. Lötman såg att en man tog tag i 
någon och "slog denne mot kroppen" flera gånger ca 3-4 gånger. Mannen stod med ryggen 
mot Lötman och framför honom var personen som han "slog mot". Det var lite folk i butikerna 
så det var ganska tyst och Lötman hörde inget mer än "slagen" och sedan en kvinna som 
ropade på hjälp.

Mannen höll i personen framför sig när han "slog" och det såg ut som att han tryckte ner denne 
mot klädställningarna så att hon ramlade. Det hela gick mycket fort och mannen vände sig om 
och lämnade butiken springande. Lötman såg då att han höll en kniv i handen och hon förstod 
då att han huggit med kniven mot personen och inte slagit.

Lötman såg ej personen som blivit knivskuren, hon tittade på mannen när han lämnade butiken 
i riktning mot rulltrapporna. Han sprang förbi rulltrappan men sedan såg inte Lötman mer. 
Hennes kollega sprang efter mannen en bit till.  Lötman tror att hon skulle känna igen mannen, 
men han hade kepsen för ansiktet så det var svårt att se ordentligt. Lötman tyckte inte att 
mannen "passade in" riktigt som kund på dessa butiker och hade hon sett honom där tidigare 
tror hon att hon skulle lagt märke till honom.

SIGNALEMENT
Man ca 25-30 år, ca 180 cm lång, mediär kb-vältränad, halvlångt mörkbrunt vågigt hår, 
svenskt utseende och ljus  hy. Mannen var iklädd en ljus tjock träningströja(gråmelerad) med 
text på bröstet (ev röd text) samt ljusa bomullsbyxor.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform    
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Förhör Signerat av

Annica Strömberg
Signerat datum

2003-09-19 09:50Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lötman, Linda Elisabet
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med anledning av  iakttagelser den 10 sept 2003 på eftermiddagen, varuhuset

NK.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Annica Strömberg
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

20:50
Förhör avslutat

21:45
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, 6 tr
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp Bengt Lönnroth.

Kompletterande förhör i ärende K 233390-03.

Närvarande vid förhöret är Linda Lötmans mamma som heter Christina Lötman. 
Christina Lötman är förhörsvittne.

Lötman tillfrågas om vad hon har för arbete och hon säger att sedan 2,5 år tillbaka  så 
är hon säljare på Kriss, en av butikerna inne på NK-varuhuset.
Hon säger också att det här var en ovanligt lugn dag, med mycket få kunder i butiken, 
och av den anledningen så stod hon och larmade på en del kläder. 
Hon noterade i ögonvrån att det var någon tumult i en annan butik i närheten, butik 
Filippa K. 

Lötman ritar en skiss på ett papper hur butikerna är belägna i förhållande till 
varandra. Hon märker ut med ett kryss där hennes egen position var i butiken. Hon 
märker också ut med ett kryss i butik Filippa K, var den här tumultet uppstod som hon 
direkt märkte i och med att det i övrigt var väldigt lugnt på NK och det är väldigt sällan 
det händer något liknande.
Lötman tillfrågas om hon har fri sikt över till  butiken Filippa K och hon säger att det 
finns en pelare, (den märker hon också ut på skissen), men den skymde inte sikten i 
det här fallet. Det är alltså inga riktiga väggar som ramar in butikerna. 

Hon beskriver  vad som inträffar i Filippa K butiken. 
Hon noterar två personer i Filippa K och utifrån att det är en butik för kvinnokläder så 
tänker hon på att den ena är en kvinna. Utifrån att den andra personen är lite större, 
kroppsbyggnadsmässigt, så blir första tanken att det är en man som hon iakttar. 
Hon iakttar hur den ena personen  på något sätt blir inknuffad bland kläderna, av den 



andre. Hon ser också hur personen hugger tre gånger mot den andre. 

Lötman ombedes att beskriva närmare dom här huggen. 
Tidigare så var hon helt säker på att mannen högg med höger hand, men tänker hon 
på det nu så är hon inte helt säker längre. Hon beskriver ändå att som hon minns så 
håller mannen med vänster handen runt kroppen på den andra personen, som i det 
läget är något inknuffad i bland kläderna, samtidigt som han gör en huggande rörelse 
rakt fram ifrån kroppen och mot den andra personen. 
Hon visar alltså ett hugg med en arm som är i 90 graders vinkel  ungefär och rakt 
fram mot mellangärdet på den andra personen. 
Det är alltså inget överhandshugg på något sätt eller underifrån, utan bara rakt in och 
tre stycken som hon uppfattar det. Hon ser i det skedet inte om han har någonting i 
handen. 
Den första tanken är  att det inte var något jättefarligt, utan att det var någon typ av 
slag mot mellangärdet mot den andre. Hon är senare förvissad om att det är knivhugg 
hon har iakttaget och  hon förklarar denna visshet genom att hon senare till sin 
kollega säger att "han höll i en röd kniv". 
Hon har en känsla av att hon iakttog den i ett senare skede när mannen försvann från 
platsen. Hon hörde också vid något tillfälle en kvinnoröst ropa, skrika, "kniv". 
Lötman får en fråga om vilken hand mannen har kniven när han springer från platsen. 
Hon säger att hon är inte helt säker, men har en minnesbild av att det var höger hand 
eftersom det var den handen  som han hade närmast hennes butik och hennes 
position. Han höll armen lite snett, lite böjd bara, som hon minns det och då möjligen 
kniven längst ner i handen. 

På fråga om från vilken vinkel hon ser det här angreppet, knivhuggen, så säger hon 
att hon ser dem snett bakifrån. Hon sätter en stjärna på skissen där gärningsmannen 
är och hon visar också på var i det här fallet Anna Lindh, som vi nu vet att det är, 
befann sig när hon blev knivhuggen. Lindh var alltså nästan inne bland kläderna och 
försvann sen mer eller mindre ur synfältet eftersom hon försvann ner på golvet. Det är 
även ett bord som skymmer utsikten till butiken Kriss. 

Lötman får en fråga hur långt ifrån hon själv befinner sig när hon iakttar det här. 
Hon säger att det kan vara högst 10 meter, troligtvis något mindre, mellan den platsen 
hon är och där gärningsman och Anna Lindh befinner sig. Hon iakttar också  en 
kvinna till som står i anslutning till dom här två personerna. 

Lötman tillfrågas om hörde någonting i anslutning till händelsen.
Hon säger att det var tyst, men att det hördes något ljud, såsom att någon trillade eller 
stötte i någonting. Hon säger att hon i efterhand har förstått att hon även hörde ljuden 
ifrån knivhuggen, ett ljud som hon inte kan beskriva, men som hon nu i efterhand 
förstår, var just det. 
Det hördes inga röster i det skedet utan det var först senare som någon sa någonting 
och sen som det här uttrycket om "kniv" hördes i luften. 
Lötman förtydligar och säger att det är ständigt ett visst ljud uppe på våningsplanet 
och det är lite ljud ifrån sorl och musik, men i det här fallet så uppfattade hon inga 
som helst röster ifrån Filippa K butiken. 
Hon säger också att hon märkte aldrig hur mannen kom till butiken. Hon hade heller 
inte lagt märke till Anna Lindh när hon anlände till butiken. 

Gärningsmannen lämnar
Efter att mannen har huggit dom här huggen mot Anna Lindhs kropp, så vänder han 
sig tvärt och springer snabbt ifrån platsen. Han springer parallellt med rulltrappan för 
att ta sig bort till andra ändan där rulltrappan går neråt. Lötman följer honom med 
blicken bitvis för det är vissa saker som skymmer sikten, bla någon pelare och lite 
skyltdockor och annat i vägen. Hon ser honom när han springer ungefär utmed halva 
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den här sträckan utmed rulltrappan.  
Hon bildar sig en uppfattning om den här mannen, utifrån den här korta iakttagelsen. 

Därefter  så är det andra personer som följer efter mannen och hon tänker istället på 
att hon måste ringa samtal för att larma om vad som har hänt. Hon säger att en 
kollega som heter Merona som hade stått intill Lötman och larmat på kläder hon 
också, hade sett ungefär samma sak. Merona sprang efter en bit och följde mannen. 
En annan kollega, Ingalill, följde bara en kortare bit, men ropade sedan tillbaka och 
undrade var telefonen var. Detta medförde alltså att Lötman letade reda på telefonen, 
försökte ringa vakten, och där var det upptaget. Hon försökte även komma fram till 
SOS-alarmering,  men lyckades inte slå rätt nummer i stressen. 

Lötmans uppfattning om mannen.
Lötman säger att hon gjorde en iakttagelse av mannen utifrån hans snabba 
språngmarsch. Hon har också en känsla av att mannen inte passade in riktigt på 
avdelningen. Utifrån hans stil på kläder och annat så borde hon  ha registrerat 
mannen om han hade uppehållit sig på våningsplanet tidigare under dagen.  
På fråga om han hade passat bättre in på exempelvis sportavdelningen, utifrån 
klädstilen, så säger hon att de hade han säkert gjort.  Det var alltså ingen kostymman 
som man kanske mer normalt ser gåendes i varuhuset på dom avdelningarna. 

Signalement 
Det är en man i 30-års åldern, ca 180 cm lång. Hon drar den slutsatsen utifrån sin 
egen pojkvän som då är längre. 
Hon uppfattar mannen som tränad och smidig i sin kroppskonstitution, det var alltså 
ingen otränad man, utan han fick upp en hög hastighet på väldigt kort sträcka när han 
sprang.  
Hon beskriver hans hår tydligt och eftersom hon är frisör i botten så la hon märke till 
att de var en välklippt frisyr, det var alltså inget slitet, ovårdat hår. 
Han hade lite halvlångt hår, med något självfall i håret. Lite uppklippt i nacken. 
Hon har en känsla att det var någonting som skymde ansiktet ifrån sidan, men om det 
var håret eller polisong eller något liknande vet hon inte. Hon säger också att håret 
var mörkbrunt inte svart. 
Hon såg håret under en keps, så hon såg alltså bara delar av det och hon kan inte 
säga hur det såg ut framme i pannan. Skärmen  skymde. 
Hon såg mannen delvis snett framifrån, från sidan och lite snett bakifrån. 

Hon la märke till hans klädsel,  att det var bylsiga kläder, lite för stora kläder, löst 
sittande. Hon är säker på att det inte var jeans eller kostymbyxor. I övrigt är hon 
osäker på om de var chinos eller någon annan typ av vanlig bomullsbyxa. Hon såg 
större delen av överkroppen, men eftersom en del skyltning och annat skymde så såg 
hon dåligt ifrån midjan och neråt. 
Hon såg heller inte några skor och hon hörde inget ljud ifrån skor när mannen sprang 
förbi. Hon beskriver att den här tröjan han hade är någon gråmelerad, löst sittande, 
collegetröja, joggingtröja eller något liknande. Men hon kan inte säga om den hade 
någon knäppning eller dragkedja eller något sådant. Kan heller inte säga om den 
hade någon luva eller kapuschong eller krage. 
Hon har en känsla av att det var någon text, några bokstäver på framsidan som 
möjligen kanske var i rött.  
Beträffande kepsen som mannen hade på sig vid tillfället så uppfattade hon den som 
mörkblå, enfärgad, med en vanligt kupad skärm. Hon har inget minne av om det var 
någon text eller någon dekal på eller märke på den, men hon har en känsla av att den 
var en reglerbar i bakkanten, inte hel utan att den gick och ställa in. 
Mannen hade en vanlig svensk hy, han var inte solbränd, han var inte ovanligt blek 
heller, utan vanlig svensk hy, han såg ut som en vanlig svensk.  
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Lötman tillfrågas om hon noterade att mannen hade blod på sig någonstans och hon 
kan inte säga hur det var med den biten. Hon säger att de här röda som hon kopplade 
till kniven kan ha varit blod också, men hon vet inte. Hon är heller inte säker på hur 
det var med de här röda som hon då uppfattade som text på tröjan, om det möjligen 
var blod, men hon kan inte utesluta det. 
Hon såg inte mannen direkt framifrån och har svårt att säga någonting om hans 
ansiktsdrag. Hon är osäker på om hon skulle kunna peka ut honom om hon såg 
honom separat utan just den här typen av kläder och hela utseendet. 

Lötman tillfrågas om hon själv har någonting som hon vill tillägga som vi inte har 
frågat henne om. Hon säger att det är ryktena om att Lindh skulle ha blivit jagad in i 
butiken och det är en uppgift som hon vill kommentera. 
Hon kommer ihåg att efter knivhuggen så trillade Lindh omkull och hon kunde då 
endast se fötterna på Lindh. Hon såg då att hon hade små skor med några små 
klackar på och hon drar slutsatsen då att hade någon kommit springande med dom 
skorna på det stengolvet som är i lokalen, så hade det hörts ett klapprande ljud och 
något sådant ljud har Lötman inte uppfattat innan händelsen. 

Lötman tillfrågas om hur hon upplevde situationen efter själva händelsen. 
Hon säger att det kom otroligt mycket folk väldigt snabbt till platsen. Hon säger att det 
kom vakter och det kom kunder från olika ställen som kom och ställde sig väldigt 
nära, som personal försökte hålla ifrån platsen för att få lite utrymme för läkare och 
annat. Man försökte alltså spänna upp någon typ av band eller snöre själva.

För Lötmans del så gick hon aldrig fram överhuvudtaget och tittade på personen som 
låg ner, utan hon såg bara att fötterna stack fram bland alla människorna. 
Däremot hörde hon väldigt fort vad som hade hänt också vem som hade blivit 
attackerad och vem som var skadad.

Lötman tillfrågas också om efteråt hur hon upplevde fortsättningen och om det är 
någon hon har pratat med som inte här hörd av polis. Hon säger att själv blev hon 
otroligt chockad när hon insåg vad det var hon hade sett och hon satt inne i något 
förhörsrum säkert i 1,5 timme. Hon upplevde då att de var många som hördes runt 
omkring henne av dom som jobbade på avdelningen. 

Förhöret har indikterats fortlöpande och Lötman godkänner de i den här formen. 

Förhöret avslutas kl 21.45.

Stockholm som ovan

Annica Strömberg
krinsp

Tillägg till förhöret. Vi bifogar en skiss till förhöret som Lötman har noterat i. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lötman, Linda Elisabet
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Linda Lötman. Hon höres upplysningsvis om sina iakttagelser på NK,

Stockholm, den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Hellqvist
Förhörsdatum

2003-09-23
Förhör påbörjat

10:37
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lötman  är  tidigare  hörd  vid  två  tillfällen.  Sedan  Lötman  hördes  senast  den  11  sep-
tember  så  har  bilder  publicerats  i  media  på  en  man  som  antas  vara  gärningsmannen  på 
 NK.  Lötman  har  tagit  del  av  medias  bilder  och  sedan  reagerat.  Hon  vill  minnas  att  
det  var  på  lördagen  den  13  september  som  hon  slog  på  tv:n  på  morgonen  och  fick  se  
bilder  på  en  tänkbar  gärningsman  från  NK.  De  här  bilderna  har  sedan  figurerat  också  i 
 tidningar.  Direkt  när  Lötman  fick  se  bilderna  i  tv:n  så  reagerade  hon  på  att  mannen  
som  visats  i  tv,  han  var  väldigt  lik  den  man  som  hon  själv  iakttagit  på  NK  onsdagen  
den  10  september.  Det  som  stämde  med  hennes  egen  minnesbild  var  mannens  kläder  
och  hårfärg.  Redan  i  tidigare  förhör  har  Lötman  sagt  att  hon  inte  sett  mannen  i  
ansiktet  rakt  framifrån.  Därför  kan  hon  inte  beskriva  mannens  anletsdrag  och  
följdaktligen  inte  heller  känna  igen  mannen  från  NK  och  sedan  jämföra  honom  med  
bilderna  i  media.  Lötman  säger  dock  att  tv-bilderna  av  mannen,  de  har  inga  olikheter  
med  hennes  egna  minnesbilder  från  NK.  Det  är  dock  ovisst  om  Lötman  skulle  känna  
igen  mannen  från  NK  vid  en  ny  konfrontation.  Det  skulle  nog  vara  svårt  om  mannen  
vid  ett  nytt  möte  bar  andra  kläder  än  de  kläder  som  Lötman  såg  honom  i  på  NK  och  
även  på  bilder  i  media.  

Förhöret  avslutat  klockan  10.40.  

Stockholm  2003-09-23  

Mats  Hellqvist
Krinsp 

2003-09-30/LN,  1OKU.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lundberg, Ingalill
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mordet på Anna Lindh
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

12:35
Förhör avslutat

12:52
Förhörsplats

NK på butiken Kriss
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lundberg berättar att hon, Landström och Löthman stod vid kassan och höll på att märka varor.
Lundberg står med ryggen mot butiken Filippa K. Hon hör ett skrik och då vänder hon sig om.

Lundberg hör att någon från det håll butiken Filippa K ligger skriker ta fast honom.

Lundberg ser när hon vänder sig om att det kommer en man springande från det håll som 
butiken Filippa K ligger. Mannen springer förbi och fortsätter längsmed rulltrappan mot den 
rulltrappa som går nedåt. Mannen springer mycket fort. Han rör sig smidigt.

Mannen uppfattar Lundberg som lång och smal. Han har en skärm över pannan. Hon kan inte 
säga om det är en keps eller om det bara är en skärm.

Mannen ser ut att ha polisonger men att hon uppfattar att han ska ha polisonger kan bero på att 
han kanske hade keps och då tryckt ner håret med den.

Mannen hade en jacka på sig och hon uppfattade den som en kammoflagejacka. Med 
kammoflagejacka menar hon att den var olikfärgad hade mönster precis som militärens jackor.

I övrigt kan hon inte komma ihåg något mer som hon själv har sett. Allting gick så fort.

Man hade inga kunder i butiken när det hela hände. Det var därför som man stod och höll på 
att märka varor.

Miruna Landström sprang efter mannen en bit det vet hon.

Hon försöker att tänka efter om det var något mer hon själv såg. Det går så mycket ryckten. 
Hon kan dock inte komma ihåg något mer som hon skulle ha sett.

Förhöret slut kl 12.52
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Förhör Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2003-09-29 09:46Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Rikskriminalpolisen
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lundberg, Ingalill
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör angående sina iakttagelser på NK den 10 september 2003 i samband med

mordet på utrikesminister Anna Lindh.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2003-09-24
Förhör påbörjat

09:31
Förhör avslutat

10:34
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, LKP, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ingalill Lundberg, fortsättningsvis i förhöret kallad Ingalill, uppmanades också att lyssna 
noggrant vid indikteringen av förhöret för att kunna korrigera missuppfattningar eller 
felsägningar från förhörsledarens sida. 

INLEDNING

Ingalill berättar att hon varit anställd på Krissbutiken på NK i 4½ år. Hon har däremot arbetat 
på varuhuset NK i 27 år. Den här dagen den 10 september i år så hade hon sin arbetstid mellan 
kl 10.00-18.00. Hon arbetade tillsammans med arbetskamraterna Meruna Landström och 
Linda Löthman. 

Hon tillfrågades om det var något speciellt som hände den här dagen förutom det tragiska som 
sedan kom att hända på NK. Ingalill berättar att hon själv mest under den här dagen hade 
befunnit sig på lagret i källarplanet. Hon hade inte kommit upp till butiken förrän runt kl 
15.30. Hon hade då med sig diverse omärkta toppar. 

BROTTET

När Ingalill hade kommit upp till butiken så började hon tillsammans med sina två kollegor att 
märka upp dessa toppar. De ställde sig runt kassadisken som är belägen inne i butiken. Ingalill 
berättar att det var väldigt lite kunder i butiken, men att det fanns väl några stycken därinne. 
Hon säger för övrigt att det också verkade vara ganska lite kunder i övriga delar på plan 1. 

Ingalill beskriver att hon själv stod och arbetade med nedböjt huvud vid kassadisken i 
samband med märkningen av topparna. Hon hade riktningen på sin kropp och huvud mot 
rulltrapporna som kommer upp från nedre botten. Hon berättar att hon i samband med detta 
plötsligt hörde ett kort skrik. Hon beskriver att det lät som ett överraskat skrik. Det var en 
kvinnoröst som skrek, men personen sade inte någonting, utan det var endast ett skrik rakt ut i 



luften. I samband med detta så hörde hon även tumult och hon beskriver som att det lät som 
någon ramlade in i en vägg eller liknande. Hon beskriver att hon i samband med detta såg i 
ögonvrån till vänster att det skedde någonting borta vid butiken Filippa K. 

På fråga då om vad hon själv såg så säger hon att allting sedan gick väldigt fort, men att hon 
uppfattade att det fanns en del människor borta vid Filippa K-butiken. Ingalill beskriver att 
när hon stod och jobbade så hade nog hennes glasögon åkt ned en bit på näsan och i samband 
med att hon tittade upp mot Filippa K så kunde hon inte se speciellt mycket av vad som hände. 
Hon tror att hon var tvungen att titta så att säga över glasögonen och att hon av den 
anledningen inte såg exakt vad som skedde. 

Ingalill beskriver att hennes egen sikt bort mot butiken Filippa K också skymdes av en större 
pelare som finns inne i Kriss-butiken. Det nästa som hon sedan reagerade på var en kvinna 
som ropade något i stil med, "stoppa honom!". Ingalill såg inte kvinnan i fråga, men tror själv 
att kvinnan stod någonstans precis mellan Kriss-butiken och Filippa K. 

I samband med detta så noterade hon också en man komma springande med, som hon säger, 
rasande fart i riktning bort mot rulltrapporna. Hon beskriver att mannen hade kommit i 
riktning från Filippa K och sedan sprang bort mot rulltrapporna. Hon beskriver att mannen såg 
"gymnastisk" ut och att mannen inte sprang klumpigt på något vis. 

I samband med detta så rörde sig Ingalill själv bort mot utgången från Kriss-butiken vid 
rulltrapporna. Hon berättar att framför henne så sprang kollegan Meruna Landström efter 
mannen som sprang från platsen. 

Ingalill beskriver att mellan henne själv och Meruna fanns ytterligare en kvinna. Kvinnan 
beskriver hon som mörkhårig med halvlångt hår i åldern 45-50 år. Hon tror att kvinnan var 
iklädd någon form av svart jacka, i vart fall var det något svart på överkroppen. Kvinnan i 
fråga, så att säga, fäktade med armarna och skrek, "stoppa honom, stoppa honom!" Ingalill är 
dock osäker på om det är samma kvinna som strax innan hade skrikit dessa ord. 

Ingalill hade befunnit sig bakom kassan i samband med att allt detta inträffade. Hon berättar 
att hon först la märke till mannen när hon själv befann sig bakom kassan, men att hennes sikt 
då hade varit något skymd, dels av klädställningar i butiken samt även av tre stycken 
kläddockor som står precis vid utgången. Hon beskriver därför att hon endast såg mannens 
huvud i första läget. 

I vart fall så hade Ingalill kommit ut utanför butiken och såg mannen springa i riktning bort 
mot rulltrapporna. Dock var hennes sikt bort mot mannen skymd, dels av kollegan Meruna 
samt även av den mörkhåriga kvinnan, så hon såg bara kepsen på mannen försvinna bort från 
platsen. Det sista som Ingalill såg av mannen var att denne svängde runt hörnet borta vid 
rulltrapporna, men hon säger att hon däremot inte såg ifall mannen tog rulltrapporna ner eller 
var han i så fall istället skulle ha försvunnit. Hon beskriver, som sagt, att allting gick väldigt 
fort. 

SIGNALEMENT PÅ MANNEN SOM LÄMNADE PLATSEN.

Ingalill berättar att hon har väldigt vaga minnen av hur mannen ser ut. Det hon kommer ihåg 
är att mannen hade en keps på huvudet som var mörkfärgad. Hon kan dock inte beskriva 
färgen närmare. Hon kunde också påminna sig att mannen hade polisonger på sidan, men det 
kan också ha varit hår som hade ramlat fram från huvudet. Ingalill berättar att hennes första 
tanke var att mannen som sprang var en svensk. Hon kan dock inte säga varför hon tänkte 
detta, men säger att mannen såg svensk ut. Däremot uppgav hon på fråga att hon inte hörde 
mannen säga något. 

Hon berättar också att kläddockorna som stod vid ingången och som gjorde att hon inte såg 
mannen helt är i längden 160 cm. Hon uppfattade därför mannen som runt 180 cm lång. Hon 
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såg endast mannens huvud bakom dockorna. 

Hon vill dock åter igen påpeka att allting gick väldigt fort och att hon därför inte kunde notera 
exakt hur mannen såg ut. 

Vad gäller mannens jacka så säger Ingalill att hon är väldigt osäker på vad han hade för jacka 
på sig. Hon tillfrågades om hon minns vad hon sa vid det föregående förhöret och att  hon då 
hade sagt att det var en kamouflagejacka av något slag. Idag så säger Ingalill att hon är väldigt 
osäker på detta. Hon säger att affären där hon arbetar hade bl a en del kläder med 
leopardmönster hängande på provdockorna vid utgången och att hon av den anledningen kan 
ha tänkt att mannen varit iklädd kamouflagejacka. Idag så kan hon inte påminna sig hur jackan 
hon såg, såg ut och heller inte vilken färg eller färgton jackan hade. 

Vad gäller mannens kroppsform så säger hon att hon inte uppfattade mannen som speciellt 
kraftig, utan mer åt det smidiga hållet. Hon säger också att hon själv uppfattade mannen vara i 
25-30-årsåldern.

Ingalill har ju sett bilderna som varit i media på den så kallade "NK-mannen". Hon berättar att 
hon själv tänkt och tittat en del på dessa bilder. Hon fick frågan om hon själv fick någon 
spontan reaktion eller tanke när hon såg dessa bilder i media. Ingalill svarar att hon inte på 
något sätt kan säga att det var just den här mannen som hon såg den här dagen. Hon säger att 
hon själv kanske inte uppfattade håret så långt som mannen på bilden hade.

För att återgå till händelsen då mannen springande lämnade platsen så berättar hon att kollegan 
Meruna befann sig närmare mannen och att Meruna skrek att mannen hade en kniv. I samband 
med detta så vände sig Ingalill om och sprang tillbaka till butiken där kollegan Linda 
fortfarande befann sig. Ingalill hade dessförinnan ungefär befunnit sig i höjd med butiken 
Espaniola och beskriver att Meruna fanns ungefär vid butiken Karaktär. Meruna har i 
efterhand berättat att hon var, så att säga, hack i häl på mannen vid det här tillfället.

Ingalill kom således tillbaka till butiken där Linda fortfarande fanns kvar. Hon berättade för 
Linda att mannen hade haft en kniv och att Linda skulle ringa till vakten. Linda kunde dock 
inte numret till vakten och tillsammans så hittade de ett nummer inne i butiken. Linda ringde 
det här numret, men Ingalill är osäker på om Linda kom fram. 

Ingalill beskriver att hon själv då började reagera på att det var något allvarligt som hade hänt 
borta vid Filippa K. Hon gick bort till Filippa K och blev på platsen informerad av någon, 
okänt vem, att det var Anna Lindh som hade blivit utsatt därinne. Ingalill såg endast Anna 
Lindh ligga inne på golvet vid Filippa K:s vänstra del, eller från den högra delen utifrån sett. 
Hon gick själv inte in i butiken och hon beskriver att det var väldigt tumultartat på platsen och 
att det var många människor som strömmade till. 

Särskilt tillfrågad uppgav Ingalill att hon inte hade sett Anna Lindh tidigare på varuhuset den 
här dagen. 

Ingalill minns också att en kvinna som heter Karin, butikschef på Pertti Palmroth, tyckte att de 
måste spärra av platsen. Ingalill och Karin hjälptes åt genom att ta ett presentsnöre från 
butiken Mexx och de spärrade av platsen från Mexx in till Kriss-butiken, vidare bort till NK 
Trend, därigenom så blev Filippa K:s ingång avspärrad. 

Ingalill kom också på att hon hade en kund i ett provrum inne på sin egen butik Kriss. Av den 
anledning så gick hon tillbaka till butiken och hon hörde kanske i samband med detta att man 
ropade efter läkare i högtalarssystemet. Hennes kollega Linda var vid det här tillfället väldigt 
uppskakad och rädd och var som Ingalill beskriver det, kritvit i ansiktet. Linda sa också till 
Ingalill att hon hade sett allt som hade hänt. Den här kunden i provrummet påkallade dock 
Ingalills uppmärksamhet och kunden var ganska krävande och undrade om hon inte kunde få 
någon hjälp på platsen. Kunden beskriver hon som en dam i 45-50-årsåldern som hade ljust 
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kortklippt hår. Hon beskriver kvinnan som lång, kanske ca 175 cm. Hon minns inte kvinnans 
klädsel, men säger att kvinnan handlade en del kläder på Kriss den här dagen. Hon köpte en 
randig kavaj och en tillhörande byxa. Kvinnan betalade med kort och var kvar ganska länge i 
butiken, kanske fram till kl 17.00. Ingalill säger att den här kvinnan inte riktigt verkade förstå 
det allvarliga som hade hänt, men Ingalill säger att hon själv heller inte förstod från början 
allvarligheten i det inträffade. 

Vad gäller den här kunden så tror Ingalill att kunde inte såg något av vad som hände på 
platsen, utan att kunden då befann sig i provhytten. Tilläggas kan att kunden för övrigt i 
fredags var inne och lämnade tillbaka det hon hade köpt. 

Ingalill berättade vidare att det kom vakter till platsen. Hon minns också att det kom en läkare 
till Filippa K under tiden det att hon själv befann sig inne på Kriss. 

Vad gäller var hennes kollega Meruna tog vägen så uppgav Ingalill att hon inte riktigt vet var 
Meruna blev av. Däremot säger hon att Meruna berättat i efterhand att hon hade släppt 
kontakten med den här mannen ganska nära rulltrappan.

Ingalill kunde påminna sig dock att Meruna efter händelsen hade kommit tillbaka direkt till 
butiken och att hon hade berättat bl a hur byxorna på mannen såg ut. Ingalill kan idag inte 
påminna sig vad Meruna berättade, men hon sa till Meruna vid tillfället att skriva ner allt som 
hon kom ihåg. Meruna gjorde också detta på en gul lapp. Det var efter detta som Ingalill inte 
riktigt vet vad Meruna gjorde, men vet att Meruna var inne i det lilla rummet mellan butiken 
Filippa K och Mexx då polisen hade kommit dit. Kollegan Linda blev också omhändertagen 
av en vakt då Linda var väldigt chockad. Hon tror att även Linda gick in i det här lunchrummet.

Vad gäller andra personer och ev vittnen på platsen så säger Ingalill att hon inte riktigt vet hur 
dessa såg ut. Den hon kommer ihåg är den svartklädda kvinnan som skrek någonting i stil med 
"stoppa honom". Några övriga vittnen minns hon inte på platsen. 

EGET SIGNALEMENT

Ingalill är 164 cm lång och bär glasögon. Hon har kortklippt rödbrunt hår. Hon var den här 
dagen iklädd beiga byxor, beigemönstrad topp samt utanpå denna en brun linneskjorta. 

Beträffande den här mannen som lämnade platsen springande så säger Ingalill att hon inte 
hade sett mannen tidigare på varuhuset, vare sig den här dagen eller tidigare. 

Till förhöret kommer att bifogas en skiss över plan 1 där Ingalill har visat var hon själv befann 
sig då hon uppmärksammade vad som hände. På skissen kommer också framgå ungefär 
hennes egen, Merunas placering samt kvinnan i svarts placering. Vidare kommer mannens väg 
genom varuhuset att finnas markerad med pil.

Förhöret avslutades kl 10.34.

Ingalill Lundberg var hela tiden närvarande vid indikteringen av detsamma och hon godkände 
detta i befintligt skick. Hon önskade inte få bandet återuppspelat för sig. 

Stockholm dag som ovan

Ulf Jacobsson

/vb
 

Förhör med Lundberg, Ingalill; 2003-09-24 09:31   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Yvonne Gustafsson
Signerat datum

2003-09-14 17:32Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Hall, Lotta Marianne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mordet på Anna Lind.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

12:45
Förhör avslutat

13:43
Förhörsplats

Wibomsväg 17 5 tr Solna
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Bassini, Filippo
Berättelse

Hall tillfrågas innan förhöret börjar om hon har läst någon av våra dagstidningar. Hon säger 
atthon har inte läst någon tidning för hon har varit på landet och dit kommer inga 
morgontidningar. Kvällstidingarna läser hon aldrig.

Hall säger att hon den 10 september hade lite tid att fördriva innan hon skulle på ett möte på 
Östermalm. Hon strosade därför på stan. Hon gick trappan ner till Sergels torg. 
Hon gick in på KappAhl och gjorde ett snabbt köp. Klockan var då enligt kvitto 15.48 
Hon fortsatte sedan  i Hässkogången under fram till NK där hon gick in den undre ingången 
där husgeråd och porslin finns. 
Hall gick omkring på detta vångingsplan och  tittade innan hon åkte upp till gatuplanet för att 
direkt ta rulltrappan upp till plan 1.
 
Hall säger att när rulltrappan började att plana ut så tittade hon sig omkring på den öppna plats 
som var framför henne. Hon ser att det är lite folk.

Hon ser två kvinnor som går ihop ganska tätt tillsammans som kvinnor gör när de shoppar. 
Cirka 1½ meter från dessa kvinnor går det en kvinna i en röd kavaj. Denna kvinna är närmare 
rulltrapporna. Kvinnans kavaj är inte julröd kanske lite mer åt det vinröda. Denna kvinna var 
inte i sälskap de två kvinnorna.
Hall beskriver sedan att det går en man som hon säger mer bakom de två kvinnorna. Han är 
som hon upfattar det hela mycket nära. 
Hall fick från sin vinkel känslan av att de nästan hörde ihop. Hon säger dock att det kan vara 
fel eftersom hon såg dem lite från sidan och därför tro att han är närmare än han var.

Det hon lägger märke till om denna man är det att han går med uppskjutna axlar. Han är smal, 
spenslig det såg ut som han hade två nummer för stora kläder. 
Kläderna var bylsiga. Hon uppfattade kläderna som att den nedre delen av klädseln var 
mörkare än den övre. Hon minns en något ljusare kant upptill. 



Håret gick ihop med axlarna. Om detta berodde på att håret var långt eller att mannen drog upp 
axlarna vet hon inte. Hon fick uppfattningen om att håret var tjock och färgen var cendre eller 
något mörkare brunt.

När Hall kommit upp för rulltrappan så går hon till butiken Kriss och tittar på kläder som 
hänger på en ställning så att man kan stå i gången och titta på dem.Hall står alttså nu med 
ryggen lite snett mot butiken Filippa K.
När hon står där så ser hon i ögonvrån att de två kvinnorna har rört sig och finns nu inne i 
butiken Filippa K  i den yttre delen av butiken till höger från hennes sida.
Hon hör sedan någon kvinna som ropar med skärrad röst " vad gör du". Halls tanke då var att 
tänk att man inte kan gå ut och få vara ifred. 
Den kvinnliga rösten som skrek" vad gör du" uppfattade Hall som en aktoritär röst.

När hon hör skriket så halvvänder sig Hall om och hon ser då en arm som hon uppfattar som 
bar uppe i luften sedan ser hon en kropp som faller och sedan åter en arm som kommer upp.
Hall förydligar att det är samma arm som hon först ser som sedan kommer upp igen. Hon ser 
handen och ner till armbågen på armen. Detta beror på att armen är bakom något. När kroppen 
faller så följer armen med kroppen men kommer fort upp igen för att sedan åter föras mot det 
som fallit. Hela denna händelse sker väldigt fort. Hall kan inte idag komma ihåg att hon såg 
något i handen.

Hon ser sedan den man som hon har sett brevid de två  kvinnorna att han lutar sig över den 
person som ligger ner.
Någon skriker samtidigt som Hall ser detta " att kniven är röd" Det är någon kvinna som 
skriker detta. Hon ser inte vem det är som skriker.
Hon får tanken i huvudet att det är skaftet som är rött eftersom hennes man har knivar hemma 
som han snider med och där är skaften i olika färger.

Hall ser att manen håller på att resa sig samtidigt som han tar sig från platsen. Hall ser honom 
aldrig i full längd. Hon ser att mannen tar sig mot rulltrapporna och där tappar hon kontakten 
med mannen.
Hall  kan inte beskriva hans ansikte i detalj men uppfattade han utseende som unga människor 
när det är upplopp.
Hon säger att  när mannen  lutade sig över personen som låg så uppfattade hon det som om 
håret föll framåt. hon kan inte rikitgt förklara hur.

Samtidigt med detta så ser hon vad hon uppfattar att någon som arbetar i affären där händelsen 
sker rör sig in mot butiken mot kassorna.

Hall ser när hon vänder sig om att det står två kvinnor vid den butik som ligger mitt emot 
Kriss på den sida som rulltrappan går upp. Det är alltså när skriket har börjat. Kvinnorna säger 
då " vad gör man"  och sedan backar de med armarna en bit uppåt.
Kvinnorna är i 55 årsåldern. En av kvinnorna är klädd i beige polojumer som är ribbad och 
den andra kvinnan har något som är leopardfläckigt på sig.

Hall förflyttar sig efter det att hon har sett det hon har berättat in i butiken Kriss. Hon ser då att 
en anställd kvinna i butiken ringer på en mobiltelefon och en annan anställd kvinna skriver ner 
anteckningar samtidigt som hon upprepar vad hon skriver högt. Hon hör att kvinnan säger 
något med luva.

Hall är så skärrade av händelsen att hon fortsätter genom butiken Kriss och går sedan runt till 
rulltrappan som går ner. Se skiss.

När hon kliver ut ur butiken Kriss så ser hon en man och en kvinna som står i butiken NK 
kvinna. 
Halls tankar vid händelsen är också det att varför gör ingen något. Finns det ingen man som 
kan göra något. När hon ser sig omkring så ser hon bara kvinnor. Hall själv är så skakad av 

Förhör med Hall, Lotta Marianne; 2003-09-13 12:45   diarienr: 0201-K233390-03
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händelsen att hon bara går ut ur NK och tar sig till det möte hon skulle till.
Hon hör under sing gång ut ur NK att man först ropar på läkare till plan två men att man 
ändrar sig att man ska ha läkare till plan 1.
Hall går ut den väg som man kommer ut i PK huset. Hon träffar en vännina som hon hälsar på. 
När hon står utanför PK Huset så hör hon att det kommer räddningsfordon och ser att 
ambulans och akutbil stannar utanför NK.

Hall kände inte igen den person som blev attackerad. Idag vet hon vem det var.

Halls uppfattning är den att det var lite folk på varuhuset.Hall uppskattar att hon var mellan 
20-23 meter från händelsen. Hon har dock dåligt ögonmått så avståndet kan vara lite mindre 
eller mer.

När Hall kommer upp med rulltrappan där den planar ut så ser hon följande personer.

Den kvinna som har någon kavaj åt det vinröda hållet på sig. Denna kvinna finns då nästan vid 
korset av gångvägen. 
Hon ser de två kvinnorna som går nära varandra.
Hon ser även en man som verkar vara tillsammans med de två kvinnorna. Han är väldigt nära 
dem därför får hon uppfattningen att han kan vara tillsammans med dem.

Mannen och kvinnan vid NK kvinna ser hon först när hon går från platsen.

Hall hade på sig den aktuella dagen en halvång jacka i fuskmocka. Färgen är beige åt det gula 
hållet, byxor som var beiga, svarta sandaler.Hall är 178 cm lång och har ljus hår. Hon hade ett 
paraply i handen och en väska som hängde snett över kroppen. Väskan var grå med en brun 
text. Texten som stod var Baboom. 

Bifogas skiss där hall har märkt ut var hon sett de olika personerna. 

Genomläst och godkänt den 14 september kl 16.00

Förhör med Hall, Lotta Marianne; 2003-09-13 12:45   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Hall, Lotta Marianne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl.förhör angående attentatet mot Anna Lind.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Christer Holmdahl
Förhörsdatum

2003-09-20
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lotta känner  att hon berättat allt hon vet , hon har verkligen tänkt efter och försökt komma på 
något mera, men hon får inte fram mer.
Hon uppger att hon har en känsla av att mannen hade något ljust runt håret, möjligen en luva 
eller keps.

Lotta har sett bilderna i pressen men kan ej säga om det är samma man, det hon kände 
spontant när hon såg bilderna var de bara armarna, i övrigt inget.  
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Förhör Signerat av

Christer Collin
Signerat datum

2003-09-10 21:33Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONJ Utredningsjour Norr
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Rodensjö, Petra Victoria Kristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mordförsök. NK plan 1 Hamngatan 18-20, Stockholm den 10 september

2003 kl. 16:00 - kl. 16:20.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Christer Collin
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

16:59
Förhör avslutat

17:44
Förhörsplats

NK Hamngatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Petra som var på väg till Filippa K kom upp för rulltrappan och gick till NK´s nyckelautomat 
där man kan se butikens erbjudanden, hon saknade dock sitt kort som man använder till detta. 
Hon observerade i samband med detta att det var stök mellan en man, Gm, och en kvinna, 
Anna Lind inne på Filippa K. De två stod nära varandra och Petra uppfattade det som att Gm 
slog Anna i magen – mer än ett slag utdelades. Petra trodde initialt att Gm försökte att stjäla 
Annas väska. Det hela utspelade sig under några sekunder – när Gm stack Anna. Rörelserna 
mot Annas mage utfördes med vänster hand. Petra tror att det var två. Petra observerade ingen 
kniv i samband med detta.

Sen kom Gm springande rakt mot Petra, varvid hon såg att Gm bar en kniv. Detta medförde att 
hon klev åt sidan och tänkte att hon skulle minnas hur han ser ut, vilket hon inte gör initialt vid 
förhörstillfället. Gm bar kniven i sin vänstra hand, tryckt emot sig i höjd med vänster höft. 
Kniven var mycket blodig och Petra tror inte att det är omöjligt att Gm har blod på sina byxor. 
Petra vände sig om och observerade hur Gm begav sig ner för rulltrappan. Hon begav sig in i 
butiken där hon såg Anna liggandes på golvet – låg och tittade och var chockad. En man som 
Petra uppfattade vara i sällskap med Anna sa; det är Anna Lind. Petra sprang ner till 
informationen i entrén och uppgav att det behövdes en läkare, varpå informationen ropade 
efter läkare. En läkare som var kund anslöt och Petra begav sig tillsammans med läkaren upp 
till Anna.

Initialt när Petra observerade händelsen stod Anna upp och när denne föll ihop vände Gm 
direkt och sprang från platsen. Detta är Petra helt säker på. Gm viftade inte med kniven när 
han sprang förbi Petra. 



Petra hörde inga uttalanden i samband med händelsen och Gm uttalade inget till henne när han 
passerade. Hon hörde kunder som skrek; stoppa honom. Petra fick känslan av att Gm ville att 
det skulle uppmärksammas vad han hade utfört. Detta med anledning av att Gm tog 
rulltrappan ner i stället för ta sig ner i trapphuset som är beläget mittemot hissarna där färre 
personer hade sett honom. 

Signalement
Man 20 – 35 år. Svensk. Ovårdad. Svart ovårdat hår som gick ner längs nacken. Skäggstubb 
och polisonger – dock inte säker på detta. Iklädd; keps – mörk färg. Byxor med benfickor – 
ljusgrå färg. Munkjacka med huva.
Petra tror hon skulle känna igen Gm vid en eventuell konfrontation. 

Petra känner sig vid förhörstillfället så omtumlad att hon inte minns exakt vad som hänt.

Uppläst och godkänt. 

Förhör med Rodensjö, Petra Victoria Kristina; 2003-09-10 16:59   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Per Gustafsson
Signerat datum

2003-09-14 11:22Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Rodensjö, Petra Victoria Kristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres angående sina iakttagelser på NK den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Per Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

12:41
Förhör avslutat

13:28
Förhörsplats

Tomtebogatan 21
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Håkan Ström.

Petra Rodensjö kommer fortsättningsvis kallas för sitt förnamn. 

Petra är osäker på tidpunkten, men uppger följande att hon gick in på NK huset i avsikt att titta 
på skor. Hon kom ifrån PK huset. Hon tog rulltrapporna upp till plan 1 och där gick hon till 
automaten som är för NK nyckeln, som är belägen precis vid rulltrapporna. När hon står vid 
denna automat, så uppfattar hon som om det är stökigt på Filippa K. Efter ett tag så ser hon en 
mansperson som slår en kvinna och Petras initiala intryck är att det handlar om en 
väskryckning. Manspersonen slår den här kvinnan med flera slag i magen. Därefter springer 
manspersonen rakt emot Petra. Hon står fortfarande i anslutning till nyckelautomaten. Petras 
första tanke var " va fan är handväskan". Det var vid det tillfället Petra såg att personen hade 
en kniv i handen. Petra reagerade på detta genom att tänka "nu ska jag komma ihåg hur han ser 
ut".  

Manspersonen sprang mot rulltrapporna som leder till det nedre planet. Petra kan inte komma 
ihåg om hon såg om personen etc. åkte ner för detsamma. Efter att gärningsmannen hade 
försvunnit, så gick Petra till Filippa K. Där uppfattade hon att Anna Lindh låg nedstucken. 
Hon har ingen uppfattning om någon väninna till Anna Lindh skulle ha varit på plats. Petra 
uppfattar det som en oerhört lång tidsrymd innan ambulanspersonal och polis anländer. Det 
hade fortfarande inte ropats ut och frågats efter någon läkare via informations systemet i 
varuhuset. Varvid Petra gick ner till informationsdisken och bad dem ropa i högtalarsystemet 
efter en läkare. Efter tag så kom en sådan till informationsdisken, vilken Petra följde med upp 
igen till Filippa K. 

Petra är 171 cm lång och vid det här tillfället så var hon iklädd en beige kappa, knälång. En 
beige tröja och en vit skjorta och blå jeans. Petras hår är brunt till färgen, ljusa slingor, 
förmodligen hade hon det uppsatt i en hästsvans. Hon bar också på en brun handväska. 

 Signalement



Petra tillfrågas om hon har sett några bilder i massmedia som har blivit publicerat på 
eventuella gärningsmän. Hon uppger det att hon har varken tittat på TV eller sett i tidningarna 
dessa bilder. 

Gärningsmannen beskrives som följer: 180-185 cm lång, normal kroppsbyggnad, gav ett 
ovårdat intryck, iklädd en mörk keps, Petra kan inte säga om den var mörkblå eller svart, men 
hon uppfattade den som mörk. Hon kan inte nämna några ytterligare detaljer kring denna, 
annat än att hon säger att det förmodligen var en baseball mössa och att den skulle vara 
enfärgad. Han hade också en luva som hängde på ryggen. Manspersonen hade brunt hår, han 
såg svensk ut. Håret gick ner i nacken, säger Petra. Petra uppfattade ingen speciell frisyr, utan 
det gav helt enkelt ett ovårdat intryck. Hon uppfattade att det var något märkligt med 
gärningsmannens ansikte, hon kan inte säga med bestämdhet vad det var, eventuellt någon 
form utav polisonger. Hon beskriver också att det kan vara som fläckvis skägg, som efter dålig 
skäggväxt. 

Den aktuella tröjan beskriver Petra som följer: att den var grå och sedan så säger hon ev. beige 
till färgen, men tillägger själv "det var någonting vi alla sa som var på platsen". 

Dock förtydligar hon säger "det var åtminstone någon ljus färg på densamma", men hennes 
initiala egna intryck var att den gick i grått. Om collegetröjan ifråga var hel framtill eller hade 
dragkedja, det är hon väldigt osäker på. Hon kan inte heller svara på om det fanns några 
ytterligare markeringar på tröjan, men säger att hon har en minnesbild av att det var någonting 
på bröstet, men hon vet inte vad. 

Byxorna beskriver Petra som att de var av eventuellt armé design, med andra ord med 
benfickor etc., men det var absolut inte form av någon kamouflagekläder och det tillägger hon 
med bestämdhet när det gäller tidigare signalement som har gått ut, att man beskrivit 
kamouflage- kläder, att det stämmer inte alls, för det intrycket har hon inte alls fått initialt.  
Byxorna skulle också kunna beskrivas som ev. kunna vara av typ Chinos. Petra är osäker på 
färgen på byxorna, men uppger grå, men hon tillägger själv, det var någonting hon sa vid 
första förhörstillfället och det är egentligen det hon kommer ihåg att hon har nämnt det 
tidigare, men hon har ingen mer minnesbild av själva byxorna. 

När gärningsmannen lämnar affären så uppmärksammar Petra att han höll en kniv i sin vänstra 
hand och hon är säker på detta. Hon är också säker på att gärningsmannen hade inga handskar 
på sig. Han passerade Petra så pass nära som 1-1 1/2 meter. Gärningsmannen bar kniven i sin 
vänstra hand och höll handen intill kroppen. Kniven var riktad nedåt och framåt. När 
gärningsmannen som Petra uppfattade stod och slog på offret, så hade gärningsmannen ryggen 
vänd mot Petra. Hon har egentligen ingen uppfattning om han slog med vänster eller höger 
arm eller slog med båda. 

Tilläggas skall att Petra har ingen uppfattning om vad gärningsmannen hade på fötterna. 

Petra hade inga luktförnimmelser när gärningsmannen passerade henne.

Petra tillfrågas om hon skulle eventuellt kunna igenkänna gärningsmannen vid en eventuell 
konfrontation och hon svarar som hon har svarat vi första förhörstillfället, att hon tror att hon 
eventuellt skulle kunna göra detta.

Förhöret övergår i dialogform.

F : Ja Petra, som jag sa tidigare, därr nu så kommer vi förevisa dig 4 st bilder och vi vill att du 
tittar på de här bilderna en och en i lugn och ro och sedan att du kommenterar rakt in, vad du 
känner och tycker och vad du ser.

Då börjar vi titta på första bilden kl 13.20.

Förhör med Rodensjö, Petra Victoria Kristina; 2003-09-13 12:41   diarienr: 0201-K233390-03
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Paus

F : Petra gråter.

P : Ja, det känns ju oerhört bekant. (gråter) mm.

F : Kan du förklara vad du ser och vad du känner?

P : Nu tas,- tas man tillbaks, mm…de eh preci,- de,- ja… det känns som att jag har sett den 
här personen förut, ja.

F : och var har du sett honom ?

P : Jag har sett honom på NK.

F : och i vilket sammanhang har du sett honom?

P : När Anna Lindh blev nedstucken..(gråter)

F : Var det här den här personen som du har beskrivit tidigare, som passerade förbi dig?

P : Ja, det var de… (gråter)

F : Förhöret avbrytes klockan 13.22.

Förhöret återupptas klockan 13.23.

F : Ja, Petra vi tittar fortfarande på första bilden.

P : Mm.

F : och du,- kan du berätta lite om vad du ser?

P : Ja ser,- alltså nu plötsligt så ser,- kläderna det stämmer, allting stämmer och det var,- 
alltså jag ser honom, jag ser från bilden hur han kommer springande mot mig och de,- mm,- 
jag vet inte riktigt,- ja des,- "de är han".

F : Bild nr 2. 

P : Ja, nu blev det bara ännu tydligare, ja,- ja nu nu nu blev det verkligen, nu ser jag nästan,- 
vilja se kniven där i handen på något vis…

F : …höll han armen på det där sättet?

P : Jaa,- så och sen ner mot sig, så ja.

F : Bild nr 3.

P : Ja, gud. Nu ser man ju nästan när han,- nu känns det nästan som att han springer emot mig.

F : och bild nr 4?

P : Ja, nu,- jag vet in,- där ryggen,- det såg man ju bara när när själva, när han stack henne 
och jag vet inte,- alltså jag känner inte igen det bakifrån så här, så om jag hade sett den här 
bilden först, hade jag aldrig kunnat säga att det är han, utan de,- det är ansiktet som gör, 
(phuu).

Förhör med Rodensjö, Petra Victoria Kristina; 2003-09-13 12:41   diarienr: 0201-K233390-03
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F : Mm, vad är det, om du tittar tillbaks på första bilen och andra bilden. Vad är det för 
någonting som gör att du igenkänner honom?

P : Dels så är det,- alltså k,- hållningen, alltså så här, hur han har armen här och,- och,- 
kepsen och,- där ser det här med ansiktet, det är precis det jag menade, igen den här med att 
jag inte vet. Jag ser fortfarande inte om är,- om det är skäg,- han har ju lite polisonger ner så 
här, men jag hade nog,- om det är lite skäggstubb eller vad det är,- det är något 
konstigt…(suck)

F : Förhöret övergår till diktamen.

Med vid förhöret som förhörsvittne har Petra´s sambo varit vid namn Henrik Frome. 

Förhöret slut klockan 13.28.

F : Petra, du har hört vad jag har dikterat in och sen vilka dialogbitar som gått in, godkänner 
du det för utskrift?

P : Ja.

F : Petra och hennes sambo Henrik Frome, har blivit meddelad om yppandeförbud enligt RB 
23:10, efter beslut av Cå Christer Petersson och även blivit informerade om vad som gäller. 

Förhör med Rodensjö, Petra Victoria Kristina; 2003-09-13 12:41   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 1 - fotomaterial förevisat för vittnet, 2003-09-13 12:41   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 2 - fotomaterial förevisat för vittnet, 2003-09-13 12:41   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 3 - fotomaterial förevisat för vittnet, 2003-09-13 12:41   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Ylva Wilson
Signerat datum

2003-09-10 22:09Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONJ Utredningsjour Norr
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Johansson, Linnéa Katarina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med misshandel av Anna Lind hos NK.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ylva Wilson
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

17:25
Förhör avslutat

17:35
Förhörsplats

NK
Typ av förhör

RB 23:3
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret på plats hållt av insp Annika Lindberg:

Katarina jobbade i butiken Turnover . Hon stod i kassan och såg snett över till butiken 
Filippa K. Hon hörde högljudda röster från Filippa K. En kvinna skrek.

Katarina såg att en man kom med fart och kastade något med ena handen i riktning inåt 
butiken ca 2-3 ggr. Katarina första tanke var " leker de på arbetstid". Mannen försvann sedan 
mot rulltrapporna. Efter det började folk skrika.

Hon upptäckte sedan efter en stund vad somhade hänt i butiken.

Katarina uppgav att mannen var ca 20-25 år, lång och gängligt byggd ca 180 cm lång. Han 
hade inget skägg, men mörkt lite lockigt spretigt yvigt hår som stod ut under det som fanns på 
huvudet. Vad han hade på huvudet uppfattade hon inte. Han hade  en färgad ganska mörk grön 
jacka - imitation av en militär jacka och mörka byxor ,troligen jeans.

uppläst och godkänt



Förhör Vittne, 2003-09-11 12:45   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Stefan Wehlin
Signerat datum

2003-09-10 21:30Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONJ Utredningsjour Norr
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Eiroff, Anna Sofia Magdalena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

att höras angående sina iaktagelser gällande knivskärningen 2003-09-10 någongång mellan kl 16.00

och kl 16.20 i Filippa K-butiken, NK-varuhuset plan 1, Hamngatan 18-20 Stockholm
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Stefan Wehlin
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

17:35
Förhör avslutat

17:50
Förhörsplats

Personalrum Filippa K, NK
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Magdalena uppger följande:

Hon och en kollega står inne i butiken ”Turn Over”.
Från den butiken ser man ingången till Filippa K-butiken.

Magdalena hör då ett skrik. Hon tycker inte att det låter som om skriket var på allvar, utan mer 
som om det var någon som skojade med någon.
Detta skrik får i alla fall Magdalena att titta mot Filippa K-butiken.
Vid ingången till Filippa K ser hon en kille. Magdalen tycker det ser ut som om han står precis 
vid entrén men han kan ha stått en bit längre in i butiken, hon är inte helt säker.

Magdalena ser hur killen gör en rörelse flera gånger med sin ena arm eftersom kläder på 
ställningen bredvid rör sig i takt med mannens arm.
Mannen springer sedan ifrån Filippa K och mot Ralph Lauren/dam-butiken och rulltrapporna 
till NK´s nedre plan som ligger där.
När mannen var på väg mot rulltrapporna så hörde Magdalena att någon skriker något innefrån 
Filippa K. Hon hör dock inte var det var, men det kan ha varit ”- Gör något då!”.

Magdalena reagerade på att killen inte valde att springa ut nedgången som tar en direkt ut på 
Regeringsgatan. Den utgången ligger närmare Filippa K och det vet man om man känner igen 
huset.
Magdalena uppger att killen inte är kund på NK.

Magdalena uppger att Anna Lindh hade varit inne i Turn Over-butiken några minuter innan 
hon gick till Filippa K. Lindh hade stannat utanför Turn Over-butiken och pratat med 2 
stycken väninnor innan hon gick direkt till Filippa K.
Magdalena hade inte lagt märke till någon kille vid detta tillfälle.

 Magdalena uppger följande signalement:



• Smal kroppsbyggnad
• Mörkbrunt hår till strax nedanför öronen alternativt till axlarna.
• Någon typ av keps. Ej en vanlig fotbollskeps utan snarare en armékeps.
• Runt 185 cm lång och inger ett gängligt intryck.
• Blek hudfärg. Ej solbränd.

Magdalena uppger även att hon inte såg killen framifrån

Uppläst och godkänt ur anteckningsform

Förhör med Eiroff, Anna Sofia Magdalena; 2003-09-10 17:35   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Bengt Lönnroth
Signerat datum

2003-09-15 08:46Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Eiroff, Anna Sofia Magdalena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande signalementsuppgifter
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Bengt Lönnroth
Förhörsdatum

2003-09-14
Förhör påbörjat

17:05
Förhör avslutat

17:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Magdalena Eiroff tillfrågas om kompletterande signalement på den man hon iakttagit 
springande från brottsplatsen utanför Filippa K.

SIGNALEMENT:
Klädsel: Skor av mjukt material, mörka till färgen. Byxor som är mörka, ej jeans, tröja som är 
antingen mörkgrå eller mörkgrön, ärmarna på tröjan markant långa. Eiroff ser inget av 
händerna, och hon säger att det kanske berodde på dom långa tröjärmarna eller om han hade 
händerna knutna. Tillfrågad om ev. text på tröjan eller någon form av varumärke, så säger 
Eiroff att hon inte såg något sådant.

Mannen hade någon form av huvudbonad, och Eiroff tror att han hade en keps på sig möjligen 
av armétyp.Vad Eiroff menar med armékeps är att hon tyckte att den såg mer platt ut och 
skulle kunna vara fyrkantig, den såg nedtryckt ut. Tillfrågad så säger hon att den var absolut 
inte grön. Hon är helt säker på att huvudbonaden hade skärm. Tillfrågad om vilken färg 
huvudbonaden (eller kepsen) skulle så är den svart eller mörkblå.

Mannen var ca 20-25 år och han är smidig och mycket gänglig, vig och utgjorde ett pojaktigt 
eller valpigt uttryck När han sprang tog han långa kliv. Håret var lockigt brunaaktigt med 
självfall. Eiroff uppfattade det som om att håret gick ned på halsen. Eroff tillfrågas om hon har 
någon uppfattning om mannen haft polisonger. Eiroff säger att det kan varit fallet, eftersom 
hon uppfattar håret som går nedåt mot halsen. Eiroff såg mannen i profil och han gjorde ett 
blekt intryckt, alltså ansiktsfärgen.

Eiroff tillfrågas om hon sett de senaste bilderna av en man, som visas upp i massmedia under 
gårdagen(lördag den 13/9). Eiroff säger att hon har sett bilden i pressen, och tycker att denna 
man på bilden liknar den man hon såg springa från brottsplatsen. Eiroff säger, att mannen inte 
var en missbrukartyp, han verkade proper och hans klädstil var den bylsiga, som om kläderna 
var för stora.

Eiroff får en känsla att mannen måste stått skymd någonstans innan han utför sitt dåd. Eiroff 



hade inte sett någon man innan, och det är ganska sällsynt med män på den här avdelningen, 
eftersom det är en damavdelning.

Stockholm 030914

Krinsp Bengt Lönnroth

Förhör med Eiroff, Anna Sofia Magdalena; 2003-09-14 17:05   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Jansson, Annika Mari
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om iakttagelser i samband med mord 030910 ca kl 16.00 -16.20 på NK Hamngatan, butik

FILIPPA K.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Per Hansson
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

09:46
Förhör avslutat

10:31
Förhörsplats

NK Hamngatan, bottenvåningen
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Marie arbetade under onsdagen på Nk Boutiqe och stod vid kassan med en kund på , våning 1 
på NK. Marie hörde tumult och att en kvinna skrek från butiken FILIPPA K som ligger i snett 
emot NK Boutiqe. Marie tog sin mobiltelefon och skyndade sig bort mot utgången som låg i 
anslutning till rulltrapporna.

Marie såg en man som hon uppfattade slog en kvinna i magen, när hon var framme vid 
utgången såg hon inte kvinnan, mannen stod då böjd över kvinnan som måste ha legat ner.
Mannen backade sedan 2-3 steg och vände sig om, i detta skede skrek en kvinna " han 
försökte ta handväskan " och mannen började springa. Marie hade då kommit fram på 
mobiltelefon och larmat vakten på NK.
En kvinna sprang efter mannen som sprang förbi Marie och bort mot rulltrapporna som leder 
nedåt i varuhuset. 

Efter en liten stund kommer kvinnan som följt efter mannen tillbaka, Marie trodde att polis 
hade pratat med kvinnan senare på eftermiddagen. Marie sade att kvinnan varit skärrad när 
hon kom tillbaka.
Marie sade att hon inte kunde svära på att mannen som slog kvinnan var den enda mannen på 
avdelningen men att hon trodde det då han " stack ut ".

SIGNALEMENT
Man, ca 35 år, svensk / nordbo, ca 180 cm lång, kroppsbyggnad kraftigare än normalt, ansiktet 
var grövre och ev skäggstubb då Marie uppfattade mannen som mörk, dock ej utländsk.
KLÄDSEL
Jackan var mörkgrön, ngt längre än till midja, stora byxor av modell med många fickor. 
Mannen bar en mörk keps som dolde ögonen.

Uppläst och godkänt via telefon kl 12.40.



Förhör Vittne, 2003-09-16 15:00   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OKU/1 Grupp 1 Relationsbrott
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Christiansen, Tatjana Anne-Catherine
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord den 03-09-10 på NK i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lena Sundqvist
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

16:41
Förhör avslutat

17:57
Förhörsplats

Bergsgatan 48, Stockholm.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

HÄNDELSE

Christiansen uppgav att hon gick till NK med sin syster, Berit Lundin. De gick till NK via den 
så kallade Hästskogången från Hennes och Mauritz i korsningen Regeringsgatan-Hamngatan. 
När de kom in på NK som ligger på samma plan som Hästskogången var det 
Pappersavdelningen som låg rakt fram. Därifrån följde de slingan till rulltrappan och åkte upp 
till gatuplan för att sedan direkt åka med rulltrappan till plan 1.

På plan 1 gick de direkt till höger till en butik som troligtvis heter P.T.A. Straxt efter att de 
hade kommit in i butiken hörde de ett flertal skrik. De gick ut ur butiken och Christiansen gick 
mot ljuden hon hade hört. Skriken hade tystnat och hon såg att det var uppståndelse vid Filippa 
K butiken. Filippa K butiken ligger snett emot P.T.A butiken. Mellan butikerna finns en gång 
för gående. Christiansen tror att det kan var ca 8 meter från där hon stod vid P.T.A butiken till 
Filippa K.

Christiansen såg att någon låg ner i Filippa K butiken. En man kom sedan springandes från det 
håll där uppståndelsen var. Mannen sprang förbi Christiansen. Christiansen började skrika; ta 
fast honom, ta honom! Christiansen upplevde det som om mannen hade slagit sin "flickvän". 
Mannen hade för ett ögonblick vänt sig om och Christiansen trodde att detta var för att hon 
eventuellt hade skrikit att någon skulle ta fast honom.
 
Mannen sprang målmedvetet mot rulltrappan och Christiansen sprang efter. När Christiansen 
kom fram till rulltrappan fick hon ögonkontakt med en kvinna som stod i butiken Ralph 
Lauren. Kvinnan i butiken som var anställd hade pekat mot rulltrappan ned. Christiansen såg 
ej mannen i rulltrappan och hon fick känslan av kvinnan i Ralph Lauren butiken att det skulle 
"fixa" sig. Detta gjorde att Christiansen slutade springa efter mannen.

Christiansen vet ej vart mannen tog vägen efter det att han hade åkt rulltrappan ned.



Christiansen var klädd i en svart t-shirt, svarta manchester jeans, beige tröja knuten kring 
midjan och beige "slip-in" skor. Hon bar på en beige virkad väska, en rosa kasse med något 
skonamn på och en påse med märket "Flash".

De Christiansen mer kommer ihåg från händelsen är Anna Linds blick, mannen som tryckte 
sin hand mot Anna Linds sår och den anställda kvinnan i Filippa K butiken som såg skärrad ut.

SIGNALEMENT

Man i ca 25-30 års åldern, ca 180 cm lång, normal kroppsbyggnad, iklädd ljusa kläder okänt 
vad. Mannen bar ej glasögon.

Christiansen uppfattade mannen som en vanlig svensk fritidsklädd "kille". Hon tyckte inte att 
mannen var typen som skulle gå på NK;s damavdelning. Han var ej NK typen, möjligtvis att 
han skulle kunna gå till musikavdelningen. Hon tolkade även mannen som ganska ung.

Christiansen skulle inte känna igen mannen igen om hon skulle se honom. 

Förhöret uppläst och godkänt

Förhör med Christiansen, Tatjana Anne-Catherine; 2003-09-11 16:41   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Vittne, 2003-09-12 16:35   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Vittne, 2003-09-18 08:22   diarienr: 0201-K233390-03
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Lämnad av Ann-Catherine Christiansen, 2003-09-18 08:22   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Turesson, Jeanette Josefin Malin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om de iakttagelser Josefin Turesson gjorde i samband med att Anna Lind blev överfallen på

varuhuset NK i Stockholm den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Filippo Bassini
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

11:30
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Rest. Flyt i Gamla Stan, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Gustafsson, Yvonne
Berättelse

Förhörsledaren inledde med att fråga Josefin Turesson om hon sett de publicerade bilderna på 
gärningsmannen i Aftonbladet eller Expressen? Josefin svarade att hon inte hade sett bilderna 
eller ens läst tidningarna idag.

Vidare tillfrågades Josefin hur hon var klädd den 10 september 2003 då hon befann sig på NK 
i Stockholm? Hon svarade att hon bar blå jeans och en svart tröja med texten "FLYT" i vitt på 
bröstet. Under tröjan bar hon en röd T-shirt med texten "TIGER" på bröstet. På fötterna bar 
Josefin ett par grön/vita Adidas gymnastikskor. Själva skon är vit med gröna ränder, sa hon. 
Samma dag befann sig Josefin tillsammans med sin kamrat Karin (okänt efternamn) på 
varuhuset NK i Stockholm. Klockan var ca 16.00 då de tittade på kläder på plan 1 i varuhuset. 
Josefin skulle köpa en jacka. Josefin och Karin stod ca 10 meter från platsen Anna Lind blev 
överfallen. Det var en gång mellan den butik Josefin var i och butiken Filippa K, där Anna 
Lind blev attackerad, sa Josefin.

När Josefin stod och provade en jacka såg Josefin en man som uppträdde konstigt. Mannen var 
vänd med ryggen mot Josefin på ett avstånd av ca 10 meter. Mannen slog mot en annan person 
(läs Anna Lind). Josefin visste inte att det var Anna Lind som blev attackerad. Josefin 
reagerade över mannens konstiga beteende eftersom hon själv arbetat med psykiskt sjuka 
människor tidigare och tyckte sig känna igen det beteende dessa människor visar upp i sin 
sjukdom, nu när hon såg hur mannen på NK uppträdde. Det var som om han attackerade Anna 
Lind. Mannen gjorde en rörelse med armarna mot Anna Lind, såg Josefin. Det var Josefins 
kamrat Karin som kände igen Anna Lind. Det var efter att mannen attackerat henne som en 
duns hördes, då Karin kände igen Anna Lind.

Efter överfallet gick mannen förbi Josefin från platsen  mot rulltrapporna. Mannen gick förbi 
Josefin på hennes vänstra sida och Josefin följde honom med blicken. Från början gick 
mannen lugnt för att sedan öka takten och springa därifrån. Mannen sprang något framåtlutad 
med huvudet nedåtböjt, sa Josefin.  Någon okänd kvinnoröst skrek "ta honom, ta honom" och 



några okända kvinnor sprang efter mannen, sa Josefin. Kvinnorna var kostymklädda och 
verkade arbeta i varuhuset.

Josefin ombads beskriva mannen. Hon sa att han hade något rött på sig. Josefin kom ihåg en 
röd färg som hon trodde mannen hade kring halsen som en luva hängandes ned bakom nacken. 
Men hon visste inte säkert. Mannen var ca 30 år gammal och ca 178 cm lång. Han hade mörkt 
längre hår som stack ut vid nacken. Han bar någon okänd huvudbeklädnad, sa Josefin, varifrån 
håret stack ut i nacken. Josefin såg bara mannens överkropp då han flydde från platsen. Han 
var normalt byggd men inte smal utan snarare  lite kraftigare byggd. Josefin kunde inte 
förklara hur mannen var klädd. Josefin skulle känna igen mannens rörelsemönster när han gick 
och sprang, men inte kunna peka ut honom på ett fotografi vid en eventuell fotokonfrontation.

Efter att mannen försvunnit gick Josefin och Karin från platsen och mötte en vakt som bar en 
svart väska. De gick ned mot utgången till Regeringsgatan. När Josefin och Karin kom till NK 
gick de raka vägen upp på plan 1. Josefin visste inte varifrån hon gick in i varuhuset, vilken 
ingång hon kom in genom. Hon hade varit på NK i ca 10 minuter när dådet inträffade.

På fråga om det var andra människor i närheten av platsen Anna Lind blev överfallen svarade 
Josefin att det fanns flera personer där men inga hon direkt kom ihåg. Det var en äldre kvinna 
och två personer i den butik hon provade jackan. De personerna arbetade i butiken. I övrigt var 
det väldigt folktomt på NK tyckte Josefin avslutningsvis.

Uppläst och godkänt via förda anteckningar.

Förhöret avslutades kl. 11.50.

Filippo Bassini
kriminalinspektör

Förhör med Turesson, Jeanette Josefin Malin; 2003-09-13 11:30   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Turesson, Jeanette Josefin Malin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter angående iakttagelser vid mordet på Anna Lindh
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-22
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Turesson säger att hon tycker att det kan vara mannen som hon såg på NK. Det hon tycker 
stämmer med hennes minnesbild av mannen är det mörka hår som hon såg, det var något som 
stack ut. 
Det måste varit kepsen som gjorde att  hon tyckte att håret stack ut i nacken.
Hon kan inte precisera mer varför hon tror att det är rätt man som är på bilderna som hon sett i 
tidningarna.

Turesson har varit uppe på NK nu efteråt och tittat vart det var hon stod. Hon säger att hon 
stod i butiken NK Boutique på insidan av den hängare med jackor som fanns vid gången mot 
Filippa K och Mexx. Hon tittade alltså över hängarna med jackorna.

Efter det nya besöket  på NK så förstår hon att hon kan inte ha sett hela mannen när han 
sprang från platsen utan hon kan bara ha sett den övre delen när han sprang från platsen 
eftersom det hänger kläder eller är halva väggar i hörnan av NK Boutique.

Hon såg nu att det som hon sagt förut om tio meter inte kan stämma utan det är snarare ett 
avstånd på 2-3 meter som hon sett händelsen på.

Hon förstår nu också att när mannen är framme och slår mot en person det är då som hon sett 
hela mannen.
Hon har inte sett något vapen.

Det konstiga beteendet kan hon bara utveckla så att det inte var normalt att man oprovocerat 
går fram och slår någon annan. Mannen gick också med huvudet neråt, framåtböjt på något vis.
Angående hans rörelsemönster kan hon inte säga något mer men hon tror fortfarande att hon 
skulle kunna känna igen mannen om han gick framför henne.

Uppläst och vidkänt
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Förhör Signerat av

Dan Boija
Signerat datum

2003-09-12 12:19Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Aurusell, Matts Olof
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Aurusell skall höras upplysningsvis angående iakttagelser gjorda på NK dagens datum.

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

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Dan Boija
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

19:18
Förhör avslutat

20:30
Förhörsplats

Kungsholmsg 37, Våldssektionen
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Aurusell berättar att han hämtade upp sin hustru som arbetar vid Nordea huvudkontor på 
Hamngatan omkring kl 4, (16.00) möjligen fem över. Avsikten var att paret skulle besöka NK 
för att inhandla en kappa till hustrun. 

De går runt i butikerna på NK och kommer upp på det våningsplan där bl a butiken Filippa K 
är belägen. En butik som ligger jämte Filippa K som heter NK Dam besöktes av paret och när 
de var på väg ut så hör Mats Aurusell ett, som han säger, jävla liv utanför butiken NK Dam. 
Han hörde skrik och han hörde därefter en duns. Aurusell blev nyfiken och tittade till för att se 
vad som hade inträffat. Han trodde i det tillfället att det var någon snattare eller någonting som 
hade smitit från butiken. Han tittar ut och ser då en man som går ut ifrån butiken. Aurusell 
beskriver mannens avfärd från butiken som att han gick behärskat och han gick direkt mot 
rulltrappan. 

Därefter går Aurusell in i butiken Filippa K och det är i samband med detta skriken ändrar sig 
till fruktansvärda skrik. Han noterar då att det står en massa damer i en hop inne i butiken och 
de stirrar och skriker samtidigt. Han ser också två ben som sticker ut ur hopen och det är från 
en person som ligger ner och han går fram och han är då i tron att det är någon som har ryckt 
en väska ifrån någon kvinna och att offret har ramlat omkull och möjligen slagit huvudet i. 

Han tittar till och ser då att kvinnan som ligger på golvet håller sig om vänstra handleden och 
samtidigt håller sig mot magen. Det som Aurusell reagerar över är att ingen av de kvinnor som 
finns i närheten av den liggande kvinnan gör något. Aurusell går då fram till den liggande 
kvinnan och kan då snabbt konstatera att det är Anna Lindh som ligger på golvet. Han frågar 
henne om det stämmer att hon är Anna Lindh och får då ett jakande svar, hon svarar med svag 
röst. 

Aurusell skriker då till expediten eller butiksföreståndaren att hon ska ringa 112 för att ringa 
efter en ambulans och att det är bråttom. Aurusell skriver också att det är Anna Lindh som är 
skadad. I samband med det så är det flera andra som också skriker att expediten ska ringa efter 
ambulans. 



I samband med det här så kommer det också en vakt in i butiken och Aurusell skriker att man 
ska försöka få kontakt med en läkare eller sjukvårdspersonal genom det interna 
högtalarsystemet som finns på NK. 

Aurusell noterar att Anna Lindh blöder och han frågar då henne om hon är skuren eller 
stucken, som han möjligen sa, och Anna Lindh ber då att Aurusell att han skall hålla hennes 
vänstra handled eftersom det blöder ifrån handleden och man med trycket då ska stilla 
blödningen. Anna Lindh trycker då själv sin andra hand mot magtrakten och Aurusell 
kontrollerar då och ser att det finns ett stick genom tröjan på Anna Lindh och han förstår då att 
hon även är knivskadad i buken. Aurusell kan också notera att Anna Lindh har en knivskada 
på höger handled. 

Aurusell noterar också att det kommer in två vakter i butiken och man hojtar att någon ska 
hämta någon första förbandslåda och strax därefter så kommer en tredje vakt som Aurusell 
betraktar som vaktchef eller något och han har med sig en förstaförbandslåda. Under tiden som 
det tar innan vakten kommer med förbandslådan så har Aurusell försökt att hejda blödningarna 
i handlederna med kläder som hängde till salu i butiken. Expediterna i butiken Filippa K gav 
Aurusell tröjorna för detta ändamål. 

När sedan vakten kommer med förstaförbandslådan så byter man bandage och sätter på riktigt 
första förband. Aurusell berättar att han höll i Anna Lindhs armar medan vakten lade på första 
förbandet så gott han kunde. Såret som fanns på magen kunde man inte göra någonting åt. 
Aurusell noterar dock att det inte kom någon blödning ut genom såret. Däremot så såg han att 
buken färgades blå vartefter Anna Lindh låg på golvet. 

Aurusell berättar vidare att det kommer tre läkare till platsen. En kvinnlig och därefter två 
manliga läkare och strax därefter så kommer en ambulans till platsen. Anna Lindh har då 
tappat medvetandet. 

Signalement.

Aurusell noterade mannen då han gick ifrån butiken Filippa K och mot rulltrapporna. Aurusell 
förtydligar och säger att han noterade när mannen kom ut ur butiken och gick i riktning mot 
rulltrapporna, men eftersom han i det här läget hade noterat att det var några kvinnoben och 
det var någon som låg ner på golvet så riktade han sin blick åt det hållet och lämnade mannen 
med blicken. 

Aurusell såg under hela tiden han tittade på mannen enbart dennes högra profil och sida av 
kroppen. Aurusell stod på ett avstånd, som han nu vid förhörssituationen uppskattar, till 5-10 
meter och att han noterade mannen under cirka 10-15 meter. Han beskriver honom som följer: 

25-30 år. Han har mörkt hår, kraglångt. Svart hår, dock inte så svart som man ser hos vissa 
utlänningar. Aurusell beskriver sig själv som svarthårig när han var yngre. Mannen har kraftig 
kroppsbyggnad, ca 180 cm lång. Han såg reslig och välbyggd ut. 

Han var iklädd en skepparjacka, troligen svart, den var ialla fall mörk i färgen. Aurusell 
påpekar att han inte är helt säker på att det var en skepparjacka, men att den påminde om en 
jacka åt det hållet. Mannen var iklädd en mössa av något slag, möjligen en basebollsmössa. 
Aurusell säger att möjligen kan det ha varit en mössa av mera kantig typ, men det var i vart 
fall en skärm till mössan. Aurusell uppfattade det som att mannen bar mörka byxor. 

Aurusell uppger att mannens utseende inte på något sätt gjorde att man tyckte att han inte 
hörde hemma i butiken. Aurusell säger att hade han mött honom utan att skriken först hade 
uppträtt så hade han aldrig lagt märke till honom. Aurusell berättar också att i samband med 
att han bistod läkarna i butiken när de hjälpte Anna Lindh så hade en fråga ställts om hur 
mannen hade sett ut och då hade Aurusell svarat att han var ”typisk bondsvensk”. Det var 
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Aurusells första intryck. 

Aurusell uppger att han inte såg något av mannens ansikte, i vart fall inget som han kan 
beskriva. Han uppger dock att möjligen så skulle han kunna känna igen mannens profil igen 
under förutsättning att mannen visades med hela kroppen och han skulle vara iklädd samma 
kläder som han hade på sig i butiken. 

Aurusell uppger att han inte kan påminna sig att han såg att mannen bar på något, åtminstone 
inte på mannens högra sida. Vänster sida såg han då aldrig. 

En efterhandskonstruktion som Aurusell gör, det är att mannen såg ut som någon demonstrant 
och med demonstrant menar inte Aurusell de här med svarta luvor som demonstrerar för mera 
grönsaker eller någonting sådant, alltså veganer eller något sådant, utan en mera hårdför 
demonstrant. Aurusell kan inte riktigt närmare förklara vad han menar med detta. 

Aurusells reflektioner.

Aurusell uppger att under tiden som han hjälper Anna Lindh så kommer en fotograf till 
butiken och det här, säger Aurusell, kan bara ha tagit några minuter så var mannen på plats. 
Han hade kamera med sig och han stod vid entrén till butiken Filippa K, men han blev 
bortmotad därifrån. Aurusell såg aldrig att mannen fotograferade någonting. Han tycker dock 
att det är konstigt att mannen kunde komma dit så snabbt. Aurusell lägger till att det skulle ju 
ha kunnat vara en turist eller vem som helst med en kamera på magen. Det har han ingen åsikt 
om. 

Aurusell tycker att de skador som Anna Lindh utsatts för tyder på att mannen som har utfört 
dådet har haft en motivation och att han har varit professionell på så sätt att han åsamkat Anna 
Lindh kraftiga skador. 

Tillägg till signalementet.

Den keps som mannen bar på sig var mörk till färgen och en komplettering till håret det är att 
håret var kraglångt, som tidigare sagts, men att det också dolde öronen på mannen och alltså 
inte lagt bakom öronen vad Aurusell i nuläget kan komma ihåg. 

Förhöret avslutas kl 20.05.

Förhöret övergår till dialogform.
F-Förhörsledaren.
A-Mats Aurusell.

F: Ja, Mats Aurusell, du har nu hört vad jag har talat in på det här bandet?

A: Ja. 

F: Vill du ha det återuppspelat för dig eller kan du godkänna det för en utskrift?

A: Jag godkänner det för en utskrift, det är helt okey för min del.

F: Då avslutar vi det.

Stockholm dag som ovan

Dan Boija
Kriminalinspektör
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Komplettering till förhöret kl 20.24.

Telefonkontakt med Mats Aurusell och en fråga ställs om det möjligen kunde vara att mannen 
bar en mörk huva på huvudet som kunde ha gett intryck av att han var så mörk upptill på 
huvudet med det kraglånga håret. Aurusell säger att det är möjligt att det var så, men det är 
ingenting som han riktigt känner för utan hans känsla det var att det var en keps som var mörk 
och att mannen hade svart hår. 

Aurusell tillfrågas om han har något minne av hur fotografen såg ut och att uppger då att han 
har inga minnen alls av fotografens utseende eller hur han var klädd. 

Mats Aurusell berättar att anledningen till varför han inte följde efter mannen det var det att 
initialt så trodde han att det var ett snatteri i butiken och när han fick se när mannen lämnade 
butiken så hade Aurusell uppfattningen att mannen gick tomhänt därifrån och därför så följde 
han inte efter mannen utan gick istället in i butiken. 

Uppgifterna i tillägget är godkända av Aurusell och förhöret avslutas kl 20.30.

Stockholm dag som ovan

Dan Boija
Kriminalinspektör
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Aurusell, Matts Olof
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Aurusell ska komplettera tidigare iakttagelser ifrån NK den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Annica Strömberg
Förhörsdatum

2003-09-15
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, 6 tr
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Aurusell har lämnat en utförlig redogörelse redan den 10 september med anledning av 
att han befann sig på platsen på varuhuset NK och var bland dom första som tog hand 
om utrikesminister Anna Lindh då hon blev knivskuren inne butiken Filippa K. Han 
har i efterhand hört vissa redogörelser ifrån massmedia och tycker att vissa saker inte 
stämmer med hans egen minnesbild. Han ombeds att kommentera ytterligare hur han 
uppfattade situationen.

Aurusell säger att han befann sig på plan 1 tillsammans med sin hustru. Dom gick i 
gången utanför Filippa K och fortsatte förbi NK-Trend och hustrun gick in på en butik 
som heter NK-Kvinna, som är längst fram i korridoren. 
Vi tittar på en skiss och Aurusell kryssar i med ett M på skissen där han själv har sin 
position medan hustrun är inne i butiken. Han har position i entrén till NK-kvinna, 
men har blicken riktad i riktning mot rulltrappan samt gången utanför Filippa K. 

Han säger att han noterar att det är något som händer i butik Filippa K. Han beskriver 
att det är rop, att det är någon som skriker "nej" eller något liknande. Det är alltså 
tumult, något bråk som inträffat där och Aurusell första tanke är att det är någon som 
snattar eller rycker någon väska eller något liknande i butiken. 
Han fångas alltså av denna händelse och tittar åt det hållet, när en man kommer ut 
gåendes lugnt, sansat. Innan mannen har försvunnit ur Aurusells  synfält så hörs ett 
skrik och Aurusell rusar då fram mot butiken. Han har då släppt mannen med blicken, 
eftrersom denne har försvunnit bakom någon skärm eller pelare eller något liknande 
som  finns där. Under den tiden som Aurusell ser mannen så går han alltså lugnt, 
sansat. Han har ingen uppfattning om att mannen vid något tillfälle springer. 

Aurusell kommer fram till butiken och han har tidigare beskrivit ganska ingående hur 
han  uppfattar händelsen inne i butiken. Det är alltså Anna Lindh som har blivit 
knivskuren och han gör en hel del åtgärder för att stoppa blödning och för att hjälpa 
henne. Han tar bl.a av någon klocka och något grönt armband som han lämnar vidare 
till någon kvinna, möjligen var det någon annan som tog av armbandet.



Vi övergår till signalementsuppgifter som han också tidigare lämnat och han står fast 
vid sin tidigare uppfattning om att mannen gav ett helt mörkt intryck. 
Han uppfattar alltså att mannen är mörkklädd och han uppfattade att det var någon 
jacka som gick nedanför höfterna. Han  har tidigare beskrivit det som en skepparkavaj 
och det är inget som han ändrar i detta läge. Han har också en uppfattning om att det är 
mörka byxor och han klassar byxorna närmast som någon typ av fritidsbyxa. 
Han tillfrågas om han hör några steg ifrån mannen när han går utanför på stengolvet, 
men han hör inget ljud från klackar och möjligen har personen några skor med mjukare 
sula, det är inget han lade märke till. 
Hans uppfattning om mannen är att han är kompakt klädd och det var ingenting som 
slängde löst utan han hade kläder som satt åt runt kroppen, det var ingen hafsig klädsel 
heller, utan han var tämligen välklädd för det modet han hade.  

Beträffande mannens signalement i övrigt så uppfattade han då att det var en man som 
var 25 kanske t.o.m upp till 35 år, det är svårt att säga. 
Han uppfattade honom som 177 cm eller lite längre, eftersom han nog var lite längre än 
Aurusell själv, som är 177. 
Han uppfattade att mannen hade väldigt mörkt hår och håret skymde så att man såg inte 
öronen på mannen och man kunde heller inte se särkilt mycket hud ifrån den vinkeln 
som Aurusell gjorde sina iakttagelser, som var från sidan snett bakifrån. 
Tillägg till det här håret, det är att det går ner på kragen i längd, det var alltså inte 
uppsatt utan det hängde löst.
Han minns också att mannen hade en keps som var mörk och möjligen var den i 
basebollmodell. 
Beträffande kroppsbyggnaden på mannen så säger han att det var ingen tunn person 
utan det var en normalt kraftigt byggd. 
Beträffande helhetsintrycket på mannen det var att det var "en vanlig bondsvensk" och 
det var den kommentaren han har gjort vid redan tidigare förhör. Han har också slagits 
av mannens lugn i det skedet när han lämnade Filippa K-butiken. Han gav alltså inget 
stressat intryck i det skedet som Aurusell såg mannen.

Vi förevisar härmed bilderna som har också  publicerats i massmedia.
Det är svartvita bilder från våran interna info-central. 
Aurusell tittar länge på bilderna och säger att kroppsspråket där mannen står eller går 
lugnt ner det kan stämma med hans minnes bild av gärningsmannen. Om man tittar på 
håret så ser det också ut att stämma ganska väl, men han minns inte han såg någon del 
av örat på mannen. Han säger också att om man satte några mörkare kläder på mannen 
så skulle det kunna stämma överens med gärningsmannens utseende. 
Han säger att kepsen såg han inga vita detaljer på, eftersom han såg den mer från sidan 
och bakifrån.

Aurusell tillfrågas om hur han själv var klädd vid tillfället. Han säger att han är 177 cm 
och har lite grått hår och han var iklädd en blå Club blazer, med någon blå skjorta 
under. Han hade ljusa byxor och han bar på en svart portfölj vid tillfället.

Förhöret avslutat och det är indikterat fortlöpande och Aurusell godkänner 
indikteringen i den här formen.

Förhöret avslutat kl 11.00

Förhör med Aurusell, Matts Olof; 2003-09-15 10:00   diarienr: 0201-K233390-03
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Förevisat för Mats Aurusell 030915, 2003-09-15 10:00   diarienr: 0201-K233390-03
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Förevisat för Mats Aurusell 030915, 2003-09-15 10:00   diarienr: 0201-K233390-03
237



Lämnad av Mats Aurusell 030915, 2003-09-15 10:00   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Gunnel Lindqvist
Signerat datum

2003-09-18 17:49Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Aurusell, Matts Olof
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i det skede han hjälpte Anna Lindh inne på NK 2003-09-10.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Gunnel Lindqvist
Förhörsdatum

2003-09-18
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Vid ett kompletterande tfn-förhör berättar Matts Aurusell följande.
När han kom fram till Anna Lindh när hon låg på golvet inne i Filippa K butiken, stod 
väninnan bara och tittade på Anna utan att agera. Matts Aurusell knuffade undan väninnan och 
satte sig direkt på knä intill A L. Han frågade henne om det "är Anna Lindh?" och hon svarade 
"Ja"

A Lindh höll om sin vänstra handled. Aurusell tog handleden och tryckte för att stoppa 
blödningen.  Samtidigt skrek han till människor runt omkring att det var Anna Lindh att de 
skulle tillkalla ambulans och säga att det var "Anna Lindh" för att det skulle gå fortare trodde 
han.

Det visade sig att hon även hade skärskador på höger handled, Aurusell höll upp hennes två 
händer i luften och tryckte om handlederna.

Vaktchefen på NK som kommit till dem, sprang iväg för att hämta en sjukvårdsväska. När han 
kom tillbaka tog vaktchefen på sig handskar, såg Aurusell. 
Han hörde också att det stod en kvinna i närheten som sade att hon var undersköterska och 
som undrade om hon kunde hjälpa till? När det så också visade sig att det kommit läkare till
platsen, som var kunder på NK uppfattade Aurusell att undersköterkan sade "då behövs väl 
inte jag" sedan försvann hon.

Aurusell tillfrågas om han hade några skador på sin egen kropp som t ex gav ifrån sig blod? 
Han säger att det hade han inte! Däremot fick han blod på sig från Anna Lindh och han 
reagerade över att de människor som kom för att hjälpa till var väldigt restriktiva och rädda för 
att ta i Anna Lindh.

Av de privata läkare som anlände kom först en kvinnlig läkare som mest satt intill och tittade 
på. Möjligtvis tog hon med ett par fingrar på Anna Lindhs hals för att känna på hennes puls.

Nästan samtidigt kom också en manlig läkare med grön kavaj. Han tror Aurusell också bara 



tog med ett par fingrar på Anna Lindhs hals för att känna på pulsen.

En tredje läkare som anlände, var en äldre man som sade sig vara läkare och komma från 
Nyköping. Han sade det till Anna Lindh för att lugna henne. Denne tredje som sade sig vara 
läkare tog också på sig handskar, vilket Aurusell reagerade på eftersom han inte tyckte att det 
skulle vara någon fara att ta i henne fast hon blödde.

Aurusell uppger att de också försökte lägga ett tryckförband på Anna Lindhs mage. Han såg 
att hon hade ett sticksår på magen men det blödde inte nämnvärt från det såret. De hade en vit 
tröja som någon gett dem som de försökte lägga som tryckförband över magen men den 
ramlade av.

Aurusell tillfrågas om han hörde vad Anna sade till sin väninna? Han hörde att Anna Lindh
gav order till väninnan att ringa Bo. Väninnan ringer samtalet, när det är avslutat frågar Anna 
Lindh återigen sin väninna någonting om barnen? Aurusell tror att A Lindh undrade om 
väninnan sagt att han skulle hämta barnen. Väninnan svarade "Nej" Sedan ringer väninnan 
igen men får då inget svar eller också är det upptaget.

Då när Anna Lindh får kännedom om att väninnan inte kommit fram till den hon senast ringde
(om det nu var Bo?) så sade Anna till väninnan "ring" sedan sade hon ett namn och rabblade 
ett tfn nummer. Aurusell fick uppfattningen att väninnan då ringde det nummer som Anna 
Lindh rabblade upp men han såg inte om hon först skrev upp något nummer på något papper
det kan väninnan ha gjort utan att han märkte det.

När väninnan ringt detta tfn nummer som A Lindh rabblade frågade Anna Lindh om det var 
OK? Väninnan svarade "det är klart"
Det var det sista som Aurusell kommer ihåg att Anna sade.

Aurusell uppger att han tog av Anna Lindh hennes klocka och armband som han gav till 
väninnan, han är inte säker på att han såg Anna Lindhs väska men utan att han kommer ihåg 
det kan det tänkas att han lyfte upp väskan och gav den till väninnan, han kommer inte ihåg?

Under tiden kom någon med en bärkasse med tröjor som de lade under Anna Lindhs huvud.

Aurusell är av den uppfattningen att den ambulanspersonal som anlände bar handskar på sig.

Förhörsanteckningarna upplästa o godkända.
Förhöret avslutat kl 16.35

 

Förhör med Aurusell, Matts Olof; 2003-09-18 16:15   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Rune Carlsson
Signerat datum

2003-09-22 20:28Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Aurusell, Matts Olof
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående händelsen 2003-09-10 vid NK, Hamngatan.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Rune Carlsson
Förhörsdatum

2003-09-22
Förhör påbörjat

16:20
Förhör avslutat

17:00
Förhörsplats

Nordea, Mäster Samurlsgatan 21, Sthlm.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Matts Aurusell har hörts i ärendet vid tre tidigare tillfällen.

Han berättar att han den aktuella eftermiddagen, onsdagen 2003-09-10 skulle gå med sin 
hustru Christa, som skulle köpa sig en kappa. De sammanträffade utanför Nordea på Mäster 
Samuelsgatan 21 för att gå till NK. Han uppskattar att klockan var strax efter 1600.
De gick in på NK via passagen på Regeringsgatan vid Systembolaget och kom in direkt på 
plan 1.

Christa provade en kappa vid en butik rakt fram, därefter gick de tillbaka, gick vänster ner 
gången och förbi butiken Filippa K. De stannade inte till på vägen utan de gick in på NK 
Kvinna. Mats bara vände inne i butiken och stannade till vid öppningen, medan Christa gick in 
i en annan butik, eventuellt Kriss. 
När han stod och väntade på hustrun, hörde han att det uppstod något slags bråk och såg då en 
man gå iväg från Filippa K som han tidigare berättat om. Han har inget ytterligare att tillägga 
om själva händelseförloppet än det han tidigare uppgivit.
Hans uppfattning är att det var en mörkklädd man, men kan inte ange något närmare 
signalement än det han tidigare lämnat. Han såg honom från sidan och endast en kort stund.
Mannen gick från Filippa K åt höger i riktning mot rulltrapporna. Mats uppfattning är att 
mannen gick sakta.
Han säger sig eventuellt kunna känna igen honom om han får se honom från sidan och i rätt 
belysning.

Vid tidigare förhör har han fått se svartvita bilder på den man som publicerats i pressen. Han 
säger sig ha lämnat de uppgifter han kan och har inget ytterligare att tillägga.
Senare har han via nätet sett färgbilder i dansk press på den man som gripits misstänkt för 
mordet.
Han säger nu att färgen på den mannens hår stämmer med hårfärgen på den man han såg.

Han ställer sig villig att på nytt titta på bilder om han får se dem i färg.



Han säger sig vara villig att gå med på att lämna prov för DNA eller liknande om det anses 
nödvändigt. Han var vid tillfället utan handskar och försökte stoppa blodfödet på Anna Lindh. 
Han fick både händerna och kläderna nedblodade. Allt är nu tvättat.

Vid tillfället var han själv iklädd ljusa byxor, mörkblå kavaj, ljusblå eller möjligen mörkblå 
skjorta.
Han bar på en svart portfölj.

I samband med förhöret har han ritat in på en skiss hur han gick inne på varuhuset.

Uppläst i anteckningsform och godkänt.

Rune Carlsson
Krinsp

Förhör med Aurusell, Matts Olof; 2003-09-22 16:20   diarienr: 0201-K233390-03
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Skiss plan 1, NK., 2003-09-22 16:20   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Vittne, 2003-09-10 19:25   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Vittne, 2003-09-10 19:25   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Rune Carlsson
Signerat datum

2003-09-22 19:42Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Aurusell, Christa Orvokki
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående händelsen 2003-09-10 vid NK, Hamngatan.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Rune Carlsson
Förhörsdatum

2003-09-22
Förhör påbörjat

15:15
Förhör avslutat

16:15
Förhörsplats

Nordea, Mäster Samuelsgatan 21, Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Christa Aurusell har tidigare hörts i ärendet.

Hon berättar att hon arbetar i Nordeas lokaler på Mäster Samuelsgatan 21, Stockholm.
Den aktuella dagen, onsdagen 2003-09-10 lämnade hon arbetsplatsen strax efter kl 1600. Hon 
skulle sammanträffa med sin man, Mats Aurusell, som arbetar som konsult vid Nordea.
De sammanträffade utanför porten och de två gjorde därefter sällskap till NK, då Christa 
skulle titta på en kappa.
Gångtiden till NK är bara någon minut. De gick Mäster Samuelsgatan och in på 
Regeringsgatan där de gick in till NK via ingången Regeringsgatan, hon tror att det är vid 
nummer 46 eller 48.
De kom därvid in på NK vid plan 1. De gick rakt in och fram till NK dam där Christa provade 
en kappa som inte passade.
De gick tillbaka samma väg och vek vänster och in gången där de gick rakt fram. De gick i 
normal fart och stannade inte till vid någon butik, eftersom de letade efter en affär som säljer 
kappor.
De gick förbi butiken Filippa K och så här efteråt minns Christa att hon hade tittat in i butiken 
och uppfattade det som lugnt med lite folk.
Butiken innan, Mexx, var det svårt att se in till eftersom det stod några slags större korgar på 
pall.

Bägge två går in i butiken NK Kvinna. Mats går lite långsammare. De gick runt inne i butiken 
och ut igen. Troligen var hon före sin man ute ur butiken och själv gick hon in i butiken intill, 
Turnover.
Mats blev stående utanför butiken, troligen mellan NK Trend och NK Kvinna.

Christa gick bara runt inne i butiken och ut igen och när hon kom till butikens utgång, tittade 
hon upp och rakt fram i gången. Hon uppfattade det som att det inte var speciellt mycket folk.
Hon poängterar att det på NK mest är kvinnor och de män som finns är ofta i kvinnans 
"släptåg".



Hon tyckete nu att hon såg "ngt", någon slags rörelse från vänster till höger vid Filippa K och i 
riktning mot rulltrappan. Hon kan nu inte säga vad det var hon såg, hon är nu inte säker på att 
det var en man som hon sett. Hon uppfattade det hela som något mörkt som rörde sig snabbt.
Hon säger sig att hon kan ha blivit påverkad av vad hon hörde av vad andra sett.
Det hon har i "bakhuvudet" är att det var någon slags keps som var mörk, mörkblå eller svart.
Hon har efteråt tänkt på det och har i "bakhuvudet" även att kepsen skulle haft något slags 
märke men hon är osäker.
Hon har i samband med förhöret ritat upp upp ett märke samtidigt med att hon ritade in hur 
hon rört sig i varuhuset och som hon tror att märket eventuellt kan ha sett ut.

Några ytterligare detaljer kan hon inte lämna om det som hon sett röra sig från Filippa K.

Efter det hörde hon en kvinna skrika och som hon berättat tidigare såg hon nu sin man, Mats 
på väg åt vänster som hon uppfattade som "fel håll". Hon trodde att det hänt en stöld eller 
liknande och att maken skulle ingripa. Själv gick hon mot Filippa K och fick se sin man inne i 
butiken och stå lutad över en kvinna som låg på golvet. Han stod på högra sidan om den disk 
som finns mitt i butiken, han stod knäböjd. Själv ställde sig Christa till vänster om disken, då 
det var fullt av fok där maken var.
Hon såg att det var en blond kvinna och förstod på maken att något allvarligt hade hänt. 
Han skrek att de skulle ringa efter ambulans.
Hon uppfattade att de stod någon person alldeles till vänster inne i butiken, men kan inte ange 
något närmare.
En kvinna, som hon senare fått reda på heter Lisa, kom fram och sa att hon kommit via 
rulltrappan. Hon tog direkt inititiativet och hon och Christa försökte spärra av. De bad någon 
ringa efter väktarna och meddela ut om det skulle finnas någon läkare. Vakterna kom snabbt 
och de fick fram en läkarväska.
Då folk var väldigt nyfikna försökte de hindra insyn.
Hon fick se en manlig fotograf som stod utanför NK Boutique vid en tillfällig vägg intill 
rulltrappan. Han gick troligen sedan in i butiken NK Boutique. Han hade en till synses 
proffskamera, en vanlig kamera med ett långt objektiv.
Hon beskriver honom som 30 års åldern, mörkt hår som gick ner till nacken, sk Dobberbyxor i 
mörk beige färg, blå väst, ev dun men en blå tröja under.
Han sa inget vad hon hörde.

Christa har efter händelsen sett bilderna i pressen på den misstänkte mannen, men säger sig 
inte känna igen honom.

Vid tillfället var hon själv klädd i en olivgrön dräkt med kjol, vit t-shirt. Efter händelsen höll 
hon i makens portfölj.

Under förhöret har Christa ritat in på en skiss hur hon och maken gåtrt i varuhuset. 

Uppläst i anteckningsform och godkänt.

Rune Carlsson
Krinsp

Förhör med Aurusell, Christa Orvokki; 2003-09-22 15:15   diarienr: 0201-K233390-03
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Skiss plan 1, NK, 2003-09-22 15:15   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Mats Andersson
Signerat datum

2003-10-23 15:03Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Verneholt, Jan Tage
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser på NK den 10 september 2003 mellan kl. 15.55 och 16.40.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Andersson
Förhörsdatum

2003-10-22
Förhör påbörjat

15:10
Förhör avslutat

15:33
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jan Verneholt kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Jan.

Jan uppgav att han är läkare och att han den 10 september 2003 var tillsammans med sin fru 
Dagmar samt dottern Anna-Karin på NK för handla.

Jan berättade att Dagmar och Anna-Karin skulle gå runt och titta på kläder. Jan valde att inte 
följa med dem, utan han satte sig och väntade på en stol på avsatsen en halv trappa upp vid 
stora entrén till NK. Han satt och tittade på människorna som rörde sig inne i varuhuset.

Jan observerade en man som han inte tyckte passade in i mängden av kunder. Mannen var 
ensam och han åkte med rulltrappan upp mot plan 1. Jan såg mannens högra sida snett 
bakifrån. 

SIGNALEMENT
Man ca 30 år och 175-180 cm lång. Mannen saknade huvudbonad. Han hade blyertsgrått hår 
som var fylligt. Håret nådde ner till rockslaget. Jan såg inte mannens öron. Mannen hade dålig 
grov hy. Han bar en grå/grön jacka som gick över höfterna. Jan uppfattade den som 
fyllig/vinteraktig. Jackan hade ingen huva. Mannen bar jackan öppen. Byxorna var också 
grå/gröna och inte av jeansmodell. Jackan och byxorna var enfärgade och gick i stil varandra.
                                    

Efter ca 10-15 efter att Jan sett mannen så gick han ut på trottoaren utanför entrén. Vad han 
inte visste då, var att man hade larmat ut i högtalarna inne på NK att de sökte en läkare. Strax 
efter att de larmat ut detta en andra gång, kom Dagmar ut och meddelade honom om att de 
sökte en läkare.

Jan sprang till NK:s informationsdisk och fick meddelandet att de behövde hjälp av en läkare. 
Jan skyndade sig upp till Filippa K. Han kom fram till Anna Lindhs vänstra sida. I det läget 
visste han inte att det var Anna Lindh som var skadad. Detta märkte han först då han satte sig 



ner bredvid henne. Jan sade till Anna Lindh ” – Jag känner igen dig. Jag kommer också från 
Nyköping.”

Jan såg att Anna Lindh hade ett skärsår på ca 3-4 cm på sin vänstra handled. Han fick ett 
förband av en väktare och lindade sedan om skadan. Jan såg att Anna Lindh redan var 
omlindad på sin högra arm. Vem som hade gjort det visste han inte då. Efteråt hade han fått 
veta att det var en läkare från Örebro som hade gjort det. På frågan svarade Jan att han såg att 
Anna Lindh även var skadad i buken. Han hade frågat Anna Lindh hur hon kände sig och han 
hade fått till svar att hon kände sig yr.

Jan frågade även Anna Lindhs väninna om hon hade ringt och det hade hon gjort. Jan 
berättade att han sedan satt intill Anna Lindh och torkade hennes panna. Jan sade till Anna 
Lindh ”- Anna, vi behöver dig.”  Anna Lindh tittade då på Jan och log.

Jan uppskattade att det tog ca 5-6 minuter innan ambulansen kom till platsen. Han uppskattar 
att Anna Lindh då legat på platsen i 3-5 minuter. Jan uppgav att när ambulansen kom till 
platsen så var hans bedömning att Anna Lindhs blodtryck hade sjunkit ordentligt.

Jan uppgav att han var klädd i en olivgrön blazer och ett par gråa byxor.

På frågan svarade Jan att hans fru Dagmar och dottern Anna-Karin aldrig följde med upp till 
Filippa K efter att han blivit kallad dit. De hade varit så fokuserade på att handla så de hade 
fortsatt med det. De hade heller inte sett något som de kunde relatera till händelsen.

Den man Jan såg åka upp mot plan 1 innan han blev kallad till Filippa K, såg han inte till på 
platsen intill Anna Lindh. De enda personerna han minns är Anna Lindhs väninna, läkaren 
från Örebro samt en kvinna i 25 års åldern som var klädd i kjol samt hade något mörkblått på 
sig. Jan vet inte om den kvinnan tillhörde personalen eller inte. 

Jan minns också ett par som kom fram till någon av personalen efter att ambulansen lämnat 
platsen med Anna Lindh. Dessa hade uppgivit att de inte hade blivit hörda och att de hade sett 
hela händelsen.

På frågan svarade Jan att han inte sett någon person springa i från platsen. Han hade heller inte 
mött någon person som hade utmärkt sig ifrån de övriga människorna inne på NK, när han var 
på väg till Filippa K.

Jan uppgav att han hade sett bilderna i media på den s.k NK-mannen. Jan tycker inte att den 
man han såg i rulltrappan mot plan 1 och NK-mannen är lika. Jan uppgav att det är främst 
kroppshållningen och kläderna som inte stämmer överens.

Förhöret uppläst och godkänt via anteckningar.

Förhör med Verneholt, Jan Tage; 2003-10-22 15:10   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Andersson, Christer
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Andersson tjänstgörande vaktchef och en av de första som kommer fram till Anna Lindh, då hon låg

skadad på golvet på Filippa K.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Agneta Kallur
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

17:20
Förhör avslutat

18:27
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

LÄNSKRIMINALPOLISEN I STHLM
Utredningsroteln/Våldssektionen
Kungsholmsgatan 37, 6 tr, STHLM

Protokoll fört vid förhör med 
Andersson Christer

Förhöret hålles 2003-09-13  på 
Kungsholmsgatan 37, LKPU/V. Med 
början kl 17.20

Förhörsledare: Krinsp Agneta Kallur

Förhörsvittne. Ej närvarande

K233390-03

ANLEDNING TILL FÖRHÖRET

Christer Andersson hörd med anledning av att han är tjänstgörande vaktchef på 
varuhuset NK den 10 september 2003 och är en av de första som kommer fram till 
Anna Lindh då hon låg skadad på golvet på Filippa K.



Christer Andersson befann sig i vaktcentralen som ligger i ett plan mellan 
tunnelbaneplanet och gatuplanet. Han fick larm från affären KRISS att en kvinna 
svimmat inne på Filippa K, eventuellt skulle det vara våld inblandat.

Christer Andersson ropar då i kommunikationsradion, intern kommunikationsradio, 
han larmar om att det är nödläge. Andersson skall just avlösas av Robert Brunholtz 
som kommer och avlöser i vaktcentralen och tar emot vidare information, att det ska 
finnas kniv med i bilden. Andersson tar sjukvårdsväskan och springer via 
marmortrappan upp till plan 1, sneddar genom en avdelning fram till Filippa K.

Han ser då att väktaren Bakali är på plats, han sitter på golvet bakom en person som 
ligger på golvet. Andersson ser efter någon sekund att det är Anna Lindh som ligger på 
golvet. Hon har besökt hans skola under Anderssons skoltid och han har därför med 
särskilt intresse följt henne genom hennes karriär.

Andersson ringer till kontrollen kl. 16.16 och får bekräftat att polis och ambulans är på 
väg.

Det står två personer intill Anna Lindh, eventuellt är en av personerna en man. 
Andersson går tunt Anna Lindh och sätter sig där Bakali satt och säger åt de andra att 
de ska hålla upp hennes armar. Han lägger ett förband på höger arm, han ser att hon 
också har en skada i vänster arm. Andersson bedömer skadan i buken som 
svårbedömd. Han gör ingenting åt skadan i buken eftersom han är rädd att göra mer 
skada än nytta. Han talar med Anna Lindh, han berättar för henne att han har träffat 
henne hemma i Märsta och undersamtalet ställer han frågan om hon tror att det ligger 
politik bakom det här. Klart att det är politiskt, svarar hon då. Andersson är inte riktigt 
säker om hon säger "klart som fan at det är politiskt" eller "klart att det är politiskt".

Hon verkar matt och blek och Andersson gör bedömningen att hon har 
cirkulationssvikt, men hon verkade klar i huvudet.

Andersson har gått grundläggande sjukvårdsutbildning i försvaret, genom att han är 
verksam i ungdomsverksamheten, han har också gått sjukvårdsutbildning i sin 
vaktutbildning och senast hade han repetition inom hemvärnet i lördags. De har också 
på NK-varuhuset haft ett övningslarm om hot och brand för bara två veckor sedan.

Kl. 16.22 eller 16.24 ringde Andersson till varuhusledningen som redan blivit 
informerad och kontaktade av Ekot. Varuhuschefen Lena Dunham är redan på väg ner 
och hon anländer ungefär samtidigt som ambulansen kommer till platsen.

Andersson bedömer att det är cirka 10 minuter, eller något kortare, innan ambulans är 
på plats efter första larmet.

Då Andersson tar hand om Anna Lindh är det en privatperson som har tagit initiativ till 
att spärra av platsen, genom att hon har dragit presentband och spärrat av platsen. 
Några personer har bildat mur för att avskilja platsen för händelsen.

Då ambulanspersonalen kommit på plats tar Andersson initiativ att se till att 
avspärrningarna blir ordentligt gjorda. Han diskuterar med Dunham om man ska kalla 
in extra personal, sedan kommer polisen och tar över platsen. Polisen gjorde den 
bedömningen att varuhuset skulle ej utrymmas.

Förhör med Andersson, Christer; 2003-09-13 17:20   diarienr: 0201-K233390-03
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Andersson samlar in vittnen på platsen för att polisen ska kunna ta hand om dem. 

Då Anna Lindh bärs från platsen på båren åker ambulanspersonalen samma väg som 
gärningsmannen försvunnit. Andersson såg att hon var blek och att hon hade fått dropp.

Andersson har inte sett någonting av gärningsmannen och kom till platsen efter det att 
gärningsmannen hade avvikit. Han kan inte säga någonting om personerna som befann 
sig på platsen då han kom dit, eftersom han var helt och hållet fokuserad på att ta hand 
om Anna Lindh. Däremot så följde hans kollega Bakali, rättelse;skall vara Joakim Gren 
den väg som gärningsmannen hade tagit. Han följde då anvisningar efter människor 
som hade sett gärningsmannen, de stod och pekade, men han fick inte fatt på 
gärningsmannen.

Andersson gör den bedömningen att gärningsmannen  inte kan ha jagat Lindh uppför 
rulltrappan, eftersom Joakim Gren och Riduan Bakali befann sig vid Ljusgården då 
larmet kom och de tog den vägen upp till Filippa K.

Andersson känner till att en kniv har lämnats in till någon av vakterna, av en dam, men 
Andersson vet inte just nu inte vem av vakterna som tog emot kniven.

Andersson redgör för tjänstgörande personal under den aktuella tiden. Han har lämnat 
in en lista som kallas arbetspasslista. På varuhuset tjänstgjorde Riduan Bakali under 
tiden 07.15 till 20.15. Andersson själv tjänstgjorde 08.00 till 17.00. Joakim Gren 09.00 
till 21.30. Katarina Ankarheim 09.45 till 19.00 och Robert Brunholtz 09.50 till 21.30.

I guldporten tjänstgjorde Marianne Johansson. Guldporten är belägen i 
personalutrymmet och är inte ute i varhuset, med adress Regeringsgatan 38.

6 man jobbar med bevakning av varuhuset under dagtid, man bemannar reception och 
vaktcentral, 2 vakter i uniform och en civil ronderar i varuhuset.

Andersson som hört vad som talats in på band under pågående förhör godkänner detta 
utan uppspelning.

Förhöret avslutas kl. 18.27.

Utskrift
2003-09-16/AB

Förhör med Andersson, Christer; 2003-09-13 17:20   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONND Vasastan Närpolisområde
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Book, Anna Charlotta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne till knivskärning 2003-09-10 kl 16.10 på NK Hamngatan i Stockholm.

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

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Nina Winberg
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

17:00
Förhörsplats

NK,lunchrum, Hamngatan 18-20, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Book befann sig på NK i sällskap med en väninna 2003-09-10 vid kl 16.00. De gick och 
tittade på kläder i olika butiker på plan 1 inne på NK. 

När knivskärningen ägde rum befann sig Book i en butik som låg bredvid rulltrappan som 
leder nedåt mot våningen under. Book såg inte själva knivskärningen utan bara att den skadade 
Lind låg på golvet. Book såg gärningsmannen från sidan när han sprang ned i rulltrappan. Hon 
befann sig ca 15-20 m från honom då. Hon hann inte uppfatta hans utseende så starkt och såg 
honom bara en kort stund. Hon uppfattade dock honom ha ett vanligt utseende och inte 
uteliggaraktigt. Hon tyckte att han såg sammanbiten ut. Han sprang ganska stuttsigt och 
spänstigt.

Till utseendet tyckte hon att han var ca 25-30 år, såg inte så gammal ut. Hans kroppsbyggnad 
var normal till något kraftig. Hon uppfattade honom som lång. Han bar något på huvudet, ev 
en mössa. Han hade också en jacka eller tröja på sig som var ljus; beige eller grå.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Book, Anna Charlotta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande föhör ang. iakttagelser gjorda den 10 sep-03 på NK.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Bengt Lönnroth
Förhörsdatum

2003-09-19
Förhör påbörjat

14:35
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Charlotta Book skall höras upplysningsvis avseende den iakttagelse hon gjorde vid 16-tiden 
utanför Felippa K på NK.

Charlotta berättar att hon och en väninna - Sussanne Malmkvist (hörd av polisen)- varit på 
NK för att handla.
Charlotta var inne i en butik som ligger på plan 1, inne på NK, inte så långt från butiken 
Felippa K.
Charlotta tror att den butik hon var inne i heter "NK-Kvinna".
Charlotta hör att något händer borta vid Felippa K. Hon går då ut ur butiken. Hon hör att 
någon skriker, varför Charlotta tror att det är en tjuv. När det här skriket kommer, ser Charlotta 
en man som börjar springa. Charlotta tror att mannen går först, men att han börjar springa när 
skriket kommer. Charlotta är dock inte säker här på sin iakttagelse avseende när mannen börjar 
springa.

Mannen passerar Charlotta på ca 5 meters avstånd. Han springer bort mot rulltrappan, där han 
försvinner, förmodligen ner för trappan. Charlotta säger först att han sprang upp i rulltrappan, 
men menar sedan att det måste varit nedåt i trappan han sprang. Charlotta ser inte när mannen 
åker i rulltrappan.

Utanför affären träffar sedan Charlotta sin väninna "Sussie" ( Susanne Malmkvist) som 
befunnit sig vid Felippa K.

Charlotta tillfrågas om hur lång tid hon sett gärningsmannen och hon säger då att "det känns 
som en kvart". Hon menar dock att hon sett mannen den tid det tar för honom att springa från 
platsen.

Signalement:

Ca 25-30 år, kanske något äldre, ganska lång, ca 180-185 cm, ganska välbyggd. Charlotta ser 
honom i profil – uppfattar att han har ljus hy, att han har en rak, ganska stor näsa och att han 



inte hade ett runt ansikte. Hon är osäker på ansiktet eftersom hon ser honom i profil.
Charlotta upplever som om mannen har ljusare hår än på dom "NK-bilder" hon sett i pressen.

Klädsel: tror att han hade någon form av huvudbonad. Kan inte säga om det är en keps eller 
något annat. Hon tycker sig uppleva att huvudbonaden hade ett mönster av ljusa färger. 
Charlotta upplever som om "allt var ljust"
Vidare var mannen iklädd en grå eller beige tröja. Tillfrågad om det kan vara en munkjacka så 
vet inte Charlotta.
Charlotta vet inte hur mannen var klädd nedtill, eftersom ett vitt staket vid butiken stör hennes 
synfält. Mannen är ingen uteliggartyp utan han ser proper ut.

Charlotta har alltså sett bilderna som är tagna med en kamera på NK. Charlotta säger att "det 
kan var likt honom"- alltså den man Charlotta iakttar, kan vara likt mannen på fotografierna i 
pressen. Hon upplever dock gärningsmannen som "lite bredare". Han var ingen tyngdlyftartyp, 
men han verkade vältränad och när han sprang så gjorde han det med spänstiga steg. Det var 
långa kliv han tog, och blev då lite " mer studsiga".

Charlotta gör också ett tillägg angående huvudbonaden och tror att mössan kunde vara försedd 
med öronlappar och att det var polisonger, som inramade örat. Charlotta är osäker på detta. 
Hon upplever som om hon inte ser något av håret när mannen springer förbi henne.

Charlotta tror inte att hon skulle känna igen mannen om hon fick se honom.

Förhöret avslutas.

Stockholm 030919

Krinsp Bengt Lönnroth

Förhör med Book, Anna Charlotta; 2003-09-19 14:35   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONNA Klara Närpolisområde
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Westerholm, Ingrid Åsa Ulrika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs angående iakttagelser vid mord på NK 2003-09-10.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Malin Bäckman
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

09:45
Förhör avslutat

10:05
Förhörsplats

Restaurangen NK nedre botten.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Åsa Westerholm arbetar på butiken NK Boutique belägen på plan 1 mittemot butiken Filippa 
K. Åsa arbetade i butiken den aktuella tidpunkten då Anna Lindh knivhöggs.

Åsa uppgav att hon höll på och hänga om varor intill den entrén till butiken som är närmast 
rulltrapporna. Åsa uppfattade ett sorl som kom från Filippa K butiken. Hennes kollega Marie 
ringde omedelbart till vakterna. Åsa såg därefter att gruppen av människor vid Filippa K 
särade på sig och ur detta sprang en man. Åsa hann uppfatta mannen först då han var i 
jämnhöjd med den entrén hon stod vid. 

En kvinna sprang efter mannen och ropade något efter honom. Kvinnan var i 50-års åldern 
hon hade rödbrunt mellanlångt hår och bar på flera kassar, som om hon nyligen hade handlat. 
Åsa hade hört att kvinnan var en läkarsekreterare som var där med sitt syskon.

Mannen sprang rakt fram mot Ralph Lauren butiken som ligger mittemot rulltrappan som 
leder ner till entréplan. Direkt efter Åsa sett mannen springa vände hon sig mot Filippa K 
butiken där såg hon att Anna Lindh stod upp men att hon just då ramlade bakåt ner på golvet. 
Åsa såg omedelbart att det var Anna Lindh då Anna Lindh besöker varuhuset då och då. Anna 
Lindh hade även sina glasögon på sig som gjorde att Åsa reagerade på att det var hon. Åsa 
tyckte att det dröjde en lång stund innan vakterna kom till platsen, ca 2-3 minuter. 
Ambulansen kom efter det att personal på NK först ropat ut i högtalare och eftersökt läkare 
och denne läkaren redan varit på platsen en stund och hjälpt till med Anna Lindh. 
Åsa upplevde att det var relativt lite folk och lugnt i varuhuset under den aktuella dagen.

Uppläst och godkänt ur konceptanteckningar. 



SIGNALEMENT GÄRNINGSMANNEN

Man, europeiskt utseende, ljus hy, ca 180 cm lång eller längre, något stor kraftig 
kroppsbyggnad dock ej tjock, ev mustasch/ bockskägg (mustasch som går ner en bit på hakan), 
mörkt hår som stack ut under en keps. Klädsel stor jacka/ tröja, jeans eller mörka halvstora 
byxor, blåaktig keps ev med tryck på framtill,. Klädseln var slapp inte hip hop stil men något 
åt det hållet.

Förhör med Westerholm, Ingrid Åsa Ulrika; 2003-09-11 09:45   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Westerholm, Ingrid Åsa Ulrika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iaktagelser 2003-09-10.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Rune Carlsson
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:05
Förhörsplats

NK-huset, plan 4
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Åsa Westerholm arbetar på NK Boutique, plan 1, NK-huset.

Hon tillfrågades om hon gjort några iakttagelser under onsdagewn 2003-09-10 och uppger att 
hon sett gärningmannen när han var på väg ut från varuhuset.

Hon uppger att både hon och hennes arbetskamrat Marie Jansson hörts ingående om sina 
iakttagelser av polis nu på förmiddagen 2003-09-11. 

Själv var hon stressad och hade inte tid att ytterligare en gång redogöra för sina iakttagelser.
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Förhör Signerat av

Annica Strömberg
Signerat datum

2003-09-19 17:51Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Westerholm, Ingrid Åsa Ulrika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Westerholm ringer själv in till polisen och vill komplettera  iakttagelser ifrån den 10 september 2003 vid

NK.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Annica Strömberg
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

12:35
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats

r
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Westerholm arbetar i butiken NK Boutique, belägen på plan 1 i varuhuset NK. 
Den ligger så att den har butiken Kriss mitt emot sig och på andra sidan gången 
är den rad med butiker, där bl.a. Filippa K-butiken är belägen. 

Anledningen till att Westerholm ringer är att hon vill komplettera uppgifter om 
den kvinna som ropade eller skrek någonting efter gärningsmannen. 
Westerholm säger att den kvinnan pratade hon ganska mycket med, eftersom 
kvinnan efter händelsen kom in i boutiquen. Westerholm tyckte,  när hon såg 
TV-sändningar, att signalementet på kvinnan inte stämde med hennes egna 
minnesbilder. 

Westerholm säger  att den minnesbild hon själv har av kvinnan, den är att 
kvinnan var klädd i ljusa byxor och eventuellt en brun topp. Hon hade ett 
svenskt utseende trots att hon var mörkhårig. Det hon tidigare har sagt om 
kvinnan är att denna kvinna var i 50-årsåldern och hade rödbrunt mellanlångt 
hår och bar på flera kassar. Det är uppgifter som hon fortfarande håller fast vid. 
Hon har också hört att kvinnan var läkarsekreterare och var där med någon 
släkting. Kvinnan pratade svenska utan någon som helst brytning.

Westerholm tillfrågas om sina iakttagelser om själva tillfället för överfallet. Hon 
beskriver att kollegan Marie Jonsson gjorde henne uppmärksam på att det var 
någonting som hände i butiken Filippa K. Hon kommenterade och sa: "Han står 
fullkomligt och slår henne!" eller något liknande. Marie hade alltså 
uppmärksammat att en man attackerade en kvinna, och när Westerholm gick ut  
i gången och tittade bort mot Filippa K så kom en man passerandes förbi henne.



Hon såg mannen från sidan och denne kom springande framåtlutad. Själv såg 
hon inte själva angreppet som Marie pratat om. Hon säger att först såg hon 
mannen, sedan såg hon en kvinna i butiken, som hon direkt såg var Anna Lindh, 
vilket hon också omtalade för Marie. Samtidigt såg hon att Anna Lindh sjönk 
ner på golvet. Westerholm hade fri insyn in i butiken  Filippa K ifrån den plats 
där hon själv var belägen. 

Hennes kollega Marie ringde omedelbart till vakten när hon hade gjort sin 
iakttagelse, och det var hon som larmade om händelsen. Marie hade däremot 
inte uppfattat vem det var som blev angripen, utan det var Westerholm som 
berättade att det var utrikesministern Anna Lindh. 

Westerholm tillfrågas återigen om sin uppfattning av mannen. Hon tillfrågas 
också om hon har sett dagens löpsedlar på tidningarna. Hon säger att det har 
hon. Hon får frågan om hennes uppfattning om bilden som visats. Hon säger att 
det skulle kunna vara den mannen hon såg, men hon är inte helt säker. 
Westerholm får då frågan om det är så att hon skulle kunna helt avföra mannen, 
att han har helt fel utseende från hennes egen minnesbild. Då säger hon att det 
kan hon inte göra, utan det kan vara den mannen hon såg. 

Westerholm tillfrågas om hon har något ytterligare på signalementet som hon 
vill tillägga. Hon säger att det är inget direkt men hon vill påpeka utan det 
stämmer som hon har uppgett, att mannen hade mörkt hår och en ljus hy, 
förutom den klädsel som hon också har beskrivit. 
Ansiktet är däremot svårare att lämna detaljer om. Mustaschen eller skägget som 
hon har uppgett är hon väldigt osäker på. 

Westerholm tillfrågas om hur hon själv var klädd. 
Hon säger att hon hade en ljusbeige blus, svart byxa, svarta stövlar och hon har 
långt mörkt lockigt hår. 
Westerholm har inga övriga iakttagelser just för tillfället som hon vill delge, 
men uppmanas om att återkomma om hon kommer på något.

Förhöret avslutas kl. 12.55.

Stockholm som ovan

Annica Strömberg
Kriminalinspektör 

                                                                                                                   /KEA

Förhör med Westerholm, Ingrid Åsa Ulrika; 2003-09-13 12:35   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Marie Ziljat
Signerat datum

2003-09-17 21:36Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Westerholm, Ingrid Åsa Ulrika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tilläggsförhör angående iakttagelser vid mordet på Anna Lindh den 10 september 2003
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Marie Ziljat
Förhörsdatum

2003-09-17
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:20
Förhörsplats

NK Boutique
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Åsa uppger att hon stod vid utgången mot rulltrapporna och höll på med kläderna på ett bord 
och hörde ett oväsen. Hon fick för sig att någon "skojbråkade" när hennes kollega Marie 
hojtade till "Han slår henne". Åsa uppger att Marie stod mitt i butiken och att hon då ringde 
efter vakterna. När Marie hojtade till gick Åsa ut i gången mot Krissbutiken. Marie kom också 
ut till den plats där Åsa står.

Åsa ser inte att någon slår utan hon ser mannen när han springer förbi henne. Detta sker i höjd 
med Krissbutiken där Åsa står. Åsa uppger att hon inte sett mannen tidigare eller var han 
kommer ifrån. Efter mannen springer en kvinna och det är en utav de två systrarna som senare 
kommer in i butiken. När mannen och kvinnan springer förbi är det någon kvinna som ropar 
"ta honom" eller "stoppa honom" eller något i den stilen. När kvinnan som jagar mannen 
kommer till rulltrappan stannar hon och vänder om. Mannen försvinner bort mot den 
rulltrappan som går ner till gatuplanet.

Åsa uppger vidare att hon uppfattar det som om mannen först kommer och springer och att 
hon sen ser att en kvinna ramlar ner mot podiet/bordet i butiken Fillippa K. Kvinnan har 
ansiktet utåt mot gången och Åsa ser genast att det är Anna Lindh vilket hon skriker till  Marie.

Åsa uppger vidare att hon även hörde något som smällde till och att detta troligtvis är när 
Anna ramlar mot bordet.

Åsa uppger att det signalement hon lämnat i tidigare förhör stämmer med det hon såg. Hon har 
sett bilderna i massmedia i efterhand och fick känslan att det kan vara den mannen som sprang 
förbi henne. Det är framförallt kepsen och håret som gör att hon får känslan att det är den 
personen. Det hon sa i första förhöret om att håret sticker ut kan vara polisongerna som syns 
på bilderna från massmedia.

I det första förhöret uppger Åsa att gruppen av människor särade på sig och att en man sprang 
ur gruppen. Åsa uppger att hon inte uppfattade mannen förrän han var bredvid henne men att 
det mycket väl kan vara så att människorna särade på sig och att mannen sprang ut och att det 



är därför hon såg Anna Lindhs ansikte så tydligt. 

Åsa har på en skiss ritat var hon befann sig samt var kvinnan som sprang efter mannen och var 
mannen befann sig.

Åsa uppger att hon uppfattar att det är fler personer i närheten men att hon inte kan säga vilka 
dessa är eller beskriva hur dessa ser ut.

Åsa var klädd i svarta byxor, svarta stövlar, beige blank omlottblus. Hon har långt mörkt hår 
som vid tillfället var utsläppt över axlarna.

Uppläst och godkänt  

Förhör med Westerholm, Ingrid Åsa Ulrika; 2003-09-17 14:55   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Håkan Ström
Signerat datum

2003-09-12 14:36Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Engelberg, Nancy Madeleine
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Engelberg skall förhöras om sina iakttagelser på varuhuset NK den 10/9 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Håkan Ström
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

12:45
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

NK Varuhus, plan 4
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Nancy Engelberg, i fortsättning av förhöret kallad Nancy, har arbetat i butiken Mexx sedan 
den 19 december –02. Hon arbetar heltid som expedit. Den 10 september 2003 var hennes 
arbetstid 09.30-17.00.

Nancy uppger att hon under arbetsdagen inte iakttagit någon person eller bevittnat någon 
händelse, som på något sätt varit avvikande eller ovanlig. Den aktuella dagen arbetade Nancy 
tillsammans med en kollega vid namn Lillemor Kulham. Det var endast de två som arbetade i 
butiken. Lillemor skulle uträtta ett ärende och gick iväg, samtidigt hörde Nancy en duns i 
golvet. En kvinna sa något högt. Nancy uppfattade att ljuden kom ifrån Filippa K butiken som 
ligger alldeles intill butiken Mexx. Det är bara en gång emellan. Nancy såg en man springa 
bort mot rulltrappan. Hennes tanke var att det inträffat något rån. Nancy såg därefter en kvinna 
som låg på golvet. Kvinnan som låg på golvet, låg i den högra delen av Filippa K butiken. 
Nancy igenkände först inte kvinnan. Hon tyckte dock att det var något bekant över henne. 
Nancy såg därefter att kvinnan hade ett märke "ja till Euro", då kände Nancy igen kvinnan 
som Anna Lindh. 

Mannen som Nancy iakttog, uppfattade hon ryggtavlan på. Mannen sprang inte, utan joggade 
mer i riktning mot den rulltrappa som leder ned från plan 1 till nedre botten i varuhuset. Hörde 
inte mannen säga något. Ej heller iakttog hon någon person som försökte stoppa honom.

Tillfrågad om antalet personer på plats när händelsen skedde, uppger Nancy att det var inte så 
mycket folk i rörelse i det aktuella området. Själv hade hon kunder inne i Mexx butiken. 
Vidare fanns det kunder inne i Filippa K butiken. Nancy uppger att hon aldrig såg att mannen 
tog rulltrappan ner, utan sedan hon iakttagit ryggtavlan på mannen och att han sprang i 
riktning mot rulltrappan, ägnade Nancy sin uppmärksamhet åt Anna Lind.

Nancy uppfattade att Anna Lind var vid medvetande. Hon höll sin ena hand om den andra 
handens handled. Det kom läkare och väktare till platsen. Anna Lind var hela tiden vid 
medvetande och pratade. Hon låg och väntade på hjälp. 



 Signalement

Mannen var längre än 180 cm, han var stor ev. vältränad. Han hade cendré färgat rakt 
axellångt hår. På huvudet bar han en ljus keps. Kepsen hade baktill ett hål och en rem som 
man kan reglera storleken med. På överkroppen bar mannen en ljusgrå collegemunkjacka. 
Jackan hade en huva som hängde ned på mannens rygg. Nancy såg att jackan var uppknäppt, 
eftersom den fladdrade. Vad mannen hade för byxor och skor, är okänt. 

Tillfrågad om mannen bar på något, uppger Nancy att hon uppfattade att han höll något mörkt 
föremål i sin högra hand. Nancy såg endast mannen bakifrån. Det var inget särskilt i mannens 
rörelsemönster. Han verkade vara ensam. Nancy tror att hon skulle känna igen mannen 
bakifrån om han bar samma kläder. 

Nancy uppger att Anna Lindh var kund i butiken Mexx. Hon har tidigare träffat henne på 
varuhuset. Nancy har aldrig hört talas om eller iakttagit någon incident i samband med Anna 
Lindhs besök. 

Nancy tillfrågas om hon iakttagit den joggande mannen vid något tidigare tillfälle. Hon uppger 
att det har hon inte gjort, mannen såg ut som vem som helst. En person som man inte lägger 
märke till. 

F : Ja Nancy Engelberg, du har suttit med när jag har dikterat in det här på bandspelaren. 
Överensstämmer det jag har sagt, med de uppgifter du har lämnat?

N: Ja, det stämmer.

F : Vill du ha bandet uppspelat för dig eller kan du godkänna förhöret?

N: Jag kan godkänna förhöret.

F : Då avslutas förhöret klockan 13.00.

Stockholm dag som ovan:

Håkan Ström, krinsp

Förhör med Engelberg, Nancy Madeleine; 2003-09-11 12:45   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2003-09-29 12:25Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Rikskriminalpolisen
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Engelberg, Nancy Madeleine
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör angående sina iakttagelser den 10 september 2003 på varuhuset NK i

Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2003-09-23
Förhör påbörjat

09:59
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Kungsholmsg 37, LKP, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsvittne: Andreas Engelberg, make till den hörda.

Nancy Engelberg, fortsättningsvis i förhöret kallad för Nancy, uppmanades att lyssna noggrant 
på indikteringen av förhöret för att kunna korrigera missuppfattningar eller felsägningar från 
förhörsledarens sida. 

INLEDNING

Nancy har arbetat i butiken Mexx sedan december –02. Hon arbetar som säljare. Den här 
dagen den 10 september så arbetade hon mellan kl 9.30-17.00. Det var endast två personer 
som arbetade den här dagen och det var även Lillemor Külhan. 

Nancy säger på fråga att hon upplevde det som en vanlig dag på jobbet. Det var inte någon 
speciell person som hon hade reagerat på tidigare under dagen. 

BROTTET

Hon berättar att kollegan Lillemor skulle gå ett ärende och då lämnade butiken Mexx. 
Lillemor hade endast hunnit gå några steg utanför butiken då Nancy hörde en kraftig "duns". 
Hon berättar att det lät som en person som ramlade i golvet. I samband med den här dunsen 
kunde hon också höra en kvinna som pratade väldigt högt. Kvinnan skrek dock inte. Hon 
kunde heller inte höra vad den här kvinnan sa, men däremot  så hörde hon den hör dunsen och 
det här höga pratet samtidigt. 

Nancy själv befann sig vid tillfället bakom disken i butiken. Hon gick runt disken och bort mot 
där hon hade hört ljudet komma ifrån, nämligen någonstans vid Filippa K-butiken. Hon säger 
att hon hade kommit ut i gången till där personaltoaletterna ligger då hon såg en man joggande 
lämna butiken Filippa K. Mannen småsprang i riktning bort mot rulltrapporna. Nancy berättar 
att hon följde honom med blicken endast några korta sekunder och därefter så tittade hon in 



mot Filippa K-butiken för att se vad som hade hänt. Hon tappade mannen med blicken då 
denne ungefär var i höjd med butiken Kriss i närheten av rulltrappan. 

Nancy fick frågan om hon själv har någon uppfattning om var mannen sedan tog vägen och 
hon säger att det vet hon egentligen inte. Däremot är det hennes uppfattning att mannen var på 
väg runt rulltrapporna och bort för att ta rulltrappan ner eller upp från våningsplanet. Hon har 
inte den uppfattningen att mannen tog rulltrappan som kom upp från nedre botten för att, så att 
säga, ta sig ner fel väg i rulltrappan. Hon säger att om mannen hade tagit fel väg ner i 
rulltrappan så borde folk på platsen reagerat mer än vad som gjordes. 

Lillemor hade inte själv sett själva brottet, men hade innan Nancy kommit fram varit och tittat 
och sett att det varit blod inne i butiken Filippa K. Lillemor hade berättat för Nancy att 
kvinnan där inne var knivskuren. Nancy själv gick inte in i butiken Filippa K med mer än 
högst något steg. Hon säger att hon själv inte såg något blod, men såg att en kvinna låg på 
golvet där inne. Nancy berättar att hon kände igen kvinnan som låg på golvet, men att hon 
först inte kunde placera henne. Hon såg att kvinnan hade någon form av orange brosch på 
bröstet och själv så trodde hon att kvinnan höll på med politik. Senare fick hon reda på att det 
var just Anna Lindh och Nancy berättar att Anna Lindh varit kund tidigare i butiken Mexx där 
Nancy arbetar. 

Särskild tillfrågad uppgav Nancy att hon inte hade sett eller lagt märke till Anna Lindh tidigare 
den här dagen på NK. Nancy såg som sagt kvinnan ligga på golvet på rygg. Kvinnan som 
alltså senare visade sig vara Anna Lindh, hade huvudet upp mot ett mindre bord som är lite 
kubformad. Den övriga delen av kroppen låg mot golvet. Hon minns att kvinnan hade sin ena 
hand runt den andra handleden och att hon höll handleden lite högre upp i luften. Nancy kunde 
som sagt inte se något blod och säger att hon själv inte tittade speciellt länge för att hon tyckte 
att det var obehagligt och att hon av den anledningen tittade bort. 

Vad gäller kunder som Nancy hade inne samtidigt i butiken Mexx så säger hon att det fanns 
några kvinnor i medelåldern därinne. Hon säger att det inte rörde sig om några ungdomar, utan 
medelålders kvinnor. Hon kan dock inte beskriva dessa kvinnor. 

Vidare säger hon att det fanns ett kvinnligt vittne, en anställd, inne på Filippa K, som hade sett 
det mesta av händelsen, vad Nancy i vart fall tror. Det fanns också en hel del människor runt 
omkring, bl a anställda från Kriss-butiken som ligger mitt för Filippa K. Nancy tror att de här 
anställda också hade sett vad som hade hänt. 

För att återgå till Anna Lindh så säger hon att när hon själv tittade in som hastigast så såg 
Lindh vaken ut, men däremot chockad. 

Nancy tillfrågas om vad hon själv gjorde sedan. Hon berättar att en anställd på butiken Pertti 
Palmroth, en kvinna i 30-årsåldern med mörkt hår, tyckte att de borde spärra av platsen så att 
inte folk klev omkring där inne. Nancy berättar att hon själv var väldigt chockad men att den 
här kvinnan i den här butiken verkade ha lite ordning på sig. Nancy visste inte riktigt vad hon 
skulle göra, men kvinnan tyckte att Nancy skulle hämta någon form av band så de skulle 
kunna spärra av platsen. Nancy hämtade då ett presentband som de har inne i butiken Mexx. 
Hon och den här kvinnan hjälptes sedan åt att avspärra platsen. De spärrade av från Filippa K 
och vidare bort in i butiken Kriss, där de rundade ett bord och sedan drog de bandet bort mot 
Mexx-butiken. På så sätt så blev brottsplatsen avspärrad. Däremot säger hon att det fanns en 
hel del folk innanför den här avspärrningen, bl a människor som hjälpte Anna Lindh på 
platsen. Hon säger också att det hade kommit väktare dit. 

Till förhöret kommer att bifogas en skiss där Nancy visar sina egna rörelser på platsen och 
även var andra personer befunnit sig vid tillfället. Vidare på skissen så kommer det framgå 
ungefär var det här bandet sattes upp för avspärrning.

Därefter gick Nancy in i butiken Mexx igen som var obemannad vid tillfället. Hon säger att 

Förhör med Engelberg, Nancy Madeleine; 2003-09-23 09:59   diarienr: 0201-K233390-03
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det kom en hel del kunder som undrade vad som hade hänt på platsen. Däremot säger hon att 
det inte blev så mycket mer försäljning den här dagen med tanke på vad som hade inträffat. 
Hon la märke till när ambulans- och polispersonal kom till platsen. Däremot säger hon att 
polisen inte tog några uppgifter av henne den här kvällen, men att hon senare samma natt hade 
ringt till polisens tipstelefon för att berätta vad hon själv hade sett.

I det förra förhöret, som hölls med Nancy dagen efter brottet, så berättade hon att hon hade 
uppfattat den här småspringande eller joggande mannen som längre än 180 cm lång. Han hade 
cendréfärgat rakt, axellångt hår och att han på huvudet hade burit en ljus keps. Hon hade 
uppfattat att mannen hade en ljusgrå collegemunkjacka med huvan hängande ner på ryggen. 
Hon hade också uppfattat jackan som uppknäppt, eftersom den fladdrade på något vis. 

Nancy tillfrågades om hon funderat något mer på det här signalementet och om hon kunde 
påminna sig något ytterligare. Hon säger att hon själv blivit lite förvirrad eftersom hon sett en 
hel del bilder i tidningen på den så kallade "NK-mannen". Hon säger ju att hon själv hade 
uppfattat att mannen på platsen hade haft en ljus keps, men att mannen på den här bilden hade 
haft en mörk keps. Hon har därför blivit lite förvirrad. Däremot säger hon att håret stämde på 
"NK-mannen" på den person som hon såg lämna platsen. Hon säger också att jackan med 
luvan på "NK-mannen" stämde med det som hon själv la märke till på mannen. Däremot vill 
hon framhålla att hon själv inte såg mannens framsida och därför inte såg vilket ev märke det 
skulle finnas på bröstet på tröjan eller jackan. Nancy såg som sagt endast ryggpartiet då denne 
lämnade platsen. Hon beskriver att mannen verkade lite klumpig när denne småsprang 
därifrån. Hon kunde också påminna sig att mannen hade hållit något mörkt i höger hand. Hon 
kunde dock inte se vad det var för något. Däremot säger hon att det inte var något stort 
föremål. Hon såg inte ifall mannen bar något i den andra handen. 

Nancy tillfrågades om vad hon själv spontant kände då hon såg den här bilden på 
"NK-mannen" i tidningen. Hon säger att hon själv tänkte att det skulle kunna vara den här 
personen och att hon själv undrade om det var samme person som hon själv hade sett. Däremot 
säger hon att hon uppfattar mannen på bilden som något smalare än den person som hon själv 
såg lämna platsen. Hon vill dock framhålla att hon uppfattade bilden i tidningen som lite 
avlång och att hon av den anledningen kan få lite fel perspektiv på mannens utseende. Nancy 
såg som sagt också bara mannen bakifrån lämna butiken Filippa K. Nancy personen precis 
utanför Filippa K, men hon är helt säker på att mannen hade kommit därifrån och att han hade 
riktning från Filippa K bort mot rulltrapporna. 

Nancy känner inte till vilka andra vittnen som fanns på platsen och som polisen borde prata 
med. Däremot säger hon att det fanns en hel del personal i andra butiker i anslutning till 
brottsplatsen, men hon är osäker på vad de här personerna egentligen har sett eller inte. 

EGET SIGNALEMENT

Nancy uppger att hon är 171 cm lång och hon har normal kroppsbyggnad. Hon var den här 
dagen iklädd ett par svarta byxor och en svart topp. Hon hade sitt mörka hår uppsatt i tofs. 

Bilaga till förhöret blir en skiss över plan 1 där Nancys olika rörelser och var hon sett olika 
personer kommer att finnas med. 

Nancy berättar vidare att hon själv blev ganska arg då hon hörde det första signalementet som 
lämnades till media på den här gärningsmannen. Det första signalementet var att mannen hade 
varit iklädd kamouflagekläder och Nancys uppfattning är ju att han hade på sig något ljusgrå 
munkjacka av något slag. Det var av den anledningen som hon själv ringde till tipstelefonen 
för att berätta vad hon själv hade sett. 

Nancy vill göra ett förtydligande beträffande det hår som hon såg på mannen som lämnade 
platsen. Hon säger att håret täckte nacken, men inte ända ner mot axlarna. Hon säger att 
hårlängden på den så kallade "NK-mannen" stämmer med den bild hon själv har av mannen 

Förhör med Engelberg, Nancy Madeleine; 2003-09-23 09:59   diarienr: 0201-K233390-03
269



som lämnade butiken Filippa K. 

Förhöret avslutades kl 10.50.

Nancy Engelberg var hela tiden närvarande vid indikteringen av förhöret och hon godkände 
detta i befintligt skick. Hon önskade inte få bandet återuppspelat för sig.

Stockholm dag som ovan

Ulf Jacobsson
Kriminalinspektör

/vb

Förhör med Engelberg, Nancy Madeleine; 2003-09-23 09:59   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Jens Isgren
Signerat datum

2003-09-10 20:02Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OSÖ Övervakning Söder
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Zebühr, Caroline Anna Barbro
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne angående försök till mord alt. grov misshandel på NK, Stockholm, 20030910.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Jens Isgren
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

17:00
Förhörsplats

Hamnagatan 50, NK, Personalrum
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Caroline Zebühr var tillsammans med sin mamma, Madeleine Zebühr, på NK´s damavdelning. 
Då de närmade sig Filippa K-butiken hörde de först ett högts skrik som kom från Filipa 
K-butiken. Sedan kom ett till skrik och sedan hörde Caroline någon som skrek ”Ta fast 
honom!”.

Då hon tittade bort mot butiken så hon en man springa från butiken. Mannen sprang bort mot 
rulltrapporna. Vart han tog vägen sedan såg inte Caroline.

Caroline lämnade följande signalement på mannen som sprang från platsen:
Man, ca 25-35 år. Mannen såg svensk ut och hade mörkblont/ljusbrunt hår som var halvlångt 
och lite lockigt eller vågigt. Mannen var klädd i mörk keps, grå-beige/ grön jacka eller tröja. 
Caroline mins inte färgen på hans byxor ,men hon uppgav att jackan/tröjan  och byxorna var i 
ungefär samma färg och att kläderna var ”bylsiga”. Caroline uppgav vidare att mannen sig 
”sliten” ut. Mannen såg inte ut att handla på NK i vanliga fall.

Förhöret uppläst och vidkänt från anteckningar.
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Förhör Signerat av

Per Gustafsson
Signerat datum

2003-09-12 15:18Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Zebühr, Caroline Anna Barbro
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres i anledning av att Caroline Zebühr tillsammans med sin mor Madelene Zebühr var på NK i avsikt

för att handla på NK Design den 10 september. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Per Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

15:35
Förhör avslutat

16:05
Förhörsplats

LKPU/v
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Caroline Zebühr kommer fortsättningsvis kallas vid sitt förnamn. Hon uppger att modern och 
hon kom upp på NK vid cirka 16-tiden och de hade, som sagt, för avsikt att gå till NK Design. 
När de var cirka 20  meter ifrån Filippa K-butiken, och då låg den butiken på deras högra sida, 
så hörde de ett skrik och strax därpå så sprang en gärningsman utifrån Filippa K mot 
rulltrapporna. 

Gärningsmannen sprang till höger om de rulltrappor som leder upp i fastigheten. Därefter så 
försvann han ur Carolines sikte. Därefter gick både Caroline och hennes moder till affären och 
såg offret liggandes på golvet. 

Caroline uppger att gärningsmannen såg hon endast i profil och under en mycket kort period. 
Iakttagelsen uppskattar hon till att hon gjorde från cirka 10-15 meters håll. Spontant uppger 
Caroline det att det första intrycket hon fick det var håret. Det såg ovårdat ut och det var ingen 
riktig frisyr, utan håret växte ner över öronen. Kläderna över huvudtaget satt löst på 
gärningsmannen. Han hade även en keps på sig och han sprang framåtlutad och intrycket av 
klädseln var att den var gröngrå. Han gav ett gröngrått intryck. Hon kan påminna sig att det 
även fanns en luva på den tröjan som mannen bar. Beiga chinos eller liknande. Han beskrives 
som lång, reslig, ej smal. Gärningsmannen beskrives som förmodligen längre än 180 cm, 
vittnet själv är 169 cm. Ålder mellan 25-35 år, eventuellt runt 30. Gällande kroppskonstitution 
så uppger Caroline det att det är svårt att beskriva för hon upplevde personen "väldigt 
påbylsad". Eventuellt skulle man kunna kalla personen för normalbyggd, eventuellt lite större, 
men personen i fråga var dock ingen atlet. "Gav ett yvigt intryck", dålig hållning etc. 

Håret beskrives som mellanbrunt, cendréfärgat. Det var lockigt alt vågigt, tjockt hår och det 
gick en bit nedanför öronen och det var ej klippt rakt. Det gav intryck av att en gång i tiden ha 
varit kortklippt och sedan har det bara fått växa ut. Kepsen beskrives som följer:

Av tyg, mörk till färgen och typen beskrives som mer en mjuk typ som formar sig efter 



huvudet. Caroline använder uttrycket sportkeps. Hon kan inte säga om gärningsmannen hade 
skägg etc, men hon tror inte han hade skägg eller mustasch eller något liknande. Hon såg inte 
att han bar på något och hon tror inte heller att han hade handskar på händerna. Hon uppger 
vidare att hon inte har sett gärningsmannen tidigare.

Caroline uppger, som tidigare, att hennes mor var med, Madelene, men att modern hade sin 
uppmärksamhet mer riktad mot själva butiken och hann inte uppfatta så mycket av 
gärningsmannen. 

Caroline uppger att hon eventuellt skulle kunna känna igen gärningsmannen igen, åtminstone 
det intrycket hon hade ifrån den 10 september. 

Förhöret slut kl 16.05.

Förhöret godkännes för utskrift.

Stockholm dag som ovan

Per Gustafsson
Kriminalinspektör 

Förhör med Zebühr, Caroline Anna Barbro; 2003-09-11 15:35   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Mats Hellqvist
Signerat datum

2003-09-29 13:07Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Rikskriminalpolisen
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Zebühr, Caroline Anna Barbro
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis angående sina iakttagelser på NK, Stockholm, onsdagen 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Hellqvist
Förhörsdatum

2003-09-25
Förhör påbörjat

15:35
Förhör avslutat

16:24
Förhörsplats

Södra Agneg 29, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Sedan Caroline förhördes senast så har en del omständigheter tillkommit i utredningen. I 
media har det visats fotografier av förmodad gärningsman. Det är alltså frågan om foton på 
den så kallade "NK-mannen", vilka fotografier tagits av NK:s övervakningskamera. 
Naturligtvis har även Caroline sett de här bilderna som figurerats flitigt i media. 

Caroline vill minnas att det var under lördagen den 13 september som hon först kan ha sett 
bild på "NK-mannen" i tidningen. Caroline vill minnas att den första bilden på förmodad 
gärningsman den bilden visade ett skuggat ansikte som man inte kunde skönja anletsdragen. 
Sedan har Caroline också sett bilder i tv. Det var alltså antagligen genom Aftonbladet som 
Caroline först fick se ett foto av "NK-mannen". 

Då hon har sett foton i helfigur så har Caroline spontant reagerat med att tycka att det kan vara 
just den man som hon själv såg på NK den 10 september. Det som stämde, som Caroline 
säger, upptill, det är håret och kepsen. Det som skiljer lite beträffande håret det är att Caroline 
vill minnas att hon uppfattat mannens hår som mera framåt över öronen och kanske lite mer 
rufsigt, än den bild som tidningen visar. Den minnesbild som etsats sig fast hos Caroline är att 
den här springande mannen på NK han var grönare upptill och mer grå eller beige nedtill. Med 
detta avser Caroline att mannen hade någon sorts grön tröja på sig upptill och att han bar 
gråare eller beigare byxor. Caroline är inte helt säker på att det är så här, men det är ändå 
hennes minnesbild. Det som stämmer med bilden i tidningen är ju att mannen är klädd i just 
grönt och grått. Sedan är det ju en fråga om vilket plagg som sitter upptill eller nedtill på 
kroppen. Caroline säger också att hennes verklighetsbild från sin egen iakttagelse den är att 
mannen var ännu mer bylsig i verklighet än vad man kan få fram på ett fotografi. Caroline 
framhåller att hon helst skulle vilja se mannen röra sig för att få kanske exakt minnesbild från 
aktuellt tillfälle. Bilderna i media på mannen gör att han ser smalare i tidningen än vad han 
gjorde i verkligheten tycker Caroline. 

Caroline tillfrågas om hon sett ifall mannen bar någon kniv. Hon svarar att hon inte gjort 
någon iakttagelse av någon kniv i anslutning till mannen. 



Caroline har på en skiss ritat hur hon och modern Madeleine kommer och går i riktning mot 
butiken Filippa K. De har just kommit i jämhöjd med butiken Mexx då den här aktuelle 
mannen kommer springande utifrån Filippa K. Mannen springer alltså förbi Caroline och 
hennes mamma ut från Filippa K, så Caroline ser mannen från sidan och i profil när han sedan 
springer iväg rakt fram förbi rulltrappan som han sedan rundar. Caroline följer mannen med 
blicken en väldigt kort sekvens innan hans profil har försvunnit. Under resten av 
språngmarschen fram till bortre hörnet av rulltrappan så ser alltså Caroline mannen bara 
bakifrån. Hon vet inte vart mannen sedan tar vägen när han rundat hörnet på rulltrappan. Den 
här iakttagelsen då mannen springer förbi Caroline den görs på uppskattningsvis tio meters 
håll. 

Vid det första förhöret med Caroline berättar hon om någon som skrek, "ta fast honom!". Den 
här personen är, enligt Caroline, en kvinna och hon stod, om Caroline minns rätt, mittemot 
Caroline och hennes mor rakt utanför butiken Filippa K. Uppmaningen att ta fast mannen 
följdes dock inte av någon så länge Caroline hade mannen i blickfånget. På skissen har 
Caroline också ritat in var den här kvinnan stod, alltså hon som skrek att man skulle ta fast 
mannen. 

Caroline omtalar att när hon och hennes mamma kom till butiken Filippa K så var det inte 
många människor på plats. Det var högst fem personer där. Caroline såg först en man som stod 
böjd på knä över den liggande kvinnan. Caroline såg också en tjej som stod i kassan på Filippa 
K. Ytterligare en butiksanställd i Filippa K fanns på plats där. Caroline uppger att hennes 
mamma Madeleine pratade med den här andra expediten på Filippa K. Om Caroline minns rätt 
så uppmanade Carolines mamma den här kvinnan att ropa efter läkare. Det kom sedan också 
ett rop i högtalare efter läkare. Förutom de här personerna kan det ha funnits någon ytterligare 
i butiken Filippa K. Mycket snart strömmade det dock till ytterligare många människor. 

I detta skede av förhöret påpekar Caroline att det hade förflutit en tid innan någon anställd på 
Filippa K ropade i högtalare och ville ha läkare till platsen. Under tiden hade det strömmat till 
en hel del folk i butiken. 

Caroline tillfrågas om hon minns hur hon själv var klädd under besöket på NK den 10 
september. Hon är inte helt säker, men Caroline antar att hon var klädd i brun manchesterjacka 
och att hon troligtvis också bar blå jeans. På fötterna hade hon bruna skinnskor och vid 
närmare eftertanke tror hon också att hon bar en vit tröja med broderier runt kragen. Caroline 
är mörkhårig. Hennes mamma Madeleine var, enligt Caroline, klädd i en blå jeansjacka och 
hade troligen svarta byxor och svarta skor. Modern Madeleine hade en kortklippt ljusbrun 
frisyr och Caroline liknar frisyren vid "någon sorts pottklippning". 

Caroline kommer att tänka på en detalj som hon läst om i pressen, men som hon själv inte 
tycker stämmer med sina iakttagelser. Hon har läst någonstans att det spekulerats om att Anna 
Lindh skulle ha varit förföljd till brottsplatsen av gärningsmannen. Caroline tycker inte att det 
här kan stämma riktigt. Hon själv och antagligen också hennes mamma borde nog i så fall ha 
märkt det här eftersom de rörde sig i närheten av vad som sedan kom att bli brottsplatsen. Det 
är en spontan känsla som Caroline har fått. 

Caroline tillfrågas om hon hörde ifall gärningsmannen sa eller skrek någonting då han hastigt 
avlägsnade sig från butiken Filippa K. Caroline svarar att hon inte hörde den här mannen 
skrika någonting. De skrik som hon hörde i anslutning till att mannen tydligen flydde, det var 
några upprörda kvinnoskrik och något förvånat tonfall i samband med detta. Tidigare i 
förhöret har ju nämnts den här kvinnorösten som uppmanar folk att ta fast mannen. 

I föregående förhör uppgav Caroline att hon ev skulle kunna känna igen den här 
gärningsmannen hon sett på NK om hon fick syn på honom igen. Sedan föregående förhör har 
ju bilder figurerat i pressen och Caroline säger att det är ju naturligtvis en förvillande 
omständighet. Hon framhåller dock att hon ev skulle kunna känna igen mannen idag vid en 
konfrontation. Caroline tror dock att förutsättningarna skulle förbättras om hon i så fall fick se 

Förhör med Zebühr, Caroline Anna Barbro; 2003-09-25 15:35   diarienr: 0201-K233390-03
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aktuell man i profil. Det finns en möjlighet att hon skulle kunna känna igen honom även om 
det inte är någon garanti. 

Förhöret avslutat kl 16.24.

Caroline Zebühr har åhört indikteringen av förhöret och hon godkänner det i befintligt skick. 

Stockholm 030925

Mats Hellqvist
Kriminalinspektör

/vb

Förhör med Zebühr, Caroline Anna Barbro; 2003-09-25 15:35   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Zebühr, Barbro Madeleine
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Madeleine hörs om sina iakttagelser i anslutning till händelserna på NK-varuhus den 10 september

2003 på eftermiddagen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Annica Strömberg
Förhörsdatum

2003-09-14
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, 6 tr
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Madeleine var tillsammans med sin dotter Caroline Zebühr, (som tidigare är hörd i 
ärendet), inne på varuhuset NK vid aktuell tidpunkt. Hon berättar att hon hade träffat 
sin dotter på MQ på Norrlandsgatan och befunnit sig där under en viss tid, sen gick 
dom av en slump in på NK och bestämde sig för att ta en runda uppe på plan 1. 
Hon är inte säker på exakt tid men uppskattar tiden till 16.00-tiden. 

När dom kom upp för rulltrappan till plan 1 så gick dom direkt till höger. Hon hade 
bara gått ett kort tag, uppskattningsvis vid butik Sand, när hon hörde någon 
uppståndelse av något slag.  Det var något som inte var normalt och hon vände sig 
därför om för att se vad det var som hände. 
Hon uppfattade då en man som kom springande förbi och hon tänkte då själv direkt att 
det var en snattare eller möjligen en väskryckare. Hon jobbar själv i butik och har   
själv sprungit efter  snattare, så det var alltså första tanken beträffande mannens 
språngmarsch. 
Eftersom dom var lite nyfikna på vad som hade hänt så vände dom tillbaka, dottern och 
hon, och kom fram till butiken Filippa K. Madeleine noterade då att det var 
utrikesminister Anna Lindh som befann sig där, och det var ett väldigt upprört skede, 
och någon stod och ringde, och vad hon förstod så var det någon som larmade på denna 
telefon. Hon hade själv sin telefon i handen men la då ner mobilen eftersom hon inte 
tyckte att mer än en behövde ringa till larmtjänst. 
Det larmades ut via varuhusets högtalarsystem förfrågan efter  läkare, som kom till 
platsen men först kom någon undersköterska och sen kom det ytterligare 3 personer 
och därefter även någon vakt som började spärra av. 
I och med att vakten började spärra av och fösa bort personer som stod där så vill dom 
tala om att dom hade sett händelsen och i stället blev dom hänvisade till ett 
personalrum. där alla fick sitta och vänta på sin tur att bli hörda. 
En synpunkt på detta  är att alla satt och pratade om vad dom hade iakttagit och 
uppgifterna blandades lite grann och det var tydligt att man hade upplevt olika saker.



Madeleine har suttit med i bakgrunden och även hört delar av samtal när dottern 
Caroline har hörts men har ändå själv försökt att komma ihåg vad hon såg vid tillfället. 
Och hon har även hört en del signalementsuppgifter som har gått ut i massmedia och 
har dragit den slutsatsen att hon inte nog inte kom ihåg särskilt mycket eftersom det 
gick ut signalement på att mannen skulle ha någon kamouflagefärgad jacka. Den 
minnesbild hon själv hade var alltså en helt annan.

Signalement.  
Madeleine berättar om att det var en mansperson, ca 180 cm lång. 
Hon uppfattade mannen som mer spänstig än korpulent, men däremot så hade mannen 
bylsiga kläder som gjorde att kroppsformen såg större ut. Det var ingen atlet som hon 
iakttog. Hon iakttog mannen ifrån sidan och hon uppfattade att håret var en fd kort 
frisyr som var utväxt. Det var alltså inget välklippt hår, utan det var bara en lång lite 
vårdslös frisyr och hon uppskattar hårfärgen till mellanblont. 
Hon har heller ingen minnesbild av att mannen hade håret liggande bakom öronen som 
vissa uppgifter har sagt i massmedia. 
Hon såg mannen på ett avstånd av kanske 10-15 meter.

Hon tillfrågas om hur mannen var klädd och hon minns den här munkjackan och inte 
någon militärkamouflagefärgad jacka som signalementet gick ut med i början. Hon 
uppskattar färgen till någonting liknande grå-grön-beige. 
Hon minns inte byxorna på mannen, utan har bara en känsla av att dom inte var 
åtsittande, utan mera av sk "bylsigt snitt". 
Hon tillfrågas om han hade någonting i handen, men hon har ingen minnesbild av det. 
Hon kan heller inget säga om övriga detaljer i ansiktet och är osäker på om hon skulle 
kunna känna igen honom eftersom hon bara såg hans profil. 

Hon tillfrågas också om hon har sett bilder i tidningarna som har publicerats på en 
tänkbar gärningsman och hon säger att hon har sett dom och hon kan inte utesluta att 
det är den person hon har sett, det kan möjligen vara han men hon är osäker på det.

Madeleine tillfrågas om hon gjorde någon iakttagelse innan själva händelsen då när 
hon var på väg upp i rulltrappan. När hon kom upp för rulltrappan så borde hon alltså 
ha haft synfältet rakt in mot Filippa K-butiken, innan dom svängde höger för att gå 
vidare på planet. Hon säger att hon tänkte inte på någonting speciellt en kort stund 
innan, hon noterade inte att Anna Lindh befann sig i den butiken eller på avdelningen i 
övrigt. Och hon la heller inte märke till någon speciell person eller den person som hon 
senare sågs springa ifrån platsen. Hon säger att hon har gjort reflektioner om att hon 
borde ha åkt precis före eller precis efter gärningsmannen i rulltrappan om denne kom 
ifrån entréplan och åkte upp, men hon har alltså ingen iakttagelse ifrån det. 

Hon tillägger att beträffande mannens springstil så uppfattar hon att han sprang lite 
framåtlutad och hade någon antydan till att ha framskjutna axlar och han sprang väldigt 
fort, när hon iakttog honom. Madeleine har inga övriga iakttagelse att delge vid 
tillfället.

Förhöret avslutas  kl. 13.20

Stockholm som ovan

Krinsp Annica Strömberg  

Förhör med Zebühr, Barbro Madeleine; 2003-09-14 13:10   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Jens Isgren
Signerat datum

2003-09-10 19:44Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OSÖ Övervakning Söder
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lundin, Berit
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne angående försök till mord alt. grov misshandel på NK, Stockholm, 20030910.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Jens Isgren
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

16:40
Förhör avslutat

16:50
Förhörsplats

Hamngatan 50, NK, i Personalrum
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lundin uppgav att hon, tillsammans med sin syster Ann-Catherine Cristiansen, befann sig på 
strax utanför Filipa K-butiken inne på NK´s damavdelning.

Lundin hörde då ett skrik. Lundin såg sedan hur en man sprang från butiken. Lundins syster 
skrek då; ” Ta honom, ta honom”. Mannen började springa mot rulltrapporna. Lundins syster 
sprang efter mannen bort mot rulltrapporna som leder ned mot gatuplanet. Då systern 
Cristiansen kom fram till rulltrappan såg hon inte mannen längre. Cristiansen tittade då mot en 
kvinna som arbetade i den Ralf Lauren-butik som finns precis vid rulltrappan. Kvinnan i 
butiken pekade mot den rulltrappa som gick ned mot gatuplanet. Cristiansen fick då 
uppfattningen att någon hade följt efter mannen. Cristiansen gick sedan tillbaka till Filipa 
K-butiken.

Lundin kunde lämna följande signalement på mannen som sprang från palatsen.

Man, svenskt utseende, ca 25-30 år, ca 180-185 cm lång. Manne var atletiskt byggd och hade 
halvlångt hår. Mannen bar beige tröja eller jacka och byxor i liknande färg. Mannen bar också 
en mörk keps, kanske mörkblå.

Förhöret återgivet och vidkänt från anteckningar.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OKU/1 Grupp 1 Relationsbrott
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lundin, Berit Ann Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord den 03-09-10 på NK i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lena Sundqvist
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

15:08
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats

Bergsgatan 48, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

HÄNDELSE

Lundin uppgav att hon gick till NK tillsammans med sin syster, Ann-Catherine Cristiansen. 
De gick in till NK via den så kallade Hästskogången, från Sergels Torg sett. När de kom in till 
NK på plan -1 låg Pappersavdelning rakt fram. De gick sen till vänster om entrén för att ta 
rulltrappan ned till bland annat NK Livs på plan –2. Därifrån tog de rulltrappan upp till 
markplan för att sen fortsätta rulltrappan upp till plan 1 där bland annat affären Filippa K 
ligger. 

Från rulltrappan gick de båda direkt till höger till en butik som Lundin inte kan komma ihåg 
namnet på. Enligt Lundin säljer de bland annat franska kläder. I butiken hörde de senare någon 
som skrek. När de straxt efter hör ytterligare ett skrik gick de ut ur butiken för att se vad som 
hade hänt. De tror att det eventuellt är en väskryckning som har hänt. 

På motsatt sida, på andra sidan gången från butiken där de var ligger Filippa K och där såg 
Lundin att något hade hänt.

På väg fram till händelsen kommer det plötsligt en man springandes. Mannen springer mot och 
förbi där Lundin stod. Lundin kan inte komma ihåg mannen eftersom han kom springandes 
och det hela gick fort men hon kommer ihåg att hennes syster skrek; ta honom, ta honom.

Mannen sprang förbi mot affären Ralph Lauren. Lundin vet ej sen vart mannen tog vägen.

Lundin var klädd i en svart tvättad sammetsjacka, beigt linne, svarta byxor och vita gymnastik 
skor. Hon bar en brun handväska, en rosa skopåse från Marizo.

Detta är det enda Lundin kan komma ihåg från händelsen.



SIGNALEMENT PÅ MISSTÄNKTE MANNEN.

Mannen var i ca 25-30 års åldern, ca 180-185 cm lång, normal kroppsbyggnad, mannen  hade 
ett svenskt utseende, mannen bar en blå keps. Lundin uppfattade det som om mannen var 
klädd i beige kläder.

Lundin skulle inte känna igen mannen om hon fick se honom igen.
 

Förhöret uppläst och godkänt.

 

Förhör med Lundin, Berit Ann Elisabeth; 2003-09-11 15:08   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lundin, Berit Ann Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mordet på Anna Lindh.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-17
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats

Kontrollen på NK
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kalmert -Lundin har tidigare varit på förhör och lämnat sin berättelse om vad hon kommer 
ihåg av händelsen. Hon har dock inte pekat ut vart hon befann sig eller talat om vad hon hade 
för kläder på sig.

Hon vill även göra ett tilllägg till det hon har berättat tidigare. Hon säger att det var en man 
som kom till platsen och sade att han var läkare. Han var barnläkare. Mannen var ljushårig och 
hade krulligt hår. Han hade många påsar i händerna när han kom.

Kalmert-Lundin stod inne i butiken NK Boutiqe när oväsendet började. Hon stod precis 
innanför butiksgränsen tillsammans med sin syster. När de hörde oväsendet så försvann 
Kalmert-Lundins syster, hon vet inte riktigt vart systern tog vägen. Klamert- Lundin rörde sig 
själv ut i gången mellan affärerna och stod ungefär mitt i gången mellan NK Boutiqe och Kriss 
när det kommer en man springande förbi henne.
Hon kanske ser mannen framifrån men hon vet inte, hon ser honom dock bakifrån. Hon 
uppfattar hans klädsel som beige och med en blå keps.
Hon tycker att mannen springer nära förbi henne. Hon kan dock inte beskriva mannen mer än 
vad hon gjort i de två förhören.

Allting gick så fort.

Kalmert-Lundin hade på sig följande kläder den 10 september 2003. Svarta byxor, en kavaj i 
tvättad sammet. Den var mörktgrå. Under kavajen hade hon ett beigt linne. På fötterna bar hon 
ett par gymnastikskor. I händerna hade hon sin mörkbruna axelremsväska och en rosa påse 
medtexten Marizio på.

Skiss bifogas på vad Kalmert-Lundin stod och gärningsmannens väg.

Uppläst och vidkänt från anteckningar. 



NK - lämnad av Berit Lundin, 2003-09-17 15:40   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Yvonne Gustafsson
Signerat datum

2003-09-21 11:57Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lundin, Berit Ann Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i smaband med mordet på Anna Lind
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-21
Förhör påbörjat

11:10
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kallmert- Lundin frågas om hon har sett bilderna som förekommit i pressen.

Hon säger att hon har sett både de maskerade och de omaskerade bilderna.

Hennes spontana reaktion är den att hon hade ej pekat ut honom, hon hade ej sagt att det var 
han.

Mannen var enligt henne inte så mörk hårig som på bilderna och hade inte så långt hår.
Han var mer cendréfärgad, han var mer atletisk och såg smärtare ut än på bilderna.
Hon uppfattade mannen mer beigefärgad. Byxorna tycker hon var mer som dockersbyxor och 
att byxorna hade framfickor som var sneda.
Jackan uppfattade hon att det fanns en dragkedja och att det var någon krage på den.

Kepsen tycker hon att det ser ut som en filtkeps på bilderna och det var det inte. Kepsen var av 
tunnare tyg.

Uppläst och vidkänt från anteckningar.

Förtydligande av den tidigare lämnade skissen.

1= Berit Kallmert-Lundin vart hon står när hon hör skriken och vart hon förflyttar sig i 
butiken efter skriken.
2=Tatjana Christiansen ( syster till Kallmert-Lundin).
3= Gärningsmannens väg enligt Kallmert-Lundin.
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Förhör Signerat av

Johnny Jansson
Signerat datum

2003-09-10 21:47Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONÖ Övervakning Norr
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lennström, Ann Sigrid Viveka
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne angående mordförsök på NK-varuhuset, Hamngatan 18-20 onsdagen den 10

september 2003 ca kl 16.20. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Johnny Jansson
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

16:58
Förhör avslutat

17:12
Förhörsplats

Hamngatan 18-20, NK varuhuset plan 1.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Lennström berättar att hon vid 16.15-16.30 tiden kom upp med rulltrappan från gatuplanet till 
plan ett i NK-varuhuset. Hon gick höger och gick mot butiken Filippa K. Hon såg att några, 
som hon uppfattade det, ungdomar höll på att knuffas i butiken. Därefter såg hon att en man 
gick emot Lennström. Mannen passerade förbi Lennström. Mannen gick fort och började 
därefter att springa. Lennström tror att mannen sprang nedför rulltrapporna men är inte helt 
säker på detta.

Hon såg att några personer stod runt en kvinna som låg ned i butiken Filippa K. Lennström såg 
sedan att kvinnan var Anna Lind och hon halvlåg på golvet mot en bänk. Lennström trodde att 
Anna Lind blivit omkullknuffad och Lennström såg blod på Anna Linds hand. Därefter sa 
någon person att Anna Lind hade blivit knivskuren och fått en kniv i magen.

Lennström blev förvånad och insåg till en början inte allvaret i händelsen. 
Lennström uppger, på förfrågan, att hon inte såg om mannen bar på något i sina händer. 

SIGNALEMENT

Lennström uppfattade mannen som ca 185-190 cm, något kraftig kroppsbyggnad, svenskt 
utseende, mörkt normallångt hår. Iklädd ljusbrun ev. beige normallång jacka ev. i 
mockamaterial. Lennström uppfattade mannen som stor och han rörde sig "klumpigt".

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OKU/1 Grupp 1 Relationsbrott
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lennström, Ann Sigrid Viveka
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord, NK, 03-09-10
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Rebecca Risberg-Fogelberg
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lennström tycker inte att hon har något att tillägga till tidigare förhör. Hon fick bara en flyktig 
bild av mannen och skulle absolut inte känna igen hans ansikte om hon fick se honom på nytt 
på bild eller i verklighet.

Lennström kom uppför rulltrappan till planet där Filippa K-butiken ligger. Hon gick av 
rulltrappan. Tog till höger och hade butiken framför sig. Hon gick försjunken i egna tankar 
men la märke till en "rörelse" inne i butiken Filippa K. 

Hon tittade till lite närmare och uppfattade det hon såg som om att några personer knuffades. 
Hon tittade inte så noga utan mer tänkte att det var nog ungdomar som knuffades och 
"pucklade på varandra". Hon hörde inga speciella ljud därifrån. 

Hon var fortfarande så pass långt ifrån att hon inte såg ordentligt.
Hon gick vidare framåt och såg att kläder från en ställning åkte i golvet / rörde sig. Hon hade 
fortfarande tanken att det var ungdomar som bråkade.

Hon mötte en man som "gick som i ilska". Hon såg inte hans ansiktsutryck så noga utan ilskan 
avspeglade sig mer i mannens kropp. Detta var några meter från öppningen in till Filippa 
K-butiken. Lennström såg inte var mannen kom ifrån. Hon vet inte om mannen kom från 
Filippa K-butiken.

Hon upplevde att mannen rörde sig i hast, "som efter ett gräl". "Han gav ett ilsket intryck". 
Mannen passerade Lennström och försvann. Lennström vände sig under en kort stund  efter 
mannen men såg sedan inte vart han tog vägen.

Lennström gick vidare fram till butiken och tittade in. Hon såg en kvinna sitta/halvligga ned 
mot en bänk. Hon trodde att kvinnan blivit omkullknuffad.

Sedan såg hon att kvinnan var Anna Lindh. Hon tittade då bort för hon ville inte "stå och glo". 
Hon lade dock märke till att Anna Lindh såg ut som hon gör på valafischerna. Hon såg ut som 



valigt. 

Direkt därpå hörde hon någon säga att Anna Lindh var knivskuren och då tittade hon på nytt 
på henne.
Hon såg då att Lindh hade blod på handen och att kläderna över magtrakten var blodiga.

Lennström kan inte erinra sig om mannen hade något i sina händer när de passerade varandra.

SIGNALEMENT
Lennström är mycket osäker på signalementet av mannen. Hon gick som sagt i egna tankar 
och tittade bara flyktigt i mannens ansikte.
Man, svenskt utseende, lång, "ordinär, ingen speciell stil", ca 35-50 år.
Iklädd: Beige – ljusbrun jacka av kort typ. "mer åt den hafsiga stilen, än den eleganta". Rörde 
sig ganska klumpigt.

Lennström var själv iklädd : Blå byxor, ljusblå stickad tröja och ovanpå denna en blå jacka.

Förhör med Lennström, Ann Sigrid Viveka; 2003-09-11 14:45   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Lars-Göran Pålsson
Signerat datum

2003-09-21 14:42Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lennström, Ann Sigrid Viveka
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående iakttagelser den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lars-Göran Pålsson
Förhörsdatum

2003-09-21
Förhör påbörjat

11:41
Förhör avslutat

13:53
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lennström uppger att hon kommit in via NK varuhusets bottenplan vid ca 16.15-16.30 tiden.
Hon hade tagit rulltrapporna upp till plan 1. Hon gick därefter åt höger för att bege sig till 
butiken NK Mexx. Hon vet ej exakt var hon befunnit sig då hon gjorde sin första iakttagelse.
Lennström såg då att personer höll på att småknuffas. Hon kunde inte se hur många personer 
som var involverade. Hon kan ej heller beskriva några personer, utan uppfattar endast 
rörelserna.

Lennström uppger att hon därefter iakttar hur en man går ut ur butiken i riktning mot henne. 
Lennström tror att hon kan ha varit i jämnhöjd med rulltrapporna som ligger mot Filippa K när 
mannen passerar henne. I samband med detta vänder sig Lennström om och ser då att mannen 
börjar att springa. Hon ser inte om mannen tar rulltrapporna (varifrån Lennström kommit), 
eller om mannen fortsätter framåt i butiken, hon tror dock att han sprang mot rulltrappan.

Lennström har inte iakttagit några andra personer i samband med detta. Hon har ej heller något 
minne av något ljud, såsom skrik etc.

Lennström uppger att hon gått fram till butiken Filippa K, vilken hon stannat en bit utanför.
Hon ser då att Anna Lindh ligger på golvet och Lennström har en minnesbild av att det varit 
två personer som suttit bredvid Anna Lindh. Det kan eventuellt varit fler personer.

Hon har ingen minnesbild hur dessa personer var klädda. Hon kan ej heller komma ihåg om 
det varit manliga eller kvinnliga personer.

Hon tror att hon endast stått utanför butiken i några sekunder, men uppfattar det nu som att 
hon stått en evighet.

Lennström uppger att det kommit en vakt till platsen. Denne hade tagit in dem i ett lunchrum 
som ligger till höger om butiken Filippa K (sett utifrån butiken). Lennström omtalar att de två 
personer hon suttit med, börjat att tala om mannen samt vad man sett. Lennström hade då 
påtalat att det nog inte var så bra att de diskuterade detta. En av dessa personer uppger 



Lennström vara den mörkhåriga kvinnan som varit i tv och som uppgivits heta Hanna. 

Lennström uppger att hon sett bilderna på mannen på NK (Nike-mannen). Hennes reaktion 
har varit att detta inte överensstämmer med den man hon mött. Anledningen till detta beror på 
att Lennström får uppfattningen av att personer ser yngre samt "snyggare". Hon tillägger dock 
att man inte ser så mycket av ansiktet på de bilder som har publicerats. Hon tycker ej heller att 
mannens klädsel stämmer överens med hennes minnesbild. Vidare uppfattar hon mannen vara 
mindre än den man hon iakttagit. Lennström är dock medveten om att detta kan bero på hur 
bilden är tagen.

Lennström uppger att hon även sett en bild på Internet föreställande en man som man 
namngivit som Per Olof Svensson. Bilden hade kommit till en arbetskamrat till hennes man, 
vilken därefter skickat vidare bilden till Lennström.

Denna bild är ej heller överensstämmande med den bild hon har av mannen hon mött på NK. 
Anledningen till detta beror på att hon tycker att mannen på bilden har ett smalare ansikte än 
mannen hon mött. Vidare hade mannen hon mött på NK mer bågformade ögonbryn.

Lennström uppger att hon eventuellt skulle känna igen mannen som hon mött på NK. 

Lennström delges vad hon tidigare sagt i förhör den 11 september 14:45-15.15:
"Hon fick bara en flyktig bild av mannen och skulle absolut inte känna igen hans ansikte om 
hon fick se honom på nytt på bild eller i verklighet", uppger Lennström sig inte ha något 
minne av att hon sagt detta.

Lennström uppger att hon hört att man ropat ut i högtalaren, att man sökte efter en läkare. Hon 
kan ej säga hur lång tid som passerat när hon hörde detta. Hon är ej heller säker på om hon 
hört att man ropat i högtalaren mer än en gång.

Lennström uppger att hon varit ensam.

SIGNALEMENT
Lennström har i tidigare förhör uppgivit signalement på mannen men önskar göra följande 
tillägg:

1. Lennström uppfattade att mannen hon mött på NK hade ett något upptryckt ansikte
2. Att mannen var närmre 40år än 50år.
3. Lennström har beskrivit mannen som kraftig, hon menar då i första hand att mannen var 

kraftig över axlarna.
4. Lennström har uppgivit att mannen rörde sig klumpigt, hon menar då när mannen sprang. 

Förhöret genomläst och godkänt

Förhör med Lennström, Ann Sigrid Viveka; 2003-09-21 11:41   diarienr: 0201-K233390-03
291



NK-Lennström, 2003-09-21 11:41   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lundeby, Solveig Anna-lisa
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående sina iakttagelser på NK den 10 september 2003 i utredningen rörande mordet på

utrikesminsister Anna Lindh.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2003-09-16
Förhör påbörjat

16:18
Förhör avslutat

17:44
Förhörsplats

Södra Agnegatan 29, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Inledningsvis ombads Solveig Lundeby - fortsättningsvis i förhöret kallad Solveig - att lyssna 
noggrant på indikteringen av förhöret för att kunna korrigera missuppfattningar eller 
felsägningar från förhörsledarens sida.

INLEDNING
Solveig berättar på fråga att det var ett planerat besök hon gjorde den här dagen på NK i 
Stockholm. Hon berättar att hon samma kväll skulle gå på Operan tillsammans med en 
väninna vid namn Berit Pers. Hon och väninnan hade stämt möte på NK klockan 17.00 denna 
dag. De hade tänkt att äta en bit mat innan operaföreställningen skulle börja.

Solveig berättar att hon blev skjutsad till NK av sin make. Hon blev avsläppt i korsningen 
Regeringsgatan/Hamngatan och hon säger att klockan då var cirka fem i fyra, alltså 15.55. De 
hade färdats till platsen i en blå Toyota Corolla med två dörrar. För övrigt så åkte maken sedan 
vidare för att uträtta andra ärenden och han var således inte på platsen då brottet senare 
skedde. Solveig gick in genom huvudentrén ut mot Hamngatan. Solveig är dock lite tveksam 
beträffande denna uppgift och det kan även vara så att hon gick in genom entrén vid 
korsningen Regeringsgatan/Hamngatan. I vart fall så hade hon ett ärende en trappa ned på NK 
där hon skulle byta några ramar. Således så tog hon sig ned till nedre botten på varuhuset och 
ärendet hon skulle uträtta gick relativt fort. Särskilt tillfrågad så uppgav Solveig att hon inte 
tänkte eller reagerade på någon speciell person då hon kom in på varuhuset.

Hon påminde sig att efter det aktuella ärendet så hade hon cirka en timma kvar innan hon 
skulle möta sin väninna. Klockan bör då således ha varit runt 16.00 eller möjligtvis några 
minuter senare. Solveig tänkte att hon under den timman skulle besöka damavdelningen på 
NK samt även titta på leksaker till barnbarnen. Därför begav hon sig en trappa upp i 
NK-huset. Vid tillfället få Solveig titta på en skiss över det första planet på NK. Hon berättar 
att hon hade kommit med rulltrappan upp från bottenvåningen och därefter hade hon gått in på 
butiken Kriss som ligger omedelbart nästan till vänster om rulltrappan. Hon berättar att hon 



strosade omkring inne i butiken och tittade på diverse kläder. Solveig gjorde inte något inköp i 
butiken och hon uttrycker det som så att hon inte hann med detta. Solveig berättar att det var 
ganska lite kunder inne i butiken Kriss. Hon kunde påminna sig att det var en äldre dam där 
inne som hon beskriver som ganska smalt byggd och med ett magerlagt ansikte. Kvinnan var 
gråhårig. Hon tror att kvinnan var ett antal år äldre än vad hon själv är och uppskattar kvinnans 
ålder till någonstans mellan 75 - 80 år. Som sagt var så gick Solveig omkring i butiken och 
hon uppskattar att hon varit där max tio minuter innan det att hon varslade att något hände vid 
butiken Filippa K.

På kartskissen har markerats med ett X där Solveig ungefär själv befann sig då hon varslade att 
det var bråk borta på Filippa K. Det har även markerats med ett X där platsen för bråket 
skedde. Det första som Solveig varslade var att det var någon eller några som skrek borta ifrån 
Filippa K-butiken. Hon kunde dock inte påminna sig vad hon hörde personerna skrika. Hon 
hörde endast att det var tumult borta vid Filippa K. Solveig stod kvar på sin plats ganska nära 
ingången till butiken Kriss. Strax efter som hon hört detta tumult så gick en mansperson förbi 
henne i riktning bort mot rulltrapporna. Mannen passerade med sin högra sida mot Solveig och 
med ett avstånd på cirka 4 meter. Detta är något som Solveig uppskattar. Hon beskriver att 
mannen passerade henne relativt hastigt men att denne inte sprang förbi henne utan gick 
ganska fort. Mannen såg bestämd ut och Solveigs första spontana tanke var att mannen slagit 
ned sin tjej eller något liknande. Hon beskriver att mannen gick "lugnt och metodiskt" och att 
hon uppfattade mannen som kallblodig. Det var hennes första reaktion. Hon säger dock att hon 
inte tyckte att mannen såg ut som någon knarkartyp eller liknande och heller inte en alkoholist. 
På fråga uppgav hon att mannen inte yttrade något ord då han passerade förbi henne.

En särskild beskrivning på mannen kommer senare i förhöret.
Solveig tyckte att mannen såg "nöjd ut".

Solveig följde dock inte mannen med blicken någon längre tid utan hon riktade istället blicken 
bort mot där bråket hade skett, alltså inne på Filippa K. Hon kunde dock notera att mannen 
hade passerat förbi henne med några meter i riktning bort mot rulltrapporna. Hon vet dock inte 
vart mannen sedan tog vägen, alltså om han tog rulltrapporna ned från varuhuset. Solveig gick 
dock bort till butiken Filippa K och på platsen fanns redan ett antal personer. Hon beskriver 
bland annat två unga flickor som var svartklädda. Hon säger att eventuellt så var flickorna 
expediter på Filippa K. Hon berättar att personerna stod runt en person som befann sig 
liggande på golvet. Hon beskriver att det låg en person på golvet med huvudet upp mot en 
hylla eller en avsats eller liknande. Solveig noterade dock inte då vem personen var. Hon 
berättar att det satt en man i grå kostym och höll om offret. Solveig pekar mot sin egen mage 
och beskriver att hennes uppfattning är att mannen i den grå kostymen höll med sina händer 
mot offrets mage eller bröst. Hon mindes att mannen ifråga skrek något i stil med "skynda er, 
ring ambulans det är djävligt bråttom". Mannen skrek också att det var Anna Lindh som låg 
där. Det var först då som Solveig förstod att det kunde vara utrikesministern som hade blivit 
utsatt för ett brott.

Hon påminde sig också att det kom en NK-vakt till platsen. Mannen hade relativt ljust hår och 
eventuellt var han iklädd någon brun uniform eller liknande. Någon på platsen skrek att Anna 
Lindh blivit knivskuren men Solveig kunde inte påminna sig vem som gjorde detta. Särskilt 
tillfrågad uppgav Solveig att hon själv inte såg någon kniv i samband med brottet. Hon säger 
att när mannen som passerade förbi henne och som hon själv uppfattade som gärningsman, på 
honom noterade hon inte någon kniv eller liknande. Hon vet att hon läst i tidningen om att 
mannen skulle ha varit blodig om händerna, men detta är inget som Solveig noterade. Själv 
tittade hon mest på mannens överkropp och profil.

För att återgå då Solveig hade kommit in på butiken Filippa K så var det så att Solveig ropade 
till folket på platsen "skrik i högtalare efter läkare". Hon beskriver att det var ganska kaotiskt 
på platsen. Hon minns en ljus kvinna i en ljusbrun dräkt, frågade om inte Solveig själv kunde 
springa ned till receptionen för att ombesörja detta. Kvinnan ifråga verkade väldigt stressad. 
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Solveig kunde påminna sig att kvinnan stod bakom ett band inne i Filippa K-butiken. Det här 
bandet måste någon på platsen satt upp för att på något sätt spärra av platsen. Hon uppskattar 
att det var en 5 - 6 personer inne på butiken Filippa K.

I vart fall så tog Solveig rulltrappan ned och tog sig fram till receptionen där hon bad en 
anställd att ropa efter läkare. Personen som satt i receptionen hade redan fått meddelandet och 
ropade ut i högtalarsystemet att de behövde en läkare. Ganska omgående kom en äldre man till 
receptionen och sade att han var läkare. Solveig följde med mannen upp till platsen där brottet 
hade skett. Solveig och läkaren kom springande fram till butiken Filippa K. De blev då först 
stoppade av någon person och det satt även ett band för ingången till butiken. Solveig sade 
dock att hon hade en läkare med sig och läkaren ifråga gick in i butiken för att försöka hjälpa 
offret. Solveig själv stannade kvar utanför bandet och gick alltså inte in i butiken.

Hon minns också att det kom en NK-vakt till platsen och den här personen bad alla vittnen 
som sett något att stanna kvar på platsen. Hon tror att den här NK-vakten hade kommit till 
platsen tidigare, alltså strax efter att brottet hade skett. Solveig fick sedan stå och vänta ett tag 
utanför butiken Filippa K innan det att vittnena blev insläppta i ett mindre rum mellan 
butikerna Mexx och Filippa K. Solveig minns att när hon kom in i detta rum så hade hon tittat 
på klockan och klockslaget var då cirka 16.25.

Efter ett tag kom det en kvinnlig polis till platsen som hette Petra. Denna Petra tog Solveigs 
personuppgifter. Solveig hade nämligen sagt att hon hade bråttom därifrån för att möta sin 
väninna för att sedan kunna gå på Operan. Av den anledningen så fick Solveig tillåtelse att 
lämna platsen innan de andra vittnena gjorde det samma. Solveig tror att hon lämnade platsen 
cirka fem i fem, alltså 16.55.

När hon befann sig inne i det här butiksutrymmet så minns hon en kvinnlig expedit, troligtvis 
från butiken Kriss. Hon beskriver att det är en flicka av utländsk härkomst och Solveig 
uppfattade att flickan ifråga sett ganska mycket av brottet. Hon minns att hon bland annat 
hörde prat om att personer i det här rummet hade sett hur gärningsmannen hade använt en 
kniv. Hon kunde dock inte påminna sig vem eller vilka som nämnde detta. Däremot säger hon 
att det var ju ett antal personer inne i det här rummet. Hon berättar att det bland annat fanns två 
stycken medelålders damer, en mamma och en dotter, varav dottern eventuellt enligt Solveig 
hade varit inne på Filippa K då brottet skedde. Det fanns även en ung mamma med ett litet 
barn på platsen. Solveig är ganska säker på att personerna som fanns i det här rummet är 
personer som senare lämnade sina namnuppgifter till polisen på platsen. Solveig uppger att 
hon är helt säker på detta.

Solveig beskriver vidare att det var väldigt rörigt på platsen och att hon själv som sagt hade 
ganska bråttom därifrån för att möta sin väninna. Solveig lämnade sedan platsen och när hon 
skulle gå därifrån så fanns det väldigt mycket poliser utanför det aktuella rummet där de suttit 
och även en hel del journalister med kameror. Solveig kunde dock inte ta rulltrappan ned med 
anledning av att den var avspärrad. Hon fick därför ta en rulltrappa belägen i en annan del av 
NK-huset. Väninnan dröjde dock en liten stund men de möttes som sagt var vid huvudentrén 
mot Hamngatan. Tilläggas kan att väninnan Berit Pers inte hade varit på NK-huset då brottet 
skedde utan hon hade kommit dit först senare.

EGET SIGNALEMENT
Solveig är cirka 165 cm lång och har normal kroppsbyggnad. Hon är vithårig och bär 
glasögon. Hon var vid tillfället iklädd en mörkgrön dräkt med tillhörande byxor. Hon bar en 
svart liten väska i handen och även en NK-kasse. Det kan även vara så att hon hade lagt den 
svarta väskan i NK-kassen.

SIGNALEMENT PÅ DEN PERSON SOM LÄMNADE BROTTSPLATSEN
Solveig får frågan och hon berättar att hon följt händelsen med Anna Lindh i media. Hon har 
därför sett de bilder som publicerats i media. Hon påminde sig också om att det bland vittnena 
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i rummet mellan butiken Mexx och Filippa K hade pratats en del om hur mannen såg ut på 
platsen. Solveig ombads att bortse från sådant som hon hörde andra personer prata om samt 
även den information som hon fått till sig via media. Hon ombads istället att tänka sig tillbaka 
till händelsen förra onsdagen då hon själv blev vittne till vad som hände.

Solveig berättar som tidigare att hon endast såg en person i profil som passerade förbi i 
riktning bort ifrån brottsplatsen. Det hon är helt säker på är att mannen hade en klarblå mössa 
på huvudet som var neddragen. Solveigs uppfattning är att mössan var stickad men efter att 
hon hörde alla andra vittnen i rummet prata om att mannen hade keps, så har hon ändrat 
uppfattning om detta.

Hon kan inte påminna sig hur mannen var klädd. Hon minns inte hur han var klädd på 
överkroppen och heller inte byxor eller skor. Solveig tittade ju mest, som hon tidigare sagt, 
mot mannens ansikte. Däremot säger hon beträffande mannens armar att hon inte uppfattade 
någon hud på armarna, därför så tror hon att mannen hade neddragna ärmar då han passerade 
förbi henne.

Däremot säger hon att hon kommer ihåg ansiktet och håret bra. Hon säger att mannen hade ett 
svenskt utseende men han kan också vara nordeuropé eller liknande. Hon beskriver att mannen 
inte hade någon markerad näsa utan mer trubbigt svensk. Mannen hade brunt hår men hon kan 
inte riktigt beskriva längden på håret. Däremot säger hon att hon noterade att mannen hade 
polisonger som gick ned till drygt mitten av örat. Mannen hade som sagt ljus hy och Solveig 
fick frågan men uppgav att hon inte tänkte på om mannen hade skägg eller mustasch. Hon 
noterade heller inte några smycken på mannen. Hon uppskattar att hon såg mannen i cirka 3 - 
4 sekunder innan hon själv vände blicken bort mot Filippa K. Hon uppfattade mannens ålder 
till någonstans mellan 25 - 30 år. Hon uppfattade också mannen som lång och vältränad. Vad 
gäller längden säger hon att längden var i vart fall mer än 180 cm lång. Mannen var i vart fall 
inte tjock eller påtagligt smal utan mer att han hade god fysik som Solveig uttrycker det.

Solveig som ju sett korten som visats i media på en person som polisen söker efter, uppger på 
fråga att ansiktet på mannen på bilderna stämmer väl överens med den man som hon själv såg 
på varuhuset NK den här dagen. Vad gäller klädsel så säger hon att möjligtvis så är det på det 
viset att mannen var klädd så som visats på fotografierna. Solveigs minnesbild är i vart fall att 
mannen inte var kostymklädd utan att klädseln ifråga kan stämma med hur mannen såg ut.

ÖVRIGT
Solveig tillfrågades om hon kunde påminna sig andra personer på platsen i närheten av brottet, 
alltså personer som hon själv kan beskriva och som polisen möjligtvis inte har kommit i 
kontakt med. Solveig uppgav att hon inte kunde påminna sig hur dessa personer såg ut, utan de 
personer hon noterat lite grann är de personer som hon satt tillsammans med i det mindre 
rummet mellan butikerna efter brottet.

Till förhöret kommer alltså en bilaga med en skiss över plan 1 där Solveig noterat med ett X 
hennes egen placering i samband med brottet och även ett X där brottet skedde enligt Solveigs 
uppfattning, samt även en pil med riktning där den eventuella gärningsmannen försvann.

Förhöret avslutades klockan 17.44
Solveig Lundeby var hela tiden närvarande vid indikteringen av förhöret och hon godkände 
detta i befintligt skick. Hon önskade ej få bandet återuppspelat för sig.

Stockholm den 16 september 2003-09-19

Ulf Jacobsson
Krinsp                                                                        Förhöret utskrivet av: Carina Jägborn, 
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Förhör Signerat av

Per Hansson
Signerat datum

2003-09-10 22:17Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONNA Klara Närpolisområde
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Wassberg, Filippa Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om iakttagelser i samband med mordförsök på NK, 2003-09-10 ca kl 16.00-16.20 i butiken

Fillippa K, plan 1.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Per Hansson
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

19:52
Förhör avslutat

20:23
Förhörsplats

NK , Hamngatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Filippa Arbetade dag som ovan på NK Sport, hon hade varit nere på bottenvåningen och åkte 
upp för rulltrappan till våning 1. Filippa hörde ett skrik och stannade på plan 1 för att 
kontrollera vem och varför någon skrek.

Filippa såg en " dam" som låg ned med huvudet mot komoden inne i butiken FILIPPA K.
Runt " damen " som låg ned stod det 3 andra personer. En man ( X) gick då från FILIPPA K " 
i en fri väg"( personerna runt damen backade ). Mannen gick mot Filippa som stod vid 
rulltrappan, ihöjd med Filippa började mannen " småspringa ". 
En dam i 50 årsåldern med brunt hår och klädd i helröd dräkt som stod nära Filippa sade " ta 
fast honom, eller Följ efter honom ".

Sedan såg inte Filippa vart mannen tog vägen men hon trodde att de tre som som stod runt " 
damen" skulle  hjälpa henne, sedan kom det ytterliggare 2-3 personer fram mot den liggande 
damen.

Filippa fortsatte upp mot sin våning där en kund väntade. Efter ca 10 minuter fick Filippa reda 
på andra på avdelningen vad som hänt och vem " damen " var.

SIGNALEMENT
Man ca 175 cm lång, 25-26 år svenskt / europeiskt ursprung, råg / mellanblont hår som räckte 
ca 5-6 centimeter ned från kepsen och flikade ut lite, smalt ansikte, ev avlångt ansikte.
Mannen såg lite ovårdad ut, dock ej missbrukarutseende

KLÄDSEL: Bylsiga och diskreta kläder, ev munkjacka som var mörk, han bar en mörkblå alt 
svart keps ( EJ BASEBALLKEPS) som var mer av amerikansk militärmodell. 

Filippa skulle troligen känna igen mannen vid en ev konfrontation. 
Uppläst och godkänt från koncept.
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Förhör Signerat av

Gunnel Lindqvist
Signerat datum

2003-09-14 15:50Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Wassberg, Filippa Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Filippa Wassberg hörs återigen om sina iakttagelser i samband med mordet på Anna Lindh på varuhuset

NK, 2003-09-10 ca kl 16.00-16.20. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Gunnel Lindqvist
Förhörsdatum

2003-09-12
Förhör påbörjat

11:05
Förhör avslutat

12:40
Förhörsplats

Länskriminalpolisen våldssektionen
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krkom Lilian Brunn.

Filippa Wassberg, som fortsättningsvis i förhör kommer att kallas vid sitt förnamn Filippa, 
berättar att hon den här aktuella eftermiddagen hade en kund uppe på sportavdelningen som 
skulle handla en vara ur märket Champion. Storleken saknades på NK sportavdelning, men vid 
tillfället så hade man en kampanj av varor från Champion nere i ljusgården, i NK:s gatuplan. 
Av den anledningen så hade Filippa varit nere i ljusgården och hämtat rätt storlek till sin kund 
och när hon lämnade ljusgården så tog hon först några trappsteg upp för att sedan ta 
rulltrappan upp till plan 2. När hon kom med rulltrappan upp till plan 1 och går av rulltrappan 
för att runda avslutet på rulltrappan och fortsätta, så hör hon  när hon står på golvet på plan 1, 
precis innan hon tänker kliva på rulltrappan till plan 2, att någon skriker hjärtskärande. Filippa 
reagerar direkt på skriket och tittar sig om och ser då en dam som ligger med huvudet mot 
komoden inne på Filippa K butiken. Filippa uppfattar att det står 2-3 andra damer i närheten 
av den liggande damen. Hon säger att de här damerna står runt den liggande damen. 

Filippa uppger att hon också iakttar en man. När hon lägger märke till honom så befinner han 
sig på utsidan av den här ringen runt den liggande damen. Filippa har inte sett om han har 
kommit från den liggande damen, men hon uppfattar det som att han går ifrån dem. Hon ser 
till en början att han tar tre raska steg därifrån och börjar sedan springa. Han springer i gången 
som finns parallellt med rulltrappan och Filippa ser honom springa till han försvinner bakom 
väggen utmed gången som sedan kommer att skymma Filippa synfält från honom. 

Filippa kopplade i det här sammanhanget ihop honom med det som hade hänt inne på Filippa 
K butiken. Hon fick en fundering om att det eventuellt kunde vara en väskryckare, hon tyckte 
att mannens ålder var betydligt yngre än på den kvinna som låg ner på golvet.

Filippa står nu fortfarande kvar på golvet i färd att fortsätta upp för nästa rulltrappa till 
sportavdelningen. Någon meter ifrån henne precis där rulltrappan kommer upp från gatuplan, 



dvs. mellan Filippa och den här gången som leder parallellt med rulltrappan, står en äldre 
kortväxt dam i 50 – 60 års åldern. Hon var klädd i röd kavaj och eventuellt röd kjol och hade 
mörkt svart välfriserat hår. Filippa hörde att damen skrek "ta honom" och pekade mot den 
flyende mannen. Kvinnan var kund i butiken och hade ett eventuellt ett sydamerikanskt påbrå, 
men talade svenska. Filippa menar att hon var kund på NK, vilka butiker hon besökt är okänt.

Filippa såg den flyende mannen snett framifrån, hon mötte aldrig hans blick, den hade han 
hela tiden fokuserad framåt i färdriktningen när han sprang. Från den plats där Filippa stod, så 
iakttog hon honom under en sträcka av ca 8-12 meter, som hon beräknar att det är mellan 
platsen strax utanför Filippa K butiken där hon först såg honom och sedan den sträcka han 
sprang innan han försvann bakom väggen vid rulltrappan. Filippa säger att hon tyckte att han 
höll något i handen, men hon kan så här i efterhand inte säga vad det var, för hon såg ingenting 
specifikt, men har en känsla av att han höll någonting i någon hand.  Filippa beskriver också 
hans "stil" var lite bylsig och om än inte den riktiga "hipp hop stilen", så var det åt det hållet. 
Hon säger att det var en kille som man inte lägger märke till, en sån som man kan tänka sig är 
arbetslös och lite av en enstöring. Hon tillrättalägger och säger att det beror alldeles på vilken 
miljö man möter honom i, på det här stället så skilde han sig  från de andra runt omkring, men 
normalt så skulle hon inte lägga märke till honom ute gatan. 

 Signalement

Ca 25 – 30 år, 175 – 180 cm lång ( Filippas pojkvän är 183 cm ). Han var klädd i en jacka 
eventuell "skaljacka", som gav ett mörkt intryck. Filippa säger att det var en typisk jacka som 
man har som vind o vattenskydd.  Han gav inget mjukt intryck och hon uppfattade ingen luva. 
Filippa säger att hon inte vet att det var en sådan här jacka, men fick uppfattningen att det var 
en tunn jacka med lite frasigt material. Han var klädd i byxor som smälte in i hans stil. Det var 
inte jeans, utan någon form av fritidsbyxa som också gav ett mörkt intryck. 

På huvudet hade han en keps/armémodell. En lite fyrkantigare modell med platt kulle, den 
också i mörk färg. När det gäller hans ansikte så kommer Filippa ihåg att hon uppfattade det 
som avlångt, men dock att han hade kraftigt benstomme, han såg inte speciellt smal ut i 
ansiktet, trots att det såg avlångt ut. Han var inte tjock eller plufsig i sitt ansikte. Hon vet inte 
om han hade skägg, men han gav ett litet smutsigt intryck och såg lite ovårdad ut. Vad som 
speciellt utmärkte detta, kan hon inte svara på, men det kan vara så att han var orakad. 

Mannens hår stack ner/ut ca 1 dm från kepsen. Det flickade sig lite utåt eventuellt pga. kepsen 
var lite nedtryckt eller också att håret var lite vågigt. Hårfärgen är typisk för hur svenskar ser 
ut innan håret färgas, som hår kan se ut på vintern "råttfärgat". Filippa säger att han hade en 
intetsägande hårfärg. Hårlängden förklarar hon som kort page och menar att håret räckte strax 
under örat, sedan sluttade frisyren något nedåt bak i nacken. Det såg spretigt ut och hon såg 
inget hår sticka ut i pannan under kepsen. Filippa har beskrivit att han hade en jacka och hon 
ser att han hade en öppen jacka, men att den här jackan inte alls var av något tjockt material. 
Hon uppfattar att hon har svårt att se hans kroppsform p g a  hans kläder och att han hade en 
lite bylsig stil.

Som närmast, passerade mannen Filippa på ca 3 meters håll. Hon uppfattade den här killen 
som en ljus kille i mörka kläder. Hon tillägger att hon är helt säker på att han hade mörka 
ögonbryn och gav inget ljust och fjunigt intryck. Ju längre tiden går så tycker Filippa att det 
blir svårare och svårare att känna att hon skulle känna igen honom om hon såg honom. Bilden 
av den här mannen blir mer och mer otydlig tycker hon men tänker att eventuellt om hon ser 
honom så känner hon igen honom. När det gäller de kamerabilder som Filippa såg på sin 
arbetsplats under gårdagen, så kommenterar hon att hon inte alls hade någon känsla av att 
någon av de bilderna skulle vara den man som hon iakttagit. 

Själv var Filippa den aktuella eftermiddagen klädd i stora "bagyjeans", olivgrön långärmad 
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t-tröja med rund hals. Hon hade utsläppt hår och bar gymnastikskor på fötterna.

När mannen försvunnit ur Filippas synfält, fortsatte hon med rulltrappan upp till sin kund som 
väntade på plan 2 och därefter berättade hon för sina arbetskamrater att det hade hänt 
någonting på plan 1 och att det var någon som hade rusat därifrån. Filippa förstod inte vad som 
hände på platsen och fick först senare då höra att det var Anna Lindh som blivit knivskuren 
och förstod att det var det hon iakttagit.

Tillägg: Filippa har läst i tidningen att gärningsmannen skulle bära munkjacka, själv har hon 
ingen som helst minne av att hon har sett någon munkjacka eller om man eventuellt kan ha 
haft det under den jacka han bar, kan hon inte svara på. Hon har i alla fall inte uppfattat någon 
munkjacka. 

Då Filippa Wassberg inget har att erinra eller tillägga, avslutas förhöret klockan 12.40.

Filippa Wassberg har lyssnat underhand förhöret  intalats och uppger att det stämmer med vad 
hon har berättat och godkänner därför förhöret. 
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Förhör Signerat av

Gunnel Lindqvist
Signerat datum

2003-09-14 16:12Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Wassberg, Filippa Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Filippa Wassberg förevisas en bild på en person som  tagits från en bevakningskamera på NK

2003-09-11.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Gunnel Lindqvist
Förhörsdatum

2003-09-12
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats

Länskriminalens våldssektion
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krkom Lilian Brunn.

Filippa Wassberg förevisas 9 st bilder på en och samma person som i bevakningskameran setts 
stryka omkring på NK´s sportavdelning innan överfallet på Anna Lindh.  Filippa Wassberg är 
en av de personer som troligen sett den riktiga gärningsmannen tittar på de 9 bilderna. En av 
de här bilderna såg Filippa redan igår på sitt arbete på NK, när bilderna granskades där av 
datatekniker. När hon tittar på bilderna så säger hon "egentligen stämmer det med vad jag nu 
berättat i förhöret, men hon får ingen aha upplevelse".

Hon säger att den här manspersonen har för tydliga polisonger och för långt hår bakifrån och 
hon uppfattar att det här håret på den här mannen på bilden är för brunt. 

Det som främst inte stämmer tycker Filippa är mannens polisonger på bilden. Hon tror att hon 
skulle ha tänkt på dessa när hon såg den flyende mannen, om det nu skulle vara samma person. 
Hon uppfattar också att mannen på bilderna har för långt hår bak i nacken, men hon säger att 
det inte är helt uteslutet eftersom stilen på något sätt passar in. Hon uppfattar också att mannen 
på bilderna har/ger ett mjukt intryck vad det gäller klädseln och det var inte så Filippa 
uppfattade den man som sprang från brottsplatsen.

När Filippa tittar på de här bilderna så drar hon sig till minnes att den mannen som flydde från 
brottsplatsen faktiskt hade en framåtlutad hållning, han sprang inte med rak rygg. Hon 
reflekterar då över att de kanske var därför hon som hon uppfattade hans längd som 175-180 
cm lång.

Filippa är tveksamt till att den person som hon såg rusa från brottsplatsen skulle vara samma 
person som hon nu ser på de här bilderna. Hon säger att hon främst reagerar mot polisongerna 
på den här mannen som hon ser på bilderna och att också dom markerar hans ansikte och detta 
är ingenting som hon har någon minnesbild av från sin iakttagelse den 10 september.



Filippa Wassberg delges att hon nu beläggs med yppande förbud 23:10 i rättegångsbalken. 
Lagtexten läses upp för henne och förklaringar ges till varför hon har detta yppande förbud 
och att hon också kommer att meddelas när detta inte gäller längre.

Då Filippa Wassberg inget har att erinra eller tillägga till det intalade förhör som efterhand 
avlyssnats och att det som intalats kan anses överensstämma med vad hon sagt, godkänner hon 
förhöret som avslutas klockan 13.15.

Förhör med Wassberg, Filippa Maria; 2003-09-12 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 1 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-12 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 2 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-12 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 3 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-12 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 4 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-12 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 5 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-12 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 6 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-12 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 7 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-12 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 8 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-12 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 9 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-12 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONND Vasastan Närpolisområde
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Landou, Giséle Madeleine
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne till knivskärning 2003-09-10 kl 16.10 på NK, Hamngatan i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Nina Winberg
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

17:15
Förhör avslutat

17:25
Förhörsplats

Hamngatan 18-20, NK, lunchrum, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Landou arbetar i butiken Ralph Lauren Dam som ligger på plan 1 inne på NK, Stockholm. 

Hon blev medveten om att något hänt genom att hon hörde en kvinna skrika "ta honom, ta 
honom, han har en kniv". Landou tittar bort mot där hon hörde skriken. Hon ser då en man 
komma springandes mot rulltrappan och försvinna ned i den mot det undre våningsplanet. 
Landou registrerade inte vad hon såg förrän mannen hade ryggen emot henne .

Landou uppfattade att mannen rörde atletisk och smidigt. Hon tyckte att han såg ung ut, ca 
28-34 år, 185-190 cm, smal kroppsbyggnad, vältrimmad. Han hade mörkt, nästan svart, 
välklippt bakåtkammat hår. 
Hon tyckte att hans hy var något brunare än svensk vit hy. Kontrasten med den ändå ljusa hyn 
och det nästan svarta håret gjorde att Landou tyckte att mannen såg ut att vara av utländsk 
härkomst, tex arab. 

Klädseln uppfattade hon som att han klätt sig diskret som om han tänkt "jag skall inte synas 
klädsel". Hon tyckte inte att han hade några kläder som flaxade eller några bylsiga ytterkläder.
Klädelsen tyckte hon var mörk med svarta byxor modell kostymbyxor.
Hon såg inget blod på mannen. Inte heller tyckte hon att mannen såg drogpåverkad ut.
Hon tyckte inte heller att han såg nervös ut utan mer som om han bara ville komma därifrån. 
När han försvann ned i rulltrappan gjorde han inte några stora rörelser för att komma förbi 
personerna som stod i hans väg. Han tryckte sig smidigt förbi personerna. 



Förhör Vittne, 2003-09-11 13:10   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Marie Ziljat
Signerat datum

2003-09-19 15:42Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Landou, Giséle Madeleine
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tilläggsförhör angående iakttagelser i samband med mordet på Anna Lindh den 10 september 2003
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Marie Ziljat
Förhörsdatum

2003-09-19
Förhör påbörjat

11:45
Förhör avslutat

12:10
Förhörsplats

NK Ralph Lauren Dam plan 1
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Pålsson, Lars-Göran
Berättelse

Madeleine uppger direkt när förhörsledaren uppger att hon skall höras om att hon vill göra 
tillägg till det signalement hon tidigare uppgivet. Madeleine uppger att hon sett mannen i 
motljus och att hon därför uppfattat att kläderna var mörka. Hon vidhåller ändock att hon 
tyckte att kläderna var mörka men att det är ett starkt motljus vid rulltrappan där hon såg 
mannen.

Madeleine uppger att hon sett bilderna från  plan 2 på ”NK-mannen” på svenskans hemsida 
och att det kändes som det var mannens nacke på bilderna. På den bild som är bakifrån på 
mannen. Det stämde så bra med det ljusa som hon uppgivet i tidigare förhör, då hon trodde att 
det var hyn. Hon såg på bilden att det var munkjackans luvas insida som hon sett och att den 
var ljus i kontrast med mannens mörka hår.

Madeleine uppger vidare att hon i tidigare förhör sagt att mannen hade svart hår men tror att 
det är mer mörkbrunt. Detta också på grund av motljuset. Håret var bakåtslickat och välklippt. 
Madeleine såg ingen keps på mannen och hon minns inte att det var någon jacka som 
fladdrade. Det som sagts att mannen hade en combatjacka på sig stämmer inte det är hon säker 
på. 

Madeleine uppger vidare att hon stod bakom kassan längst in i butiken när hon hörde något 
tumult och att en kvinna  skrek: ”stoppa honom, stoppa honom han har kniv”. Madeleine rörde 
sig ut i butiken mot kvinnorösten och när hon var nästan vid larmbågarna till butiken kom en 
man som sprang gången från Filippa K och rundade papperskorgen och metallräcket till 
rulltrappan som går ner.

Mannen tog tag med sin vänstra hand på rulltrappans vänstra ”räcke” och knuffade samtidigt 
undan tre unga tjejer som stod på den högra sidan av rulltrappan med sin högra armbåge. 
Madeleine upplevde honom ändock som smidig och ej bufflig. Han rörde sig som en vessla.
Han tog sig sedan förbi tjejerna och nerför rulltrappan. Madeleine fick ingen uppfattning om 
att någon följde efter honom i rulltrappan. Mannen lät ingenting.



Madeleine uppger vidare att hon ungefär samtidigt som hon ser mannen vid papperskorgen ser 
kvinnan som skriker och som jagar mannen. Kvinnan befinner sig då ungefär vid butiken 
Espanola. När kvinnan kommer fram till rulltrappan vänder hon om tillbaka till Filippa K.

När mannen springer ner för rulltrappan vänder Madeleine in mot butiken och ringer efter civil 
väktare och i stort sett samtidigt kommer de två väktarna springande så då lägger Madeleine 
på för att ej störa. 

Madeleine tillfrågas om hon sett någon kniv vilket hon ej gjort. Madeleine kan inte komma 
ihåg om mannens vänstra hand var bar eller om han hade handske på sig. Den andra handen 
såg hon inte utan hon såg bara att han knuffade tjejerna med armbågen. Hon uppger vidare att 
hon ej uppfattade mannen som drogpåverkad utan han hade kontrollerade rörelser.

Madeleine visar på skiss var hon, mannen och kvinnan befunnit sig.

Madeleine minns ej vad hon hade för kläder på sig men antar att de var svarta eftersom hon 
oftast har det.

Kvinnan som jagade mannen var i 50-årsåldern, medellängd, mörk rött/brunt hår och var 
klädd i brun kappa och hade en brun väska.

Madeleine avslutar att hon minns mannens nacke tydligt och skulle troligtvis kunna känna 
igen den om hon fick se den igen med den grå munkjackan och det mörka håret som kontrast.

Förhöret uppläst och godkänt 

Förhör med Landou, Giséle Madeleine; 2003-09-19 11:45   diarienr: 0201-K233390-03
316



NK, 2003-09-19 11:45   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Karlge, Meliz
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser den 10 september
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Bjarne Söderström
Förhörsdatum

2003-09-12
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

Galärparken, Djurgården
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Karlge och hennes väninna Carin Hedman befann sig på plan 1 i varuhuset NK aktuell tid för 
händelsen. De hade varit i en butik och provat festkläder och hade därefter gått ett varv 
medsols och hade passerat Filippa K efter halva varvet. De kom fram till rulltrappan för att åka 
ner men det var en hel del människor där så de blev stående stilla ett kort ögonblick.

När de står stilla kommer en man som tränger sig fram från det andra hållet runt den lilla gula 
stålställningen mellan trapporna. 

Karlge tittar hastigt på mannen och hon uppfattar honom som stressad av hans ansiktsutryck 
att dömma. Hans utseende påminde om att något hade gått snett, ta sig bort så fort som 
möjligt, fladdrande , inget målmedvetet. 

Såg inte ut som en uteliggare eller alkoholiserad.
Mannen tränger sig fram på den vänstra delen av rulltrappan ner mot bottenplanet.
Karlge och väninnan kommer efter mannen i rulltrappan, de kommenterade mannen som 
varande möjlig väskryckare. Mannen försvann ur deras synfält troligt mot utgången 
Hamngatan - Regeringsgatan vid korvkiosken.

När de kommer ner till bottenplanet ser de en kvinna som håller upp en kniv, rött skaft typ 
morakniv och den såg inte helt ny ut.

Karlge beskriver mannen enligt förljande, ganska lång drygt 180 cm, kraftig kroppsbyggnad, 
dock ej vältränad och ej heller tjock. Bred rygg, grova ben och han var 34 -35 år. Han rörde 
sig inte smidigt men inte heller  klumpigt, bufflade sig fram.

Karlge kan inte utöver det ansiktsutryck hon tidigare berättat om säga hur mannen såg ut.
Såg ut som en nordeuropé.

Klädseln delger hon enligt följande, mannen hade keps ljusgrå begie en sån där det blir ett hål 
bak i nacken, där tjejer låter sin hästsvans titta ut. Han hade inga starka färger i klädseln. 



Jackan var en rak modell (fritidsjacka, fjällrävenmodell) lite längre än midjemodell, färgen var 
begiegrön, grönbegie. Byxorna var någort mer begie grön grå.
På ryggen av jackan strax under kragen satt ett litet märke som ofta sitter på kläder idag.

Beträffande håret säger Karlge att det var mellanblont, ljust ljust brunt, hon tänkte på att det 
under kanten från kepsen trängde ut hår som låckade upp sig. Det är vanligt bland killar idag.

Hon berättar att hon och väninnan innan de kommer ut från NK gav varandra sina intryck och 
signalement av mannen.

De var på NK ca 30 minuter men hade inte sett mannen innan rulltrappan. 

Förhör med Karlge, Meliz; 2003-09-12 12:30   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Karlge, Meliz
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör angående sina iakttagelser på NK den 10 september 2003 rörande mordet

på utrikesminister Anna Lindh.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2003-09-18
Förhör påbörjat

15:28
Förhör avslutat

16:56
Förhörsplats

Södra Agnegatan 29, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Meliz Karlge, fortsättningsvis i förhöret kallad Meliz, uppmanades att lyssna noggrant vid 
indikteringen av förhöret för att kunna korrigera missuppfattningar eller felsägningar från 
förhörsledarens sida.

Inledningsvis tillfrågades hon om hon kommit på något nytt att berätta för polisen, alltså något 
som inte framkom vid det förra förhöret. Meliz är lite osäker på om det framgick vid det förra 
förhöret, men säger att hon själv inte såg att personen vid rulltrappan hade en munkjacka på 
sig. Däremot är hon säker på att han hade en jacka på sig vid tillfället och jackan och 
signalementet kommer att beskrivas närmare senare under förhöret. Hon minns att hon och 
väninnan Carin Hedman efter händelsen diskuterade vad de hade sett och Carin sade då att 
killen i rulltrappan hade haft en munkjacka. Detta var dock inget som Meliz då hade noterat. 
Däremot säger Meliz att det mycket väl kan vara så att mannen hade en munkjacka men att 
hon själv däremot inte noterade detta.

INLEDNING
Meliz berättar att det var ett planerat besök på NK den här dagen. Anledningen var att hon 
tillsammans med väninnan Carin Hedman skulle se ut en brudtärneklänning åt Meliz. De båda 
möttes utanför huvudingången till NK på Hamngatan. Vad gäller tidpunkt så är Meliz lite 
osäker på detta men hon tror att klockan var runt 15.15. Hon hade själv kommit direkt från sin 
arbetsplats ute på Djurgården och tagit buss 47 och gått av vid Norrmalmstorg. Hon hade 
sällskap på bussen med en arbetskamrat och på fråga uppgav hon att det inte var någon 
speciell på bussen som hon reagerade på, i vart fall inte vad hon minns idag. Vad gäller tiden 
då hon träffade Carin så säger hon att Carin har mycket bättre koll än vad hon själv har.

NK
De båda gick således in genom huvudentrén från Hamngatan. Därefter begav de sig 
omedelbart upp till våningsplan 1 via rulltrappan. Till saken hör att Meliz under förhöret har 
tillgång till en skiss över våningsplan 1 där hon får visa hur hon och väninnan Carin rörde sig 



den här dagen. Skissen kommer att bifogas förhöret.

När de kommit upp från rulltrappan vek de vänster och fortsatte i riktning mot butiken NK 
Fest där Meliz skulle titta efter en brudtärneklänning. Hon berättar att hon själv och Carin var 
inne i butiken relativt länge och Meliz uppskattar till 30 - 40 minuter. Anledningen var att hon 
provade en hel del långklänningar och även skor. Hon berättar att expediten också besökte 
lagret för att hämta mer varor att prova. Vad gäller tidpunkt så säger Meliz att hon har svårt att 
uppskatta tiden då de båda lämnade butiken NK Fest, däremot säger hon att vid något tillfälle 
när hon själv befann sig inne i en provhytt där inne så pratade hon och Carin om att klockan 
var runt 16.00. Därefter så begav sig väninnorna i riktning bort mot rulltrapporna och vidare 
passerade de butiken Caractare. Meliz har ett minne av att hon sneglade in i butiken Armani 
men att hon själv inte gick in i butiken. Det var nog så att hon själv stod i gången och tittade in 
mot butiken och såg vad de hade för typ av kläder. Därefter fortsatte de gången bort i riktning 
mot butiken NK Kvinna. Meliz beskriver att butiken har lite striktare kläder för kanske lite 
äldre personer och att de båda inte var där inne speciellt länge, men de tittade väl på något 
plagg. De gick sedan ut från NK Kvinna och passerade förbi bland annat butiken Filippa K. 
Meliz är lite osäker på hur de båda sedan gick men tror att de passerade förbi NK Company 
och NK Kids varefter de gick runt själva överdelen för att senare komma till hissarna till 
bottenplanet. Hon har ett minne av att hon sneglade in i butiken Ralph Lauren på vägen fram 
mot hissarna.

Meliz tillfrågas om hon under den här promenaden och besöken i butikerna lade märke till 
utrikesminister Anna Lindh. Meliz uppgav att hon inte gjorde detta och säger att hon med 
säkerhet hade känt igen Anna Lindh om hon sett henne på NK. Vad gäller övriga bekanta så 
säger hon att hon inte såg någon person som hon kände igen sedan tidigare på NK. Hon har 
heller inget direkt minne av andra kunder på NK och hon säger att hon själv och Carin var 
ganska upptagna med varandra, bland annat diskuterande klänningen de skulle titta efter.

Meliz och Carin var sedan på väg mot rulltrappan för att ta sig ned på nedre planet för att 
sedan lämna butiken NK. Meliz berättar att det var stockning framför rulltrappan och att folk 
väntade i kö för att kliva på rulltrappan nedåt. Meliz korrigerar och säger att det var ingen 
riktig kö men att folk stod i så att säga en större klunga och väntade på att kliva på. Meliz 
berättar att den väg som hon själv och Carin kom gående var relativt fri på folk men att det 
däremot stod en hel del människor runt det guldfärgade räcket vid rulltrappan. Det var i 
samband med detta som Meliz noterade att de personer som stod runt det här guldräcket 
började röra på sig på något onaturligt vis. Efter en kort stund då Meliz och Carin fortfarande 
var gåendes på väg fram mot rulltrappan så kom det fram en man från människorna vid räcket. 
Meliz beskriver att mannen såg väldigt stressad ut, nästan panikartad på något sätt. Mannen 
hade på något sätt tagit sig fram genom människorna vid det här räcket. Meliz säger också att 
hon uppfattade det som att mannen inte riktigt visste vart han skulle. Däremot tyckte Meliz att 
det verkade som att mannen ville ta sig ut därifrån och att han på något sätt visste att det fanns 
en rulltrappa där. I vart fall så fortsatte både Meliz och Carin att gå framåt mot rulltrappan. 
Mannen hoppade sedan på, eller rättare sagt klev på, rulltrappan och han befann sig då väldigt 
nära Meliz och Carin. Meliz är lite osäker på om hon hade Carin till vänster eller höger om sig 
vid det här tillfället. Hon tror dock att det var på den högra sidan, däremot säger hon att de såg 
mannen i samband med att denne klev på rulltrappan och att de båda sedan klev på relativt 
omgående efter honom. Hon säger att de nästan klev på samtidigt. Det var i samband med 
detta då hon och Carin hade klivit på rulltrappan nedåt som hon hörde en kvinnoröst skrika 
något i stil med "stoppa honom, stoppa honom". I samband med detta så vände sig Meliz om 
och kunde se en mörkhårig kvinna med en väska i handen. Kvinnan stod som Meliz uppfattade 
det, bakom det guldfärgade räcket och gestikulerade med sina båda armar. Hon beskriver att 
det är en mörkhårig kvinna i 45 - 50-årsåldern. Meliz uppfattade att kvinnan var svartklädd. 
Meliz tittade hastigt upp mot kvinnan och tittade sedan nedåt mot mannen som försökte ta sig 
fram springande i rulltrappan. Hon beskriver att det stod ganska mycket människor på 
rulltrappans högra sida men att en del personer troligtvis tog upp plats även på den vänstra 
sidan. Med anledning av detta fick mannen så att säga knuffa sig fram för att ta sig vidare 

Förhör med Karlge, Meliz; 2003-09-18 15:28   diarienr: 0201-K233390-03
321



nedför rulltrappan. Mannen sprang således på den vänstra sidan. Meliz tanke var att mannen 
hade tagit en väska eller något liknande men hon säger att hon inte såg att mannen bar på 
någonting. Hon kunde också höra någon form av larm ljuda uppe från våningsplan 1. Hon 
säger att det inte riktigt lät som ett riktigt larm utan mer som ett pipande ljud, kanske som om 
någon hade passerat en larmbåge utan att betala för sina varor. Däremot säger hon att senare, 
strax efter då hon och Carin passerade förbi en restaurang eller rättare sagt ett café inne på 
PK-huset i anslutning till NK, där inne så hörde de ett högre ljudande larm och Carin nämnde 
då något om att, jaha inte förrän nu så sattes larmet igång.

För att återgå till händelsen vid rulltrappan så tillfrågades Meliz om hon innan händelsen med 
mannen hade hört skrik eller något annat. Meliz uppgav att hon inte hade hört något sådant 
utan det första hon själv reagerade på var som sagt att de personer som stod vid räcket började 
röra på sig och att sedan mannen trängde sig igenom dessa personer. Meliz säger att hon i 
samband med nedfärden då hon och Carin hade mannen något framför sig i rulltrappan, 
försökte lägga signalementet på mannen på minnet. Hon säger att hon såg mannen ta de sista 
kliven på rulltrappan innan han kom ned till nedre botten. Hon säger att hon uppfattade det 
som att mannen tog sig vidare rakt fram efter att han kommit ned till nedre botten. Hon vill 
minnas att när hon själv befann sig i rulltrappan så kunde hon se mannen runda hörnet vid NK 
Parfym. Meliz är av den uppfattningen att mannen hade riktning mot entrén ut vid korsningen 
Regeringsgatan/Hamngatan. När Carin och Meliz hade kommit nedför rulltrappan så såg 
Meliz en kvinna som höll en kniv mellan tummen och pekfingret. Hon höll kniven i skaftet. 
Kvinnan höll kniven försiktigt mellan två av sina fingrar och Meliz beskriver att färgen på 
skaftet var rött. Kvinnan befann sig ungefär i höjd med disken där man säljer slipsar nedanför 
rulltrappan. Meliz släppte kvinnan med kniven med blicken men har en uppfattning om att det 
kom en annan kvinna till platsen som skulle ta kniven från kvinna ifråga. Meliz uppgav 
spontant att hon själv inte såg något blod på den här kniven utan hennes egen uppfattning var 
att kniven såg något använd ut, alltså inte helt ny eller i vart fall helt ren. Tillfrågad där om 
uppgav hon att hon själv inte såg hur kniven hamnade där den gjorde. Hon såg alltså inte 
personen i rulltrappan slänga eller släppa kniven. Hon säger också att hon heller inte såg 
personen i rulltrappan försöka gömma något föremål på kroppen eller någon annanstans.

Carin och Meliz lämnade sedan varuhuset och gick i riktning mot PK-huset. Hon säger att de 
på vägen eller rättare sagt att Meliz på vägen sade till Carin att de skulle försöka lägga 
signalementet på minnet på mannen och att de skulle jämföra med vad de båda hade sett.

Hon tillfrågades om det var mycket personer nere på nedre botten i samband med att personen 
från rulltrappan sprang mot utgången. Meliz säger att det var en hel del folk i rörelse och att 
hon kunde se mannen som sagt springa, som hon uppfattade det, runt hörnet vid 
parfymavdelningen i riktning mot utgången. Däremot säger hon att folk på platsen troligtvis 
inte reagerade på att mannen sprang och Meliz säger att hon själv tittade efter någon vakt men 
säger att hon inte såg någon. Hon säger att det var inte någon person, inte hon själv eller någon 
annan, som ropade efter mannen. Hon säger att det var säkert bara hon själv och de som 
kanske befann sig i rulltrappans övre del som hade uppfattat att kvinnan skrek "ta fast honom" 
eller något liknande.

På fråga uppgav Meliz att hon själv har svårt att minnas hur personerna såg ut i rulltrappan. 
Hennes egen uppfattning är dock att det var mest kvinnor och tjejer på platsen. Hon kan heller 
inte beskriva några andra personer som fanns på plan 1 förutom den mörkhåriga kvinnan som 
skrek. Vad gäller kvinnan som höll kniven så säger hon att hon uppfattade henne som drygt 30 
år gammal. Hon beskriver att kvinnan var ganska lång och smal och hon vill minnas att 
kvinnan hade en svart kappa.

EGET SIGNALEMENT
Meliz är 170 cm lång och har normal kroppsbyggnad. Hon har mörkt hår som var uppsatt i 
tofs vid tillfället. Hon var iklädd en svart stickad långkofta och svarta byxor. Hon bar på en grå 
ryggsäck.
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SIGNALEMENT PÅ MANNEN I RULLTRAPPAN
Meliz ombads att försöka låta bli att tänka på de bilder som varit ute i media på den så kallade 
"NK-mannen" som polisen efterlyst. Meliz säger att hon sett bilderna i tidningen och att hon 
skall försöka bortse från dessa. Hon beskriver mannen enligt följande. Hon uppfattade honom 
som drygt 180 cm lång. Han var inte smal men heller inte atletisk dock hade han relativt 
kraftig kroppsbyggnad tyckte Meliz. Hans klädsel hade likartade färger och hon säger att det 
var inte någon färg som stack ut från någon annan, alltså något rött eller liknande. Hon 
beskriver att mannen hade någon form av fritidsjacka på sig, eventuellt en Fjällrävenjacka av 
rak modell. Hon uppfattade jackan som vara beige till färgen men kanske något åt grönt. Hon 
säger att mannen var iklädd kläder som var gråa, beiga eller gröna om man på något sätt 
blandar dessa färger. Hon uppfattade inte att kläderna hade några fläckar eller liknande. 
Mannen hade på sig någon form av fritidsbyxa. Mannen hade en keps på huvudet som hon 
uppfattade som gråaktig. Hon tänkte inte på att kepsen hade något tryck eller liknande. Kepsen 
satt som vanligt på huvudet och var inte uppfälld eller satt på något annat sätt. Tilläggas kan 
att Meliz såg mannens ryggtavla när de åkte ned i rulltrappan. Vad det gäller mannens ansikte 
så såg hon endast det hastigt i samband med att mannen klev på rulltrappan för att åka nedåt. 
Hon uppgav spontant att hon inte uppfattade att mannen hade någon form av acne/ärr i ansiktet.

Hon tillfrågades om hennes egen spontana reaktion, hur den var då hon såg bilden på 
"NK-mannen" i media. Hon uppgav att det mycket väl skulle kunna vara den personen som 
hon såg på NK den här dagen. Hon säger att frisyren liknade den person som hon såg på NK 
den här dagen. Även kepsen såg likadan ut. Vidare säger hon att även byxorna stämde i 
utseende som hon kunde minnas det. Däremot säger hon att på korten så visas mannens 
underarmar och hon själv har inget minne av att hon såg mannen i rulltrappan att dennes 
underarmar var otäckta av kläder. Som inledningsvis sades så är Meliz uppfattning att hon 
själv inte såg att mannen i rulltrappan hade en luvjacka. Hon säger att hennes uppfattning är 
som att mannen hade en vanlig form av fritidsjacka. Hennes uppfattning är också att mannen 
såg mer atletisk ut på fotot än den man hon såg i rulltrappan.

Meliz säger vidare att mannen såg ut precis som en vanlig person och hon uppfattade honom 
som "hel och ren". Vad gäller lukt eller liknande från mannen så uppgav hon att hon inte 
kände något speciellt. Hon säger att mannen inte såg ut som någon vanlig kund inne på NK 
men heller inte som typen som rycker väskor av andra. Mannen såg som sagt vanlig ut enligt 
Meliz uppfattning.

Vad gäller mannens ansikte så säger Meliz att hon endast såg honom ganska hastigt i samband 
med att han var på väg nedför rulltrappan. Hon säger att hon är osäker på om hon skulle kunna 
känna igen mannen om hon exempelvis fick se riktiga fotografier istället för de fotografier hon 
sett på den så kallade "NK-mannen" i media. Hennes uppfattning var att mannen hade ett 
ganska vardagligt utseende. Mannen i rulltrappan hade vare sig skägg eller mustasch.

Förhöret avslutades klockan 16.56
Meliz Karlge var hela tiden närvarande vid indikteringen av förhöret och hon tyckte att 
förhöret är riktigt indikterat.

Stockholm den 18 september 2003

Ulf Jacobsson, krinsp                        Bilaga: Skiss över plan 1 samt nedre botten på NK.
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Förhör Signerat av

Håkan Ström
Signerat datum

2003-09-12 14:44Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Hedman, Carin Maria Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hedman skall höras i samband med sina iakttagelser på varuhuset NK den 10 september 2003 vid 16.00

tiden.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Håkan Ström
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

17:20
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Per Gustafsson 

Onsdagen den 10 september 2003 vid 15.30-16.00 tiden besökte Carin Hedman varuhuset NK 
på Hamngatan i Stockholm. Hon hade sällskap med sin väninna Meliz Karlge. De två besökte 
plan 1 på varuhuset där det finns festkläder för damer. Det gick runt ett varv på detta 
våningsplan och tittade. När de skulle lämna våningsplanet och gå mot rulltrappan, så lade de 
märke till en person, i fortsättningen kallad GM. 

Carin beskriver att där rulltrappan början från plan 1 till nedre plan, mötte hon och hennes 
väninna GM. De reagerade på honom eftersom han gav ett stressat intryck. Det är vid denna 
plats som det finns ett mässingsräcke som delar av vid rulltrappan. Där trängde sig mannen 
före. Samtidigt hörde Carin någon ropa: "ta fast honom". Mannen kastade sig då utför 
rulltrappan och trängde undan folk som stod i den. Carin hörde hur en kvinna yttrade "det är ju 
en kniv". Kvinnan böjde sig ner och tog upp en kniv. Carin beskriver kniven som liknande en 
morakniv med rött skaft. Carin trodde att mannen hade begått något snatteri. Hon hörde även 
att något larm gick igång. Carin och hennes väninna lämnade därefter varuhuset. Det var först 
vid 21-tiden på kvällen som Carin på Internet såg vad som hade hänt och förstod vad hon sett. 

Vid rulltrappans början hade det uppstått lite kö, eftersom folk stannar upp innan man kliver 
på rulltrappan. Carin uppskattar att det i rulltrappan var ca tio till tolv personer som var på färd 
ner från plan 1 till nedre botten. GM sa ingenting som Carin hörde. Några dofter kände hon 
inte från honom. Kvinnan som hade tagit upp kniven, lämnade över den eller lade den vid en 
expedit där slipsar säljs. Enl. Carins uppfattning lämnade GM varuhuset genom utgången mot 
korsningen Regeringsgatan / Hamngatan. Han passerade mellan parfymeridisken och 
juvelerarbutiken. 

 Signalement



Carin beskriver personen som 25-35 år gammal, ca 185 cm lång med normal kroppsbyggnad. 
Han hade mörkbrunt hår, nordisk färg, som spretade ut bak i nacken. Carin uppfattade det som 
en lite längre frisyr. Han hade markerade ögonbryn, ev. beroende på att han drog ihop dem. 
Hyn var blek. Mannen hade ej skägg, mustasch eller glasögon.

Han var ikl en mörkblå luvjacka, ev. med något gult tryck på bröstet. Utanpå denna luvjacka, 
hade han en annan jacka. Luvan hängde utanpå den yttre jackan som var beige/grön/brun till 
färgen. Något kamouflagemönster var det inte. Däremot var färgerna åt det militära hållet. 
Denna yttre jacka gav ett bylsigt intryck. Jackan var höftlång och den var uppknäppt. Vad 
mannen hade för skor, minns ej Carin. Angående byxorna, uppfattar hon dom som pösiga i 
någon okänd färg. Carins iakttagelser av mannen var mestadels mot överkroppen. Hon vet ej 
om han hade hanskar. På huvudet bar han en keps liknande en militärkeps med kortare skärm. 
Färgen var mörk och smälte in med mannens hårfärg. 

Angående mannens rörelsemönster, så uppfattade Carin det som lite ryckigt. 

Tillfrågad om hur mannen passerade mässingsräcket vid rulltrappan, så är hennes minnesbild 
att han passerade runt räcket i en väldig fart. Hon har dock ingen minnesbild av att han skulle 
hoppat över räcket.

Carin uppger att mannen hade markerade ögonbryn, ett kantigt ansikte med tydlig haka. Hon 
uppfattade inte läpparna som markerade. Näsan var rak. Öronen var utanför kepsen och Carin 
fick intrycket av att han hade dragit bak håret. Några ringar i öronen lade Carin inte märke till. 
Carin uppger att hon även ev. skulle igenkänna mannen om hon fick se honom vid ett senare 
tillfälle. Carin uppskattar att det endast var under någon sekund som hon iakttog mannen 
framifrån, innan han drar sig ner för rulltrappan. Eventuellt skulle Carin kunna bidra med en 
fantombild.

F : Ja Carin Hedman, du har suttit med när jag har dikterat in det här på bandspelaren, 
överensstämmer min indiktering med de uppgifter du ha lämnat?

C : Ja.

F : Vill du ha bandet återuppspelat för dig eller kan du godkänna förhöret?

C : Jag kan godkänna det.

F : Då avslutas förhöret klockan  17.20.

Stockholm dag som ovan

Håkan Ström, krinsp
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Förhör Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2003-09-20 11:05Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Rikskriminalpolisen
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Hedman, Carin Maria Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd kompletterande som vittne angående sina iakttagelser på NK den 10 september 2003 rörande

mordet på utrikesminister Anna Lindh.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2003-09-18
Förhör påbörjat

09:25
Förhör avslutat

10:42
Förhörsplats

Södra Agnegatan 29, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Carin Hedman, fortsättningsvis i förhöret kallad Carin, uppmanades att lyssna noggrant vid 
indikteringen av förhöret för att kunna korrigera missuppfattningar eller felsägningar från 
förhörsledarens sida.

Hon tillfrågades inledningsvis om hon har något nytt att berätta som hon inte gjorde vid det 
föregående förhöret. Carin funderade en stund men uppgav att så vitt hon själv minns så 
berättade hon ganska utförligt om sina iakttagelser vid det förra förhöret.

INLEDNING
Carin berättar att det var ett planerat besök som hon gjorde på NK den här dagen den 10 
september 2003. Hon hade bestämt att besöka NK med väninnan Meliz Karlge. De skulle titta 
på bland annat festklänningar på NK. Carin hade kommit till NK på sin svarta damcykel av 
märket Crona. På cykeln har hon för övrigt en cykelkorg. Hon parkerade cykeln utanför 
huvudentrén på Hamngatan. Hon hade bestämt med Meliz att de skulle mötas vid just 
huvudentrén klockan 15.30. Carin vill minnas att hon inte behövde vänta på Meliz utan att 
mötet skedde runt detta klockslag.

NK
Vid förhörstillfället så har Carin tillgång till en skiss över NK och till förhöret kommer denna 
skiss att bifogas. På skissen kommer hennes väg inne på NK att markeras.

Carin berättar att de båda tog rulltrappan upp till plan 1 inne på NK. Därefter så gick de till 
vänster om rulltrappan och vidare bort till butiken NK Fest. Där inne provade väninnan Meliz 
en klänning och Carin uppskattar att de var där inne cirka 20 minuter. Efter detta så gick de 
båda samma väg tillbaka som de nyss hade kommit. De passerade förbi rulltrapporna och gick 
därefter till vänster om butiken Caractare. Därefter vek de runt hörnet till höger och ställde sig 
utanför butiken Kriss och tittade in i butiken. Däremot så gick de båda inte in i butiken. Efter 
en kort stund gick de sedan in på NK Kvinna. Till saken hör att på vägen till NK Kvinna så 



kan de väl ha tittat in i andra butiker på vägen dit, men de var inte inne i några andra butiker 
på plan 1 än just NK Fest och NK Kvinna. För att återgå till NK Kvinna så uppskattar hon att 
de var där inne cirka 5 minuter. Vare sig hon själv eller Meliz handlade något föremål på NK 
den här dagen. De tittade omkring på festkläder. Särskilt tillfrågad uppgav Carin att hon inte 
såg till Anna Lindh inne på NK. Hon säger att hon själv borde ha känt igen Anna Lindh om 
hon sett henne. Carin tittade heller inte på någon klocka vid någon tidpunkt och hon kan heller 
inte påminna sig att hon fick något telefonsamtal till sin mobiltelefon. Hon säger att hon 
uppskattar att hon och Meliz var inne på NK Fest för att prova klänningen i cirka 20 minuter 
men det kan röra sig om kortare tid och även en längre tid.

Därefter, då de hade varit inne på NK Kvinna, så gick de förbi butiken Filippa K. De gick 
däremot inte in i butiken utan passerade endast förbi. De fortsatte således förbi butiken och 
vek runt hörnet i höjd med NK Company. Därefter passerade de förbi hissarna inne i 
varuhuset. Därefter fortsatte de sin promenad och hamnade sedan vid rulltrappan som går ned 
från våningsplanet. De hade då bestämt sig för att lämna NK för att istället besöka en butik på 
Mäster Samuelsgatan.

Carin ombads sedan att försöka beskriva vad som sedan hände. Carin och Meliz hade alltså 
kommit fram till rulltrappan som går ned från våningsplan 1 och de skulle därefter bege sig ut 
ifrån varuhuset. Det var i samband med att de båda var på väg fram mot rulltrappan som hon 
uppfattade en person komma gående. Personen kom gående ungefär i höjd med butiken 
Espanola och butiken Caractare. På skissen som bifogas förhöret så är Carins ungefärliga 
placering märkt med A, B är platsen där hon såg personen första gången och C är en kvinna 
som hon hörde ropa "ta fast honom" eller "stoppa honom". I samband med att Carin och Meliz 
stod och väntade på att ta sig nedför rulltrappan så hade personen tagit sig fram mot 
rulltrappan relativt hastigt. Från början hade mannen hon såg gått men då kvinnan ropade efter 
honom så började han springa bort mot rulltrappan. Vid rulltrappan finns ett räcke, ett 
guldfärgat räcke och i höjd med detta så trängde sig mannen förbi Carin och Meliz. Carin hade 
Meliz på sin högra sida och mannen trängde sig förbi Carin på hennes vänstra sida. Carin har 
ingen uppfattning om mannen hoppade över räcket och kunde heller inte svara på ifall mannen 
tog tag i räcket med sina händer. Tilläggas kan att Carin heller inte noterade ifall mannen hade 
några handskar på händerna eller om denne var barhänt. Carin berättar också att när hon själv 
såg mannen första gången så skymdes sikten av ett större räcke eller en halvvägg så hon 
endast såg midjan och uppåt på mannen ifråga.

Mannen passerade således Carin på hennes vänstra sida och han började ta sig småspringande 
nedför rulltrappan. I rulltrappan uppskattar Carin att det fanns en 10 - 12 personer framför 
henne och mannen. Carins första uppfattning, eller vad hon själv trodde, var att mannen hade 
snattat eller snott något inne på någon butik. Särskilt tillfrågad uppgav Carin att hon inte har 
något minne av att mannen sade någonting i samband med att han passerade henne på väg ned 
i rulltrappan. Däremot säger hon att det är möjligt att mannen sade något men det är inget som 
hon uppfattade. Vad gäller om han luktade något speciellt så uppgav Carin att han inte luktade 
på något påtagligt sätt. Han luktade inte någon sprit och heller inte någon gammal smuts. 
Carin nämner att personen ifråga inte såg ut som någon uteliggare.

Mannen trängde sig sedan förbi andra personer som var på väg ned i rulltrappan. Carin 
uppfattade det som att mannen stödde sig med kanske båda händerna då han trängde sig förbi 
personerna i rulltrappan. Hon har något minne av att han hade tagit tag i räcket på vänster sida. 
Däremot är hon som sagt var osäker på om mannen hade handskar eller ej. När Carin och 
Meliz sedan påbörjade resan ned i rulltrappan så hade mannen hunnit ungefär halvvägs ned i 
densamma. Hon uppfattade att mannen hade bråttom nedför rulltrappan och att han knuffade 
sig fram för att komma förbi andra personer i trappan. Carin noterade när hon stod och åkte i 
rulltrappan nedåt att mannen tog några "dansande steg" när han kom ned till nedre botten 
nedanför rulltrappan. Carins uppfattning är att mannen sedan sprang rakt fram när han kommit 
nedför rulltrappan. Hon säger däremot att hon inte såg var mannen tog vägen men hennes egen 
uppfattning är att mannen sprang rakt fram och då troligtvis mot utgången i hörnet 
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Hamngatan/Regeringsgatan. Carin vill dock poängtera att mannen möjligtvis kan ha tagit en 
helvändning strax efter rulltrapporna och därför tagit en annan väg ut ur varuhuset. Carin 
kunde alltså inte från den position hon själv befann sig i i rulltrappan se var mannen tog vägen.

Carin fick också frågan om någon person skrek något i rulltrappan men hon uppgav ett 
nekande svar på detta. Hon berättade att framför henne i rulltrappan så fanns det väl 2 - 3 
kvinnor. En av dessa kvinnor plockade upp en kniv från rulltrappans band. Carin beskriver 
kniven som en kniv med knallrött skaft i röd plast. Hon beskriver att kvinnan ifråga höll i 
knivens handtag med två fingrar. Kvinnan gick sedan och lade kniven på disken där herrslipsar 
säljs precis nedanför där rulltrappan slutar. Carin kan inte svara på hur kniven sedan 
hanterades.

Carin och väninnan Meliz gick därefter till vänster om rulltrappan och vidare ut ur NK via 
ingången som leder till PK-huset. Särskilt tillfrågad uppgav Carin att hon inte såg till mannen 
något mer som hade trängt sig förbi henne i rulltrappan. Hon minns att hon själv och väninnan 
Meliz resonerade om att det var förfärligt att en person hade kniv med sig då han snattade på 
varuhuset. De båda var ganska upprörda över detta med kniven. De pratade också om hur svårt 
det var att verkligen kunna beskriva en person när de själva nu hade blivit vittne till en 
händelse. Däremot säger hon att hon själv inte förstod vad de själva hade blivit vittnen till 
förrän senare under kvällen. För att återgå till den här kniven som hittades i rulltrappan så 
uppgav Carin att hon själv inte såg hur kniven hamnade i rulltrappan. Hon såg således inte hur 
den slängdes eller kastades. Kniven låg dock uppskattningsvis fyra trappsteg nedanför Carins 
placering i rulltrappan då en av kvinnorna plockade upp denna.

Det var således senare på kvällen som Carin först förstod vad hon själv och väninnan blivit 
vittne till. Dagen efter på morgonen, således den 11 september, så ringde hon in till polisen för 
att berätta vad hon sett.

För att återgå till händelsen då Carin befann sig på plan 1 för att ta rulltrappan ned till nedre 
botten, så tillfrågades hon om hon innan hon såg eller lade märke till mannen ifråga hade hört 
något annat ljud eller liknande. Carin uppgav att hon tänkt mycket på detta men att hennes 
egen uppfattning är att hon inte hade hört skrik eller tumult eller liknande. Som hon själv 
uppfattar det så var det heller inte någon annan på platsen vid rulltrappan som hade reagerat på 
något speciellt. Däremot säger Carin att hon kanske omedvetet hade hört något buller eller 
liknande och att det var av den anledningen som hon lade märke till mannen som var på väg 
bort mot rulltrappan. På fråga om hon såg mannen tidigare inne på varuhuset så uppgav hon att 
hon inte hade lagt märke till honom förrän händelsen vid rulltrappan.

SIGNALEMENT PÅ PERSONEN VID RULLTRAPPAN
Carin hon ombads att försöka bortse ifrån de bilder som varit publicerade i pressen på den så 
kallade "NK-mannen" som polisen sökt efter. Carin berättar att hon sett bilden ifråga i 
pressen. Hon försöker därefter att beskriva den man hon såg vid rulltrappan utan att ta hänsyn 
till vad hon själv sett i media. Carin beskriver att mannen var någonstans i 25 - 35-årsåldern. 
Hon uppskattar att han var något över medellängd, alltså något drygt 180 cm lång. Hon 
nämner i sammanhanget att hennes egen pojkvän är 195 cm lång och att den här mannen i vart 
fall inte var upp emot 190 cm lång. Som tidigare sagts så upplevde hon inte mannen som 
smutsig på något vis. Hon säger att mannen inte hade någon oren hy men mannen såg blev och 
sammanbiten ut. Hon beskriver att mannen hade markerade ögonbryn som hon lade märke till. 
Färgen på dessa var mörka precis samma färg som hon uppfattade håret till. Beträffande håret 
så var håret täckt av en keps. Kepsen beskriver hon som mörk till färgen, eventuellt mörkbrun 
eller gråaktig. Skärmen på kepsen pekade framåt och hon uppfattade själva skärmen som 
ganska kort. Hon uppfattade inte om kepsen hade något tryck. Mannens hår uppfattade hon 
som halvlångt och att det stack ut bakom öronen. Däremot säger hon att håret inte var 
jättelångt men att det stack ned under kepsen och ned under nacken. Mannen hade vare sig 
skägg eller mustasch och Carin noterade inte några ringar eller något annat föremål i öronen. 
För övrigt så kan hon inte beskriva ansiktet närmare. Vad det gäller mannens klädsel så 
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uppfattade hon att han hade en munkjacka under en annan jacka. Den yttre jackan beskriver 
hon som beigeaktig i färgen. Den jackan var öppen och under denna kunde hon alltså se en 
munkjacka eller en, som hon uttrycker det, luvtröja. På den här luvtröjan så uppfattade hon ett 
tryck på bröstet. Hon är osäker på färgen på trycket men hon uppfattade luvtröjan som blå till 
färgen. Färgen uppfattade hon som mörkblå. Hon nämner i sammanhanget att då hon såg 
ryggen på mannen på väg ned i rulltrappan, så uppfattade hon luvan på luvtröjan som tydlig 
mot den yttre jackan som hon uppfattade som beigeaktig.

Vad det gäller övrig klädsel så säger hon att hon inte har någon tydlig bild av vare sig det 
gäller byxor eller skor. Däremot säger hon att hennes egen uppfattning var att mannen var 
klädd som en "skatare". Hon uppfattade att han hade lite för stora kläder på sig. Däremot säger 
hon beträffande byxor att hon inte tror att det var jeans. Vad det gäller mannens gångstil så 
säger hon att först så hade mannen gått i raska steg och att han verkade stressad. Hon kan inte 
beskriva gångstilen närmare men upplevde den som något ryckig, men det kan den ju ha varit i 
samband med att han började springa.

Carin tillfrågades om vilken reaktion hon själv fick när hon såg bilderna i tidningen på 
"NK-mannen" som publicerats i media. Carin säger i sammanhanget att hon själv inte köpt 
någon tidning men att hon sett löpsedlar runt på stan. Hon har även sett inslag på TV och även 
läst tidningar på nätet, men hon säger att hon själv försökt att inte titta speciellt noga på dessa 
bilder för att försöka hålla kvar sin egen minnesbild av hur mannen i rulltrappan såg ur. Carin 
säger att hon själv uppfattade mannen i rulltrappan som större än den man som varit 
publicerad i media. Hon säger dock att det är svårt att uppskatta längden på de fotografier hon 
sett i media. Däremot säger hon att den man hon såg gav ett större intryck än mannen som 
varit i media. Hon säger att hon uppfattade mer kläder på mannen som hon lade märke till vid 
rulltrappan. Däremot säger hon att håret på mannen stämde och att mannen på bilden även 
hade en luvtröja. Hon säger dock att hennes egen uppfattning var att luvtröjan varit blå. Vad 
gäller ansiktet så säger Carin att på korten som publicerats i media så har hon både sett en bild 
då ansiktet var maskerat och även en bild där ansiktet varit omaskerat. Hon säger att man inte 
på bilderna kan se ansiktet speciellt tydligt och att det var en keps som dolde ansiktet, därför 
kan hon inte säga ifall det var just den mannen som hon såg vid rulltrappan. Hon säger dock 
"det var den stilen av kille, det kan mycket väl vara han". Hon kan dock som sagt inte säga att 
det var just den mannen som finns på bilderna som hon såg i rulltrappan.

EGET SIGNALEMENT
Carin berättar att hon är 162 cm lång och hon har normal kroppsbyggnad. Hon har blont hår 
som är uppsatt i tofs och hon hade även håret i tofs vid detta tillfälle. Carin kunde dock inte 
påminna sig exakt hur hon var klädd vid det här tillfället. Hon tror hon hade svarta byxor och 
någon form av tröja samt även en sjal i någon form av färg. Däremot är hon säker på att hon 
bar på en brun väska vid tillfället.

Hennes väninna Meliz var svartklädd och var iklädd en stor svart kofta. Hon beskriver att 
Meliz har sydländskt påbrå och har långt mörkt hår.

ÖVRIGT
Vad gäller kvinnan som ropade något i stil med "stoppa honom" eller "ta fast honom" 
upplevde hon med ett sydländskt utseende, eventuellt spanjorska eller liknande. Hon minns 
inte klädseln på kvinnan men beskriver att kvinnan var 40 - 50 år gammal. Kvinnan hade 
långt mörkt hår som lågt nedsläppt över bröstet. Kvinnan hade normal kroppsbyggnad.

Vad gäller kvinnan som plockade upp kniven ur rulltrappan så beskriver hon att kvinnan ifråga 
pratade svenska. Kvinnan hade mörkbrunt hår i tofs.

För övrigt uppgav Carin att hon inte kan beskriva någon annan person på varuhuset den här 
dagen.

Vidare fick hon frågan och uppgav att hon inte träffade någon bekant eller såg någon bekant 
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inne på NK den här dagen.

Förhöret avslutades klockan 10.42

Carin Hedman var hela tiden närvarande vid indikteringen av förhöret och hon godkände detta 
i befintligt skick. Hon önskade ej få bandet återuppspelat för sig.

Stockholm dag som ovan

Ulf Jacobsson
Krinsp

BILAGA
Skiss över plan 1 bifogas förhöret där Carins rörelser inne på NK är markerade samt även 
hennes uppfattning om var hon såg mannen som sedan trängde sig förbi henne i rulltrappan 
första gången.

Förhöret utskrivet av:
Carina Jägborn, 7OKU/7
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OKUN Ungdomsrotel
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Norberg, Sonja Margareta Sabah
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd såsom vittne angående sina iakttagelser i samband med mordet på Anna Lind den 10 september

2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lena Hjertberg
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

16:25
Förhör avslutat

17:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Erixon-Alkegård, Anne-Lie
Berättelse

Sonja uppger att hon var på varuhuset NK den 10 september 2003. Sonja gick omkring och 
"strosade" för att "slå ihjäl tiden". Sonja skulle träffa en väninna utanför NK kl 16.30.
Sonja gick omkring på olika plan på NK och tittade på lite olika saker. Sonja kan inte erinra 
sig om hon gick omkring på plan 1.

Sonja uppger att det var mycket folk i rörelse på NK. 

Sonja uppger att hon hade glömt sitt armbandsur hemma denna dag varför hon tog upp sin 
mobiltelefon för att se vad klockan var. Mobiltelefonens klocka visade 16.12. Sonja uppger att 
hon befann sig på plan 1 och hade precis bestämt sig för att åka ner till gatuplanet för att lukta 
på parfymer när hon hör en kvinna ropa "Stoppa honom!". Sonja beskriver att kvinnan hade en 
form av stickad väska och kvinnan höll hårt i sin väska. Sonja fick direkt uppfattningen att 
mannen hade tagit plånboken ur kvinnans väska.

Sonja uppger att i samma ögonblick eller en bråkdels sekund efter att kvinnan ropade fick 
Sonja en rejäl knuff i ryggen. Sonja uppger att hon flyttade sig lite åt höger för att släppa fram 
en person. Sonja uppger att personen som sprang förbi henne var en mansperson. Sonja fick 
uppfattningen att det var "jakt" på gång. Sonja uppger att manspersonen rusade nerför 
rulltrappan. Sonja uppger att manspersonen viftade yvigt med sina armar när han sprang. 
Sonja uppger att hon inte kunde se om mannen höll någonting i sina händer. Sonja fick inte 
uppfattningen att det fanns någon i rulltrappan som mannen jagade. Sonja såg inte heller att 
någon jagade mannen. Sonja uppger däremot att hon fick en känsla av någon form av "jakt".

Sonja uppger att precis när kvinnan hade ropat och mannen hade sprungit förbi och knuffat 
henne, tog Sonja ett steg ut i rulltrappan och började åka neråt. Sonja såg hur mannen sprang 
med stora kliv nerför rulltrappan. Sonja tittade upp på kvinnan som hade ropat och efter en 
kort sekund försvann kvinna ur sikte och när Sonja tittade tillbaka ner hade även mannen 
försvunnit.



Sonja uppger att strax innan hon kom ner till gatuplanet med rulltrappan fick hon syn på en 
kvinna som stod alldeles intill rulltrappan. Kvinnan höll en kniv i nypan. Sonja uppger att hon 
blev fruktansvärt rädd när hon fick se kniven och kopplade omedelbart ihop kniven med 
mannen som hade knuffat henne. Sonja fick en känsla av att hon kunde ha fått den där kniven i 
ryggen. Sonja blev chockad och rädd och istället för att "lägga sig i" var kvinnan hade fått 
kniven ifrån gick Sonja därifrån. Sonja uppger att hon är mycket förvånad att hon reagerade 
som hon gjorde då hon inte brukar vara rädd för att ta i och hjälpa till med saker och ting.

Sonja beskriver kniven som att den hade rött skaft, möjligen mörkt skaft. Det var inte en 
Mora-kniv, sade Sonja till sin man när hon kom hem senare på kvällen.

Sonja gick ut genom utgången som vätter mot Hamngatan-Regeringsgatan och träffade sin 
väninna.

Sonja uppger att när hon kom hem senare på kvällen kände hon sig mycket märklig. Sonjas 
man frågade hur Sonja hade haft det under dagen och Sonja sade till sin man att han kunde 
inte ana vad Sonja hade varit med om. Sonja sade till sin man att hon hade kunnat få en kniv i 
ryggen på NK. Sonja uppger att hennes man såg märklig ut, som om han inte trodde vad hon 
sa och uppmanade henne att komma och titta på TV. Först då fick Sonja höra om knivdådet på 
Anna Lind och kopplade ihop det med vad hon hade upplevt på NK. Sonja kontaktade polisen.

SIGNALEMENT
Sonja beskriver mannen närmare med att han inte var en "typisk NK-kund". Sonja uppger att 
de som brukar befinna sig på NK är mer stillsamma.
Sonja såg endast mannen bakifrån. Mannen var lång och Sonja uppfattade det som att mannen 
hade en stor ryggtavla.
Mannen bar ett ytterplagg i grått i ljusare ton ev beige/grått, något melerat.
Sonja fick en känsla av att mannen kan ha varit runt 30 år, kanske.
Sonja uppger att hennes första tanke var att han var påverkad av någon drog på grund av hans 
yviga händer.
Sonja kan inte säga om mannen hade någonting på huvudet. Det var mörkt och slätt på 
huvudet. Sonja fick för sig att han bar keps, men såg den egentligen inte. Sonja har inget 
minne av något hår.

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OKUN Ungdomsrotel
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Norberg, Sonja Margareta Sabah
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komplettering till tidigare förhör ang mordet på Anna Lind, 03-09-10, NK, STHLM
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Anne-Lie Erixon-Alkegård
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

12:40
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

13 sept ringde jag Sonja Norberg för att fråga om hon kom ihåg något mer ang kvinnan som 
ropade "stoppa honom". Hon svarade att kvinnan kanske hade något rött men det var högst 
osäkert. Däremot kom Norberg mycket väl ihåg hennes stickade väska , en påsväska som 
kvinnan bar över axeln. Den hade grova maskor och var i en ljusare färg. Norberg som trodde 
att kninnan blivit bestulen tyckte det var konstigt att man hade en plånbok i den typen av väska 
för den hade  grova maskor och var i en ljusare färg. Norberg fick en känsla av att
kvinnan inte hade ett perfekt svenskt uttal.

Norberg berättade att hon sett bilden av den misstänkte i tidningen nu på morgonen. "Det 
stämmer precis" var hennes spontana reaktion till maken. Hon påpekade också för honom att
hon "måste ha sett mannen framifrån i brösthöjd, något föll på plats, framförallt armarna".

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Marcus Lindgren
Signerat datum

2003-09-10 19:45Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONÖ Övervakning Norr
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Karlsson, Gunborg Helena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iaktagelser i samband med mordförsök på NK den 10 sept 2003 kl 16.10
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Marcus Lindgren
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

17:25
Förhör avslutat

17:40
Förhörsplats

NK, Hamngatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Gun Karlsson arbetar på NK:s herrkläder som ligger på gatuplan.

Gun berättar att hon vid tidpunkten för den aktuella händelsen stod nere på NK herrkläder vid 
skjortorna en bit från kassan. Hon såg då en man komma ner för rulltrapporna, mannen sprang 
i hög fart som om han hade bråttom. Gun uppfattade det som om mannen var stressad. 
Mannen fortsatte sedan springa i gången mellan parfymavdelningen och NK herrkläder. Han 
vek sedan av vänster förbi juvelavdelningen och ut genom entrén som går mot Hamngatan/ 
Regeringsgatan. Kort därefter kom Lena som jobbar på NK kvinna  och ytterligare en kvinna 
bort till kassan för att låna telefonen. Gun säger att hon i efterhand har fått berättat av 
arbetskollegor att kvinnan som var med Lena hade hittat en kniv och att detta hade samband 
med att Anna Lind hade blivit attackerad. 

Hon beskriver mannen enligt följande: Normalt byggd, medellång 170-175cm, han bar en 
ljusgrå munkjacka och svart keps. Han hade mörkt halvlångt lockigt hår som hängde ut under 
kepsen.

Gun säger att hon aldrig såg mannens ansikte utan hon honom först såg från sidan när han kom 
ner för rulltrappan och sedan bakifrån då han sprang ut. 

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar 
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Förhör Signerat av

Marie Ziljat
Signerat datum

2003-09-19 14:40Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Karlsson, Gunborg Helena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tilläggsförhör angående iakttagelser i samband med mordet på Anna Lindh den 10 september 2003
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Marie Ziljat
Förhörsdatum

2003-09-19
Förhör påbörjat

11:30
Förhör avslutat

11:40
Förhörsplats

NK Herrekipering gatuplan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Pålsson, Lars-Göran
Berättelse

Karlsson uppger att hon stod mitt i butiken NK Herrekipering, där hon arbetar, när hon hörde 
någon som sprang. Hon tittade ut mot gången och såg då en man som sprang från 
rulltrappehållet ut mot entrén Hamngatan/Regeringsgatan. Så kallade korset.

Karlsson uppger att hon såg att man sprang ut från NK. Det var i höjd med parfymdisken som 
hon såg mannen. Se bifogad skiss där Karlsson märkt ut sin position och mannens.
Mannen var klädd i en grå munkjacka och en mörk keps, antingen svart eller mörk blå. Han 
hade mörkt hår som stack ut från kepsen. Mannen var av medellängd och ingen ”liten kille”.
Karlsson såg ej vad mannen hade för byxor eftersom skärmarna i butiken var i vägen.

Karlsson uppger att hon sett bilderna i massmedia och att hon tycker att den bild där man ser 
ryggen på mannen stämmer överens med den man hon såg som sprang. De övriga bilderna kan 
hon ej säga något om. Förhörsledaren visar två bilder på den så kallade NK mannen, bifogas, 
och Karlsson säger att hon inte såg några märken på kläderna. Hon uppger vidare att hon såg 
honom från sidan och bakifrån.

Karlsson kan ej säga tidpunkten när mannen sprang men att det var någon gång på 
eftermiddagen. Hon minns inte om utropet efter läkare var innan hon såg mannen eller om det 
var efteråt.

Förhöret uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Nyrén, Vendela Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser 2003-09-10.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Rune Carlsson
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats

Juvelsalongen, gatuplan, NK, Hamngatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Wisdahl, Claes
Berättelse

Maria Nyrén arbetar som säljare i den sk Juvelsalongen som är belägen i gatuplanet i 
NK-huset direkt till vänster om man kommer in från ingången Regeringsgatan - Hamngatan.
Lokalen har en öppen miljö med en stor öppning mog själva entrégången.

Hon säger sig känna igen Anna Lindh som kund i varuhuset och hon går förbi butiken lite då 
och då.

Under onsdagen 2003-09-10 arbetade hon som vanligt. Hon såg inte Anna lIndh denna dag.
Någon gång under eftermiddagen, hon vet inte vad klockan var, förstod hon att något hade 
hänt eftersom det blev mycket folk i rulltrappan upp till plan 1. Efter en stund stod det en 
Securitasvakt vid rulltrapppan, vilket är ovanligt. Hon vet inte hur mycket klockan var men det 
kan ha varit omkring kl 1630.
Långt senare, kanske en timme senare, fick hon reda på att en person hade knivskadats och 
någon annan av personalen hade fått reda på att det varit Anna Lindh som blivit "lätt skadad i 
armen".

Maria hade inte hört uppgifter om vart man misstänkte att gärningsmannen hade tagit vägen.
Detta fick hon reda på först dagen efter, dvs 2003-09-11, då en väninna berättade att polisen 
misstänkte att mannen gått ut vägen förbi Juvelsalongen.

Hon drog sig nu till minnes att en man kommit springande inifrån varuhuset under 
onsdagefter-
middagnen och sprang förbi salongen och mot utgången Regeringsgatan-Hamngatan.
Mannen sprang fort och sprang emellan folk. Han sa ingenting.
Maria vet inte hur mycket klockan kunde ha varit men det var någon gång under 
eftermiddagen 
det var innan hon såg att vakten stod vid rulltrappan.
Mannen kan ha börjat springa en bit inne i varuhuset, han sprang "hårt" och sprang rätt på. 

Maria såg honom snett framifrån i profil och beskriver honom:



Normallängd, kanske 180 cm, normal kroppsbyggnad, inte korpulent och inte heller smal.
25 - 35 år gammal, själv är Maria 28 år. Han hade rak näsa.
Brunt hår, ganska mörk färg, ej svart, ej utlänning, inte mörk i hyn, snarare lite blek i ansiktet,
hade sk Page-modell på håret, hade ingen huvudbonad, håret fladdrade bakåt när han sprang 
förbi.
Håret var jämt klippt i bakkant ner till kragen. 
Enligt Maria är det en ovanlig frisyr för en man, hon är väl insatt eftersom hon arbetar som sk 
make-upp artist och tänker på sådant.. 
Hon tror inte han hade skägg eller liknande.
Klädseln beskriver hon som:
Han gav ett "grått intryck" hade någon slags sportjacka i vindtyg eller liknande, ev 
midjemodell, kan ha varit gråfärgad. Inga ränder eller liknande vad hon minns.
Byxorna kan varit slitna blåjeans, ganska ljusa mot gråfärg.

Hon säger sig eventuellt kunna känna igen honom om hon får se honom igen, i alla fall från 
sidan.

Vid tillfällket hade hon själv stått inne i salongen nämare utgången mot 
Regeringsgatan-Hamngatan uppe på en förhöjning i butiken. Hon var iklädd mörk 
arbetsuniform.

Uppläst i anteckningsform och godkänt.
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Förhör Signerat av

Marie Ziljat
Signerat datum

2003-09-19 10:00Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Nyrén, Vendela Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletteringsförhör angående iakttagelser i samband med mordet på Anna Lindh den 10 september

2003
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Marie Ziljat
Förhörsdatum

2003-09-18
Förhör påbörjat

12:25
Förhör avslutat

12:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Gustafsson, Yvonne
Berättelse

Maria uppger att hon sett bilderna på mannen i massmedia och att hennes första reaktion var 
att han var lik den person som sprungit förbi butiken. Hon uppger att det var allt som var likt 
förutom att mannen som sprang inte hade någon keps på sig utan hade långt flygande hår. Det 
som är mest likt är överdelen på mannen eftersom Maria inte såg hans ben så tydligt. Hon har 
för sig att han hade jeans på sig

Maria beskriver att mannen hade en bylsig jacka som var grå och som åkte upp och att håret 
då var i kant med jackan. Håret var längre på sidorna och det var en pagefrisyr.

Maria uppger vidare att hon reagerade på mannen eftersom hon blev irriterad över att han 
sprang i varuhuset vilket hon anser att man inte skall göra. 

Maria befann sig uppe i hörnan för Cartiersmycken och hon var på väg ner för den lilla 
trappan när hon såg mannen. Se bifogad skiss var Maria och mannen befann sig.
Anledningen till att hon var uppe i denna hörna var att hon tittade efter sin väninna Anna 
Blomberg som för dagen arbetade i Lancomes butik. Anna var inte där vid detta tillfälle och 
hon har i efterhand berättat för Maria att hon sett Anna Lindh på plan ett. (Se separat förhör 
med Anna Blomberg)

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Annica Strömberg
Signerat datum

2003-09-12 09:37Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Göthberg, Pauline Holgersdotter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Pauline ska höras om sina iakttagelser i samband med att Anna Lindh knivskars på NK på

eftermiddagen den 10 september. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Annica Strömberg
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

19:53
Förhör avslutat

20:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Berättelse
Pauline berättar att hon kom med tåget från Uppsala och hade tid över eftersom hon skulle på 
ett möte vid 17-tiden. Hon besökte varuhuset NK och befann sig på övre plan där 
skoavdelningen är belägen. Hon var på väg att åka en rulltrappa ner till entréplanet och var på 
väg mot rulltrappan. Hon noterade då en kille som kom springandes från andra sidan, parallellt 
med rulltrappsavsatsen. Han trängde sig förbi henne ner i rulltrappan och skyndade ner 
bredvid förbi två tjejer och ytterligare en kvinna längre ner i trappan. I samband med att han 
var på väg ner i rulltrappan så hörde Pauline en dam ropa, "stoppa honom". Pauline vågade 
emellertid inte göra något i det läget. 
Damen som ropade hade mörkt hår i pagefrisyr.

Halvvägs ner i rulltrappan så noterar hon hur två tjejer i drygt 30-årsåldern plockar upp 
någonting från trappan. Det är en kniv med rött skaft som en av tjejerna tar med sig. Hon ser 
senare att tjejerna går fram till någon avdelning med slipsar och lämnar ifrån sig kniven. 
Hennes iakttagelser av tjejerna är att den ena hade en svart och vit-ringad tröja och matchande 
likadana strumpor. Hon hade kort hår, ljust rödlätt och hon pratade engelska. 
Hontillägger att de här tjejerna iakttog hon senare vid 16.45-tiden på en butik Rizzo, skobutik 
på Biblioteksgatan. 

Paulines iakttagelser av mannen är att han försvinner i riktning mot den guld/uravdelning som 
finns på entréplan och möjligen försvinner han också ut ur entrén som ligger i hörnet vid 
Hamngatan- Regeringsgatan. Hon släpper mannen med blicken innan, så hon vet inte om han 
går ut där. Hon går alltså inte efter honom, utan hon försvinner själv till vänster när hon 
kommer ner och går senare ut stora huvudentrén. I det skedet så har hon inte klart för sig vad 
som har inträffat. 

Hon går vidare till några butiker, går på ett möte och först när hon kommer hem så får hon 



klart för sig att det har varit en knivskärning och den person som hon då har stött ihop med i 
rulltrappan kan vara gärningsmannen. 

Hennes notering av mannen är gjord helt utifrån hennes minnesbild. Hon har inte lyssnat på 
någon nyhetsrapport om signalement på gärningsman, utan när hon fick klart för sig att det 
hade inträffat något som hon skulle kunna ha uppgifter att lämna om så stängde hon av 
nyhetssändningarna och istället så satte hon sig och skrev ner sina första minnesbilder av 
mannens utseende. 

Första minnesbilder:
”Cendréfärgat hår. 180 cm, välbyggd. Jeans alt hängiga byxor i beige eller ljust. Gympadojor, 
tröja. Lugnt intryck. Trängde sig förbi, släppte kniv, rött skaft, inget blod och tjejer i svart och 
vitt framför”. 
Det var de iakttagelserna som hon spaltade upp ur minnet direkt. 

Förtydligande på signalement 
Mannen  har ett typiskt svenskt utseende. Han är i 25-30årsåldern och han är  180 cm lång 
och välbyggd. Han har alltså inget spinkigt utseende. 
Han har ett runt fylligt ansikte, fylliga kinder.
Han har ingen skäggväxt i ansiktet och bar inte glasögon. 
Hon har ingen minnesbild av varken näsa, mun eller ögon på så sätt att  det var något 
anmärkningsvärt med dessa.
Beträffande håret, så var det cendréfärgat, med en ganska hög panna. Ett rakt hår, kortklippt, 
välklippt. 

Klädsel
Hon har då en  minnesbild av hans kläder som ganska lediga. Det var så kallade street-stil, 
"streetmode". Han kan möjligen haft en munkjacka eller stor tröja. Han hade lediga byxor och 
det var ljusa kläder. 
Hon säger också att det var ingen uteliggartyp, utan det var ett mer välvårdat utseende på 
mannen. 
På fråga om hon skulle känna igen personen så säger hon att det är mycket möjligt att hon 
skulle göra det. Hon såg hans ansikte ganska väl. 

Övrigt kännetecken
På fråga om personen sa någonting i samband med att han trängde sig förbi henne så säger hon 
att han yttrade ingenting. 
Hon får också en fråga om han bar på någonting och det har hon ingen minnesbild av, utan 
hon har en känsla av att han hade armarna rätt ut med kroppen och möjligen så släppte han ner 
kniven ifrån det läget när armen hängde ner mot marken.

Paulines eget utseende
Hon har axellångt ljusblont hår och var vid tillfället var hon iklädd en svart kavaj med en 
lime-gul jumper under och skarf i halsen. Hon bar blåjeans.

Komplettering till förhöret rings in av Pauline under kvällen den 10 sept.
Hon har tänkt över en sak och har en ganska tydlig minnesbild av att det skulle kunna ha varit 
en munkjacka mannen hade på sig eftersom hon fick en känsla av att hon skulle kunna ha tagit 
tag i luvan bakpå. 

Iakttagelse av fordon i korsningen Norrlandsgatan Hamngatan.
Hon säger också att hon gjorde en iakttagelser efter att hon lämnat NK. 
Hon säger att hon gick Hamngatan ner mot Kungsträdgårdsgatan och skulle passera över till 
butik Zara på motsatta sidan. Hon noterade då att en bil, en Jeep Wrangler, svart, som kom 
körandes mot rött ljus samtidigt som hon skulle passera och hon höll nästan på att bli överkörd 
av denna bil. Bilen är en modell som hon känner igen väl, eftersom den finns i familjen och 
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hon säger att det var två personer minst i bilen. Det var dessutom svarta bakrutor så det gick 
inte att se så tydligt bak i bilen. 
Hon säger att hon vet inte om det har med saken att göra alls, men eftersom bilen då körde mot 
rött och fortsatte i hastig fart bort mot Kungsträdgårdsgatan så kom hon att tänka på det i 
efterhand. 

Förhöret avslutades kl. 20.20.

Stockholm dag som ovan

Annica Strömberg
Kriminalinspektör
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Förhör Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2003-10-09 12:39Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Rikskriminalpolisen
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Göthberg, Pauline Holgersdotter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör i utredningen kring mordet på Anna Lindh som inträffade på NK den

september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2003-10-08
Förhör påbörjat

14:26
Förhör avslutat

15:25
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, LKP, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Pauline Göthberg, fortsättningsvis i förhöret kallad Pauline, uppmanades att 
lyssna noggrant vid indikteringen av förhöret för att kunna korrigera missupp-
fattningar eller felsägningar från förhörsledarens sida.

INLEDNING
Pauline berättar att hon hade varit i Uppsala den här dagen och att hon hade tagit 
ett tåg som går klockan 14.50 till Stockholm. Detta tåg tar ca 40 minuter och hon 
beräknar att hon var vid Stockholms central 15.30. Därefter så hade hon 
promenerat upp mot city och även varit inne på varuhuset Åhléns. Därefter hade 
hon promenerat bort mot varuhuset NK. Pauline skulle på ett möte klockan 
17.00 och hade därför en knapp timme på sig innan detta möte. Hon kom in på 
NK via passagen direkt in på våningsplan 1 på NK. Beträffande hur mycket 
klockan då var, så uppskattar Pauline att klockan var strax efter 16.00. 

NK
Hon berättar att det första hon gjorde var att gå in på butiken NK sko på 
våningsplan 1. Därinne så tittade hon på diverse skor men hon provade inte 
något och handlade inte heller. Tilläggas kan är att Pauline var ensam vid 
tillfället. Hon uppskattar att hon var inne på NK sko ca fem, tio minuter.

Därefter så hade Pauline tänkt sig att bege sig till Zarah butiken längre ner på 
Hamngatan. Hon hade tänkt ta rulltrappan ner till bottenvåningen på NK och 
därefter gå ut genom huvudentrén mot Hamngatan. På vägen fram mot rull-



trappan på våningsplan 1 ner till bottenvåningen så uppmärksammade hon en 
kille komma springande. Till förhöret kommer en skiss att bifogas över 
våningsplan 1där Paulines ungefärliga placering och killens placering kommer 
att ritas in. Paulines placering märks med A på skissen där hon först såg den 
aktuella killen. Hon beskriver att hon först såg killen komma springande ungefär 
i höjd med butiken Caractare på våningsplan 1. Killen sprang i riktning bort mot 
rulltrapporna. Hon berättar att i samband med att killen rundade rulltrappan så 
saktade han ner tempot. Pauline som då fortfarande var på väg fram mot rull-
trappan neråt mötte killens blick i detta läge. Hon säger att hon själv stannade 
upp lite grann och trodde att killen i fråga hade snattat eller något liknande. Hon 
tyckte det var lite anmärkningsvärt dels att killen sprang, samt att det var en kille 
just uppe på damavdelningen. Pauline har ingen minnesbild av att killen fick 
tränga sig förbi andra kunder uppe på plan 1 precis vid rulltrappan. Däremot 
säger hon att killen klev på rulltrappan före henne med anledning av att hon själv 
hade stannat till. Hon uppskattar att killen passerade förbi henne med ett avstånd 
av högst ett par meter. Framför Pauline i rulltrappan stod det två stycken tjejer 
som hon uppfattade pratade engelska med varandra. Hon noterade att den här 
killen trängde sig förbi dessa tjejer på väg ner för rulltrappan. Killen, som hon 
säger, forcerade nerför rulltrappan men hon uppfattade inte att han sprang direkt 
men däremot så hade han ganska bråttom nerför densamma. Hon tror heller inte 
att han direkt knuffade tjejerna framför henne i rulltrappan men han passerade 
förbi dessa så att säga på sidan. Tjejerna i fråga hade stått bredvid varandra i 
rulltrappan ner och inte på höger sida som man normalt sett kanske gör.

I samband med att Pauline hade klivit på rulltrappan så hörde hon också en 
kvinnoröst skrika någon i stil med "stoppa honom". Den här kvinnan upprepade 
samma fras ytterligare en gång och då hade Pauline kommit en kort bit ner i 
rulltrappan. Hon vände sig åt sidan och kunde se en kvinna uppe på våningsplan 
1. Denna kvinnan beskriver hon som i ca 50 år åldern och iklädd mörka kläder. 
Hon uppfattade att kvinnan hade mörkt hår och att kvinnan pratade svenska utan 
brytning. 

Därefter så vände sig Pauline återigen med blicken ner mot rulltrappan och hon 
minns att hon så att säga hukade sig ner lite grann för att se var den här killen tog 
vägen. Hon minns att hon såg honom ta sig ner för rulltrappan och därefter 
passera igenom nedre botten förbi parfymavdelningen. Paulines bestämda 
uppfattning är att mannen eller killen hade riktning bort mot utgången 
Regeringsgatan – Hamngatan. Det sista hon såg av honom var att han var vid 
hörnet av parfymavdelningen och uppfattningen var att riktningen var mot just 
den utgången.

I samband med att hon hukade sig ner och såg den här killen så såg hon också att 
de här två tjejerna framför henne i rulltrappan, som hade pratat engelska med 
varandra, plockade upp en kniv från bandet. Hon berättar att de då inte hade 
kommit ner till avsatsen på nedre botten utan att de fortfarande befann sig i rull-
trappan. Pauline vill poängtera att hon är lite osäker på allt som hon berättar men 
detta är som hon minns det idag. Pauline hade dessförinnan inte sett mannen 
tappa eller slänga den här kniven från sig, utan det första hon såg var att någon 
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av dessa tjejer plockade upp denna kniv. Hon hade heller inte hört något ljud av 
något fallande föremål i rulltrappan. Pauline hade heller inte dessförinnan sett 
mannen bära på något föremål, vare sig uppe på plan 1 då denne passerade förbi 
henne och heller inte i rulltrappan. Hon beskriver dock att mannen hade sprungit 
med sina båda händer längs med sin kropp.

Pauline kan inte påminna sig vilken av dessa kvinnor det var som plockade upp 
kniven från rulltrappan. Hon beskriver dock att de båda som sagt hade pratat 
engelska med varandra och hennes egen uppfattning är att de båda kände 
varandra. Hon beskriver kvinnorna i 35-40 års åldern. Den ena hade kortklippt 
ganska ljust hår, hon var iklädd en svartvitrandig tröja och svartvitrandiga 
strumpor. Tjejen hade byxor på sig. Den andra hade lite längre hår som var 
brunfärgat. Den här tjejen var lite mer, som hon säger, intetsägande klädd, hon 
kan inte beskriva klädseln närmare men eventuellt marinblåa färger. 

Hon kan alltså inte säga vem av dessa tjejer som det var som plockade upp 
kniven från rulltrappsbandet men hennes uppfattning var att detta skedde under 
färden på väg ner. Hon kunde påminna sig att den som plockade upp kniven höll 
kniven på skaftet med sin tumme och pekfinger. Tjejen höll alltså kniven endast 
med två fingrar, det är Paulines uppfattning. Pauline uppfattade att hon själv inte 
noterade någon blodförekomst på kniven. Hennes tanke var då fortfarande att 
mannen hade snattat och hon själv tänkte att det var skönt att hon inte försökte 
stoppa honom på väg ner för rulltrappan i och med att det visade sig att han hade 
haft en kniv.

När de sedan kom ner för rulltrappan till plan 1, till bottenvåningen, så hade en 
av dessa tjejer stått med den här kniven mellan två av sina fingrar. Hon minns att 
det kommer fram en dam från NK till den här tjejen. Hon minns att kvinnan hade 
haft en NK-skylt på bröstet. Den här NK kvinnan hjälpte sedan tjejen som höll 
kniven bort till disken där man säljer slipsar på NK precis nedanför rull-
trappan från våning 1. Pauline är lite osäker på följande men möjligtvis så var 
det så att den andra tjejen blev kvar stående nedanför rulltrappan. Pauline följde 
NK kvinnan och kvinnan med kniven en kort stund och såg således att de gick 
bort mot den här slipsdisken. Pauline är osäker på vad som sedan kom att ske 
med kniven, om hon möjligtvis såg att de lade kniven på disken eller om det sista 
hon såg var att kvinnan med kniven höll dem mellan sina fingrar. Hon är alltså 
osäker på detta. Hon minns dock att hon själv stannade upp en kort stund 
nedanför rulltrappan och såg i vart fall NK kvinnan och den andra gå i riktning 
mot den här slipsdisken. Därefter så begav sig Pauline ut från NK via 
huvudentrén mot Hamngatan. Vid det här tillfället så kände inte Pauline till vad 
som hade utspelat sig uppe på plan 1. 
Beträffande kniven så beskriver hon den som en typisk Morakniv. Hon 
uppfattade att det var ett rött plastskaft till kniven. Hon såg inte något blod på 
kniven. Hon vill tillägga att hon heller inte såg att den här mannen eller killen 
som passerade förbi i rulltrappan var blodig på något sätt.

Beträffande de människor som befann sig på platsen vid tillfället så säger 
Pauline att hon har svårt att beskriva dessa. Hon säger att det var en del 
människor uppe på plan 1 vid rulltrappan men hon har ingen minnesbild av 
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dessa. Hon har heller inget minne av att hon träffade eller såg någon bekant på 
varuhuset den här dagen. Beträffande den här NK kvinnan som nyss omnämnts 
så är hon säger på att denna hade stått framför tjejerna som pratade engelska i 
rulltrappan. Hon är däremot lite osäker på om det möjligtvis kan ha stått 
ytterligare en person mellan tjejerna och den här kvinnan. 

EGET SIGNALEMENT
Pauline är 164 cm lång och har normal kroppsbyggnad. Hon har blont, halvlångt 
hår och bär glasögon. Den här dagen var hon iklädd en svart kavaj och under 
denna en limegrön jumper och linne. Runt halsen hade hon en sjal. Hon hade 
blåjeans den här dagen.

SIGNALEMENT PÅ MANNEN I RULLTRAPPAN
I det förra förhöret framgår att när Pauline senare på kvällen fick klart för sig vad 
som hade inträffat så hade hon stängt av nyhetssändningarna och istället satt sig 
ner för att skriva ner sina första minnesbilder av mannens utseende. I detta förhör 
står det att mannen hade haft cendréfärgat hår, 180 cm lång och välbyggd, jeans 
alternativt hängiga byxor i beige eller ljust. Gympardojor, tröja, lugnt intryck, 
trängde sig förbi, släppte kniv rött skaft, inget blod och tjejer i svart och vitt 
framför.

Beträffande noteringen släppte kniv så vill Pauline korrigera med att hon inte såg 
mannen släppa kniven i rulltrappan. Däremot så fick hon uppfattningen att 
kniven kom från den här mannen med tanke på att de här tjejerna framför henne i 
rulltrappan plockade upp kniven i fråga.

Senare i detta förhör står också att Pauline ringt in en komplettering till det här 
förhöret där hon sa sig ha en minnesbild av att mannen kan ha haft en munkjacka 
på sig vid tillfället. Pauline säger att det är riktigt att hon senare samma kväll 
någon gång vid 22.00-23.00 tiden ringde in detta om munkjackan. Hon pratade 
då med samma kvinnliga polis som hon tidigare under kvällen hade gjort. Hon 
minns beträffande det här med munkjacka att om hon själv hade vågat så hade 
hon kunnat tagit tag i huvan som hon såg hänga på ryggen på killen. Hon 
framhåller dock att hon inte har något minne av att den här munkjackan skulle ha 
haft någon dragkedja på bröstet. Det var inget hon noterade då hon mötte 
mannen med blicken ovanför rulltrappan. Den här munkjackan hade haft en 
ljusaktig färg.

Pauline har ju sett bilder på den sk. NK-mannen i media. Hon säger beträffande 
mannens utseende att hon endast mötte mannens ansikte hastigt uppe innan 
rulltrappan på väg ner till bottenvåningen. Hon säger att man ser väldigt dåligt 
mannens ansikte på dessa bilder som hon sett på NK-mannen och att hon inte 
kan säga att det är just den personen som hon såg vid rulltrappan. Däremot säger 
hon att klädseln på den sk. NK-mannen stämde in på den person som hon såg 
vid rulltrappan på NK den här dagen.

Pauline hade inte sett den här mannen vid rulltrappan tidigare på varuhuset den 
här dagen. Hon hade heller inte lagt märke till Anna Lindh på varuhuset.
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Förhöret avslutat klockan 15.25.

Pauline Göthberg var hela tiden närvarande vid indikteringen av förhöret och 
hon godkänner detta i befintligt skick. Hon önskade ej få bandet återuppspelat 
för sig.

Stockholm dag som ovan

Ulf Jacobsson
krinsp

Bilaga till förhöret: Två stycken ritningar från NK, plan 1 och nedre botten där 
det dels framgår Paulines rörelser på NK den här dagen samt var hon själv 
befann sig då hon såg den här mannen vid rulltrappan.

Utskrift 2003-10-09/CS

Förhör med Göthberg, Pauline Holgersdotter; 2003-10-08 14:26   diarienr: 0201-K233390-03
361



Pauline Göthberg, 2003-10-08 14:26   diarienr: 0201-K233390-03
362



Pauline Göthberg, 2003-10-08 14:26   diarienr: 0201-K233390-03
363



364

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Sundqvist, Johanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Den 10 september uppmärksammade Johanna Sundqvist aktuell gärningsman på NK i Stockholm och

uppmärksammade även att denne slängde en kniv i rulltrappan.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Per Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

14:25
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats

LKPU/V
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Johanna Sundqvist kommer fortsättningsvis kallas vid sitt förnamn.
Johanna uppger att hon var på NK vid cirka 16-tiden i avsikt att gå in på Filippa K för att 
returnera ett plagg, vilket hon också gjorde och fick ett kvitto som är stämplat kl 16.13. 
Stämplingen är gjord i kassa 1 och av Linnea A. 

När Johanna var på väg att lämna butiken så uppmärksammade hon Anna Lindh och vad hon 
förmodade en väninna till denne som var i densamma. När hon kom till rulltrapporna för att 
åka till det nedre planet, så i alldeles i början när hon stod i rulltrappan, så kom en mansperson 
och knuffade henne åt sidan. Han knuffade även andra personer åt sidan. När den här 
manspersonen var cirka en meter framför Johanna så släppte han en kniv framför fötterna på 
henne. Johannas uppmärksamhet blir då mest riktad mot kniven. 

Efter ett tag så tog Johanna upp kniven och hon gjorde det med vänster hand mellan tumme 
och pekfinger, eventuellt så kan långfingret ha kommit åt kniven också. Hon tog tag i skaftet. 
Hon tog i skaftet närmre själva knivbladet, men dock ej på själva bladet. Det var bara lite blod 
på kniven. 

Johanna har ingen känsla av att hon skulle ha sett mannen tidigare under dagen och eventuellt 
då på NK. Johanna förtydligar att eftersom som hon initialt inte uppfattade något blod på 
kniven etc och hon hörde sedan skrik och dylikt så fick hon det intrycket av att det inte var så 
allvarligt, eventuellt att det kanske handlade om något snatteri eller liknande. Det var först 
efter ett tag hon uppfattade att det fanns blod på kniven. 

Signalement.
Gärningsmannen beskrives som lång, vittnet själv är 175 cm lång, längre än 180, kanske 
eventuellt uppe i 185-190 cm lång. Normal kroppsbyggnad, varken tjock eller mager. Vittnet 
fick ett intryck av ljust hår, "något ljust". När det gäller klädseln så har hon någon minnesbild 
av något som var rött. Johanna har det intrycket att gärningsmannen hade ett kort ljust hår, 



men hon känner sig väldigt osäker på detta. När det gäller klädseln så säger hon något rött, det 
är något intryck hon fick precis när han knuffade sig förbi. För övrigt så beskriver hon 
kläderna som grå. Eventuellt så skulle gärningsmannen ha en huva på ryggen. 

Vid tillfället så var det mycket folk i trappan. Johanna uppskattar att det var omkring tio 
personer framför henne. Gärningsmannen sa ingenting när han knuffade sig förbi och han 
skapade inte någon större irritation heller eftersom de flesta släppte förbi snällt och städat. 

Johanna såg inte var gärningsmannen tog vägen efter att han lämnade rulltrappan, men hon 
tror att han eventuellt gick åt vänster. Eventuellt så kunde det ha varit så pass mycket 
människor så att det var kö till själva rulltrappan ner till det nedre planet, dock är Johanna 
väldigt osäker på detta. 

Kniven beskrives som följer: 
Rött plastskaft med halkskydd. Lite utsvängt i plasten mot själva bladet. Hela kniven beskrives 
som kort, inte särskild stor. Bladet cirka 10 cm och skaftet cirka 10 cm. 

Gärningsmannen släppte kniven från sin högra hand. Förtydligande, kniven släpps precis på 
rulltrappesteget framför Johanna. Efter att gärningsmannen hade kastat kniven och Johanna 
befann sig på nedre planet så tog hon upp kniven, som tidigare har sagts, med sin vänstra hand 
och hon tittade efter en vakt, men såg inte någon sådan och det var en kvinna som hon tror 
arbetade på NK som hon tog kontakt med och de stannade framför en kassa till någon affär 
som är belägen precis vid rulltrappan på nedre planet och kvinnan fick fram då ett papper. 
Johanna lade kniven i det här papperet. Johanna tror att hon är den enda personen som har 
tagit i kniven. Genom att kvinnan som hjälpte Johanna påtalade att det fanns blod på kniven, 
det var först då Johanna också såg att det var besudlat. 

Johanna är lite osäker, men hennes minnesbild är den att det anlände en vakt till slut till 
platsen och det ska vara en man. Han frågade bl a om Johanna hade sett var gärningsmannen 
hade sprungit. Hon hade svarat då att det visste hon inte riktigt, men eventuellt att han hade 
sprungit åt vänster, men att hon var väldigt osäker på detta. 

Johanna är väldigt osäker på om det var någon av vakterna eller den här hjälpsamma kvinnan, 
som hon uppfattade som anställd på NK, som tog hand om kniven och bar ner den till 
vaktlokalen. 

På grund av att inte Johanna hade möjlighet att stanna kvar på platsen så lämnade hon sin 
personalia, telefonnummer etc och även att hon hade tagit med tumme och pekfinger på själva 
kniven. 

På fråga uppger Johanna att hon förmodligen inte skulle kunna känna igen mannen igen. Hon 
såg under mycket kort tidsperiod mannen i profil. Hon har endast ett, som hon uttrycker det, 
ett skuggigt minne av ansiktet. Men hennes intryck är att han såg vanlig ut. Hon 
uppmärksammade att håret var blont och att han eventuellt är i cirka 30-årsålder och 
eventuellt kunde ge intryck av att vara i någorlunda form fysiskt. 

Johanna kan inte svarar på om gärningsmannen bar handskar eller ej, men hon har intryck av 
att det gjorde han ej men hon är osäker på detta. 

Johanna hade inga luktförnimmelser när gärningsmannen trängde sig förbi i rulltrappan. 

Förhöret slut kl 15.05.
Johanna godkänner indikterat band för utskrift.
Stockholm dag som ovan

Per Gustafsson
Kriminalinspektör

Förhör med Sundqvist, Johanna; 2003-09-11 14:25   diarienr: 0201-K233390-03
365



Filippa K med tidsangivelse 030910 kl. 16:13, 2003-09-11 14:25   diarienr: 0201-K233390-03
366



367

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Sundqvist, Johanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör angående sina iakttagelser på NK den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2003-10-02
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Syftet med förhöret är bl.a. att försöka klargöra hur den aktuella kniven som togs 
i beslag hanterades.

Förhöret sker på telefon då Sundqvist befinner sig i Finland och inte har något 
ärende till Sverige. Vidare skall tilläggas att hon den 12 oktober kommer att resa 
till Brasilien för arbeta där i drygt 5 månader.

Johanna berättar att hon hade kommit till NK ensam den här dagen. Anledningen 
var att hon skulle till Filippa K för att där byta ett klädesplagg. Hon berättar att 
hon kom till NK runt klockan 16.00 den här dagen. Hon tog sig sedan via 
rulltrappa upp till Filippa K på våning 1. Hon hade med sig ett par gröna 
sammetsbyxor som hon skulle lämna tillbaka i butiken. Hon fick dock vänta vid 
kassan då hon har för sig att det fanns en kund före henne. När hon hade 
återlämnat sitt klädesplagg så såg hon Anna Lindh inne i butiken Filippa K. I 
samband med att hon själv var på väg ut ur butiken, så hade hon också vänt sig 
om för att titta mot Anna Lindh ytterligare en gång men såg då endast en väninna 
som hon tror att Anna Lindh hade med sig. Den här väninnan befann sig då, om 
hon minns rätt, ganska nära kassan. Hon har dock inget minne av att hon vid det 
här tillfället, när hon vände sig om, såg Anna Lindh i butiken. Hon tror dock att 
Anna Lindh befann sig något längre in i butiken och att hon av den an-
ledningen inte såg henne.

Hon fick också frågan om vad hon själv gjorde inne i butiken den här dagen 
förutom att lämna tillbaka sina byxor. Hon berättar att hon inte provade några 
kläder och att hennes enda anledning till besöket på Filippa K var att återlämna 
byxorna. Hon tror inte att hon gick runt inne i butiken för att känna på andra 



kläder.

Hon fick frågan om hon reagerade på någon annan person inne på Filippa K men 
hon uppgav att hon inte gjorde detta. Hon tror dock att det fanns ytterligare 
kanske någon kund därinne. Vidare så reagerade hon heller inte på någon annan 
person på NK det här dagen. Hon säger att det fanns säkert personer utanför 
butiken Filippa K men det var ingen hon noterade. Hon berättar att efter att hon 
hade uträttat sitt ärende på Filippa K, så gick hon i riktning mot rulltrappan för 
att ta sig ner till bottenplanet och vidare ut ur varuhuset. Hon berättar att hon 
själv inte var på NK det här dagen för att shoppa. 

Johanna gick således bort mot rulltrappan och hon beskriver att hon fick ställa 
sig på kö en liten kort stund för att komma på rulltrappan nedåt. Hon beskriver 
att det kom en hel del människor åkande med rulltrappan från planet ovanför. I 
samband med att hon hade klivit på rulltrappan för att åka neråt och när hon 
alltså själv befann sig ganska högt uppe i rulltrappan, så var det en kille som 
sprang förbi henne på hennes vänstra sida. Johanna beskriver att hon själv hade 
stått på rulltrappans högra sida. Hon beskriver också att det fanns en hel del 
andra människor i rulltrappan. De här personerna tror hon stod utmed den högra 
sidan men det kan också vara så att en del av dessa även stod på den vänstra 
sidan. I vart fall så hade den här killen snuddat vid henne på sin väg nedför rull-
trappan. På fråga uppgav hon att hon inte har någon uppfattning om att den här 
killen knuffade sig fram på sin väg nedför rulltrappan. Hon tror nämligen att 
människorna som befann sig i rulltrappan istället flyttade på sig då de hörde 
killen komma springande i rulltrappan. Hon beskriver att killen tog sig ganska 
snabbt nerför trappan. Hon fick också frågan om den här killen skrek någonting 
men hon uppgav att hon inte uppfattade att han sa något över huvud taget. 
Däremot säger hon att någon ovanför rulltrappan hade skrikit något i stil med "ta 
honom" eller något liknande. Johanna beskriver att hon hörde detta i samband 
med att hon själv hade börjat åka i rulltrappan nedåt. 

Hon säger vidare på fråga att hon inte kan beskriva de andra personerna som 
fanns i rulltrappan. Den enda person hon minns är den kvinna som sedan kom att 
hjälpa henne med att ta hand om kniven som Johanna hade hittat i rulltrappan. 
Den här kvinnan arbetar på NK säger Johanna.

Johanna beskriver det som att den här killen passerade henne på vänster sida i 
rulltrappan på väg nedåt. Hon berättar att hon sedan såg att killen släppte en kniv 
från sin högra hand och att kniven hamnade på steget nedanför där Johanna stod. 
Hon säger att det första som hon reagerade på att hon hörde att det "dunsade till" 
och Johanna tittade då ner och såg att det var en kniv som hade hamnat på 
rulltrappsbandet nedanför henne. Hon har också för sig att hon såg handen på 
mannen i fråga och att hon efter detta hade hört den här dunsen. Mannen 
fortsatte sedan nedför rulltrappan och Johanna berättar att hon själv därefter tog 
upp kniven från bandet. Hon beskriver att hon själv inte hade några handskar på 
sig. Hon säger också att hon egentligen inte vet varför hon tog upp kniven men i 
vart fall så tog hon den mellan sitt pekfinger och tumme med vänster hand. Hon 
beskriver att hon höll på handtaget nästan där själv knivbladet börjar och hon 
beskriver att det var ungefär på mitten av kniven. Hon berättar på fråga att hon 
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själv inte tog på själva knivbladet. Johanna kom sedan ner med rulltrappan till 
bottenvåningen och hon beskriver att hon sedan blev stående med kniven i 
handen en kort stund. Hon berättar att det var en hel del människor som 
passerade förbi henne och dessa personer måste ha sett då hon stod och höll i 
kniven. Det kom fram en kvinna till henne, en kvinna som hade stått framför 
Johanna i rulltrappan. Det visade sig att den här kvinnan arbetade på NK och 
tillsammans med den här kvinnan så gick de båda bort till en rund disk, ca 20 
meter från rulltrappan. Johanna berättar att hon själv hela tiden höll kniven och 
att hon gjorde detta på samma sätt som nyss är beskrivet i förhöret. Hon säger 
dock att hon kan ha kommit åt kniven i fråga med sitt mellersta finger. Hon och 
kvinnan på NK kom fram till den här runda kassadisken och i samband med 
detta så började de titta efter vakter på varuhuset. Hon beskriver att de dock inte 
såg några vakter i närheten. Den andra kvinnan tog då fram ett vitt större papper 
och lade detta på disken. Hon beskriver att det såg ut som ett papper som man 
exempelvis paketerar blommor med. Vad gäller storleken så säger hon att det var 
i storleken minst av två stycken A3 ark. Johanna lade kniven på detta papper och 
därefter så vek kvinnan ihop pappret så att det blev som ett mindre paket. På 
särkskild fråga uppgav Johanna att kniven täcktes helt av det här pappret. 
Därefter tog kvinnan från NK upp papperspaketet med den innehållande kniven. 
Hon beskriver att hon sedan följde med den här kvinnan till ett vaktkontor på 
NK. Hon är lite osäker på följande men möjligtvis var det även så att det var en 
vakt som hade följt med till det här kontoret. Hon har nämligen ett minne av att 
kvinnan på NK diskuterade något med den här vakten. I vart fall så var det 
kvinnan på NK som bar den aktuella kniven till vaktkontoret och inte Johanna.

Hon ombads att beskriva vad som sedan hände när de kom till det här 
vaktkontoret på NK. Hon berättar att de kom till ett vaktkontor där det finns en 
glaslucka. Kvinnan på NK sträckte in knivpaketet till vakterna som satt innanför 
luckan. Hon beskriver att det var två stycken killar som satt därinne. En med 
utländskt utseende med mörkt kortklippt hår, killen var betydligt kortare än 
Johanna själv som är 175 cm lång. Den andre killen beskriver hon som en 
"vanlig svensk". På fråga om vad som sedan hände med kniven, så säger hon att 
hon tror att en utländske kille stoppade knivpaketet i ett brunt kuvert, eventuellt 
av storleken A3. Vad som sedan hände med kniven känner hon inte till. Däremot 
säger hon att en av vakterna tog hennes personuppgifter på platsen. Hon 
beskriver att anledningen till att hon inte vet var kniven tog vägen sedan kan 
vara att glaset in till vaktlokalen var mörkt och att hon av den anledningen inte 
såg vad som skedde därinne med knivpaketet.

Hon tillfrågades om det då fanns andra personer vid vaktlokalen. Hon säger att 
det kan ha funnits ytterligare en vakt där men hon är osäker på detta. Hon är 
dock helt säker på att det var minst två vakter vid vaktlokalen men att det också 
kan ha varit ytterligare en. Hon säger dock att hon kan blanda ihop detta med 
tanke på att hon tror att de hade sällskap av en vakt ner till själva lokalen och att 
det var den vakten som gick in bakom luckan.

Johanna var sedan kvar på vaktkontoret ca 5 minuter innan hon lämnade 
kontoret och sedan NK. Hon berättar på fråga att hon då inte visste vad som hänt 
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utan att hon först senare på kvällen fick reda på detta. Hon hade suttit och väntat 
på att polisen skulle ringa till henne under kvällen men eftersom de inte gjorde 
detta så hade hon själv ringt till polisen nästa morgon. Detta för att berätta att 
hon själv hade tagit hand om kniven.

Hon ombads försöka beskriva hur kniven såg ut och om hon såg något blod på 
densamma. Hon berättar att när hon hade kommit ned för rulltrappan med kniven 
i nypan så hade hon sett att det var blod på själva bladdelen. Hon beskriver det 
som att blodet inte rann men att det fanns blod på bladet. Däremot säger hon att 
hon inte vet om det fanns något blod på själva handtaget av kniven. Hon 
beskriver det som att handtaget var rött och att hon heller inte kände att 
handtaget var vått.

Johanna ombads försöka uppskatta tiden från det att hon själv lämnade Filippa K 
butiken till dess att hon stod i rulltrappan och blev förbisprungen av den här 
mannen. Hon uppskattar att det gick ganska fort mellan dessa två händelser. Hon 
har nämligen inget minne av att hon hade gått vidare på NK för att titta in i andra 
butiker, utan att hon endast hade gått i normal takt bort mot rulltrappan för att ta 
sig ner till bottenvåningen. Däremot så hade hon fått vänta en liten stund ovanför 
rulltrappen innan dess att hon kunde kliva på densamma.

Johanna ombads försöka göra en kort sammanfattning av hur hon själv hanterade 
den här kniven. Hon beskriver som hon nyss gjort att hon hade tagit kniven med 
två fingrar och därefter hållit i kniven innan dess att den lades på ett papper. 
Därefter så hade kvinnan på NK paketerat kniven i fråga. Den här kvinnan hade 
sedan burit knivpaketet till vaktkontoret där de lämnade av kniven. I samband 
med detta säger Johanna att hon är lite osäker men säger att hon själv hade blivit 
ensam vid den här disken en stund innan hon och kvinnan gick till vaktkontoret. 
Kvinnan hade då, som hon tror det, varit och letat efter vakter. Vad gäller var 
kniven då befann sig, så säger Johanna att hon tror att den här kvinnan hade 
kniven med sig vid tillfället. Johanna säger att hon då stod ensam vid den här 
disken tillsammans med en kvinnlig kassörska. Hon kan inte beskriva den här 
kvinnan mer än att hon uppfattade att hon var av utländsk härkomst och var 
relativt kort i längden. Hon minns däremot inte kvinnans klädsel. Hon har också 
något minne av att det hade funnits en manlig expedit vid den här kassadisken 
men hon kan heller inte beskriva den här personen närmare.

Johanna uppgav också spontant att hon kunde påminna sig att en ung flicka hade 
kommit fram till henne i samband med att Johanna själv hade stått och hållit den 
här kniven i handen. Flickan i fråga hade undrat vad som hade hänt. Hon kan 
dock inte beskriva en här flickan närmare. 

Johanna fick också frågan om det var någon annan än hon själv som rörde den 
här kniven. Johanna är av den uppfattningen att det inte var någon annan än hon 
som gjorde detta med tanke på att kniven sedan paketerades in i det här pappret.

Johanna hade sedan lämnat NK via en hörnentré, hon vet dock inte vilken adress 
eller vilken gata hon kommer ut på.

Förhör med Sundqvist, Johanna; 2003-10-02 10:25   diarienr: 0201-K233390-03
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Vidare tillfrågades hon om hon sett bilder på den sk. NK-mannen i tidningen 
eller på TV. Hon berättar att hon gjort detta men hon att hon själv inte med 
säkerhet kan säga att det rör sig om samma man. Hon beskriver det som att hon 
själv mest såg den här personen bakifrån på väg nedför rulltrappan. Däremot så 
hade hon nog kastat en blick på mannen då han passerade henne. Hon har dock 
inget minne av dennes ansikte. Däremot säger hon att hon tidigare sagt att 
mannen skulle haft något rött på sig. Hon säger att hon är osäker på detta men att 
det röda i så fall hade funnits på bröstdelen av mannen och att hon hade sett detta 
i samband med att han passerade förbi henne i rulltrappan. Hon vill dock 
framhålla att det kan ha varit någon annan på platsen som hade haft något rött på 
sig. Hon säger vidare beträffade de här bilderna hon sett på NK-mannen att 
bilden som finns på honom bakifrån är ganska välliknande. Hon kan dock inte 
säga att det rör sig om samma person.

Eget signalement: Johanna berättar att hon är 175 cm lång och har ljust 
pageklippt hår, hon beskriver sig själv som smal och lång. Hon var den här 
dagen iklädd en ljusbeige ylletröja med huva samt tillhörande bälte till tröjan. 
Under tröjan hade hon en mörkröd skjorta, vidare hade hon blåjeans.

Signalement på kvinnan som hjälpte henne med kniven: hon beskriver att 
den här kvinnan är i eventuellt 45 år åldern och kvinnan har normal 
kroppsbyggnad, hon uppfattade kvinnan som ungefär lika lång som Johanna 
själv är. Hon kan inte beskriva kvinnans klädsel men tror att hon hade någon 
mörk färg på sig. Hon beskriver kvinnans hår som halvlångt, brunt och tjockt.

Förhöret avslutades klockan 11.10.
Förhöret nedtecknat i konceptform och fortlöpande uppläst och godkänt.

Stockholm dag som ovan

Ulf Jacobsson
krinsp

Förhör med Sundqvist, Johanna; 2003-10-02 10:25   diarienr: 0201-K233390-03
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PM Kontroll av tid på kassaapparat / Filippa K, 2003-09-12 14:46   diarienr: 0201-K233390-03
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Två kvittoutskrifter, 2003-09-12 14:46   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Marcus Lindgren
Signerat datum

2003-09-10 20:36Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1ONÖ Övervakning Norr
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Fridh, Lena Gunilla
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne angående iaktagelser i samband med mordförsök på NK, Hamngatan den 10 sept 2003

kl 16.10
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Marcus Lindgren
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

17:45
Förhör avslutat

18:14
Förhörsplats

NK, Hamngatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Lena Fridh arbetar på NK Kvinna på plan 1.

Lena berättar att någon gång mellan kl 16.10 och 16.15 i dag den 10 September stod hon i 
rulltrappan som leder ner  till gatuplan. En bit bakom henne stod den finska kvinna som senare 
hittade kniven. Lena är säker på tidpunkten eftersom hon precis gått på kafferast kl 16.10.

När hon var i mitten av rulltrappan hörde hon hur någon högt skrek till en gång. Lena tror det 
var en kvinnoröst. Personen skrek något liknande " vad gör du din jävla idiot".
Kort därefter kom det en man i hög fart springande förbi de två, till vänster om dem  i 
rulltrappan, just innan han passerade de två hörde Lena ett ljud i rulltrappan. Hon tittade då till 
som hastigast men såg ingenting. Lena såg sedan hur mannen fortsatte vidare ner för 
rulltrappan och bort mot den entré som går mot Hamngatan/ Regeringsgatan. Lena tror att det 
var en mansperson på sättet som personen var byggd och hur han sprang men hon såg aldrig 
ansiktet.

När Lena sedan kom ner till gatuplan tittade hon till bakåt ytterligare en gång och såg då att 
den kvinna som stått bakom henne  hade en kniv i handen. Kvinnan sedan till Lena " Det är ju 
blod på den". Lena beskriver kniven som en morakniv med rött plastskaft. På bladet fanns det 
blod.

De båda gick sedan bort till kassan vid herravdelningen för att låna telefonen så att de skulle 
kunna komma i kontakt med vakterna på NK. Personalen på herravdelningen ringde sedan 
först en gång men det var upptaget, Lena försökte då ytterligare en gång även denna gång var 
det upptaget. Hon lade då kniven i silkespapper och gick ner med den till vakterna vid 
kontrollen. När hon var där nere kom kvinnan som hade hittat kniven ner med en ur personal 
från herravdelningen.

Kvinnan sade också att hon hade tagit i kniven. Hon fick sedan lämna sina personuppgifter 



och telefonnummer till vakterna.

Lena beskriver den person som sprang förbi henne i rulltrappan enligt följande:
Mansperson av normallängd, 175-180 cm. Han bar en ljusgrå huvtröja som var uppfälld över 
huvudet. Bakpå tröjan var det någon text, Lena tror att texten var svart.
Lena säger att på det sättet som mannen sprang tror hon att mannens ålder kan vara någonstans 
mellan 20-35år.

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar.

Förhör med Fridh, Lena Gunilla; 2003-09-10 17:45   diarienr: 0201-K233390-03
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Lämnad av Lena Fridh, 2003-09-10 17:45   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Lars-Göran Pålsson
Signerat datum

2003-09-30 15:05Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Fridh, Lena Gunilla
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres upplysningsvis angående iakttagelser den 10 September 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lars-Göran Pålsson
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:53
Förhörsplats

NK Kvinna
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Jared, Anders
Berättelse

Fridh uppger att hon var på väg till sin kafferast, då hon sett Anna Lindh samt dennas väninna 
stående vid avdelningen "My Time", som ligger strax innanför entrén till NK kvinna, (Se skiss 
pkt.1).

Fridh gick gången rakt fram och vek därefter av vänster mot rulltrappan. När Fridh står i 
rulltrappan på väg ned till entréplanet hör hon, som hon uppfattar som en kvinnoröst skrika 
"din jävla idiot" eller något liknande. 

När Fridh kommit ungefär halvvägs ned i rulltrappan, kommer en mansperson rusande ned för 
rulltrappan och passerar henne på vänster sida. I samband med att personen passerar Fridh hör 
hon ett ljud som hon beskriver som ett "klonk", men ser själv inte vad som orsakat detta ljud.

Fridh ser bara ryggtavlan på personen. Hon uppskattar personen vara 175-180 cm lång, iklädd 
en grå munkjacka med en huva som var uppfälld över huvudet. Hennes minnesbild är att det 
fanns någon svart påsydd text bakpå munkjackan. Fridh tillägger att texten var något svängd.

Personen fortsatte att rusa fram längs marmorgången och vek därefter av vänster mot entrén, 
(Se skiss pkt. 4). Fridh såg dock ej om mannen sprang ut genom entrén. Fridh uppger att det 
inte varit någon som sprungit efter personen. Av personen sätt att springa, fick Fridh den 
uppfattningen att mannen inte var så gammal, ca. 20-35år.

När Fridh stigit av rulltrappan vänder hon sig om. Fridh ser då en kvinna som står i rulltrappan 
och håller i en kniv. Vad Fridh kan erinra sig så var det några personer som befunnit sig 
mellan henne själv och kvinnan som höll i kniven, men Fridh påtalar att hon inte är säker på 
detta. 

När kvinnan stigit av rulltrappan står hon handfallen och håller i kniven, varpå hon säger "det 
är blod på kniven". Fridhs minnesbild är att kvinnan håller i kniven i knivskaftet, (Se skiss pkt. 
2).



Fridh uppger att kniven var en Morakniv, men att det har ett plast alternativt backelitskaft.

Fridh och kvinnan med kniven går runt kassan på NK herrekipering, så att man står på den 
bortre sidan sett från rulltrappan, (Se skiss pkt. 3). Fridh ber kvinnan som står i kassan på NK 
herrmode att ringa kontrollen, varvid denna uppger att det är upptaget. Fridh försöker då själv 
att ringa kontrollen, men erhåller också en upptaget ton.

Kvinnan med kniven har lagt ned densamma på kassadisken vid NK herrekipering. Fridh går 
efter sitt försök att ringa kontrollen in bakom kassadisken på NK herrekipering och hämtar ett 
silkespapper, som hon därefter omsluter runt kniven. Fridh fattar därefter tag om 
silkespapperet och bär kniven till kontrollen. Fridh omtalar att hon sett att det funnits något 
vått rött på bladet närmast knivskaftet samt ytterst på knivudden.

När hon kommer fram till kontrollen går hon fram till en manlig vakt och lägger kniven 
innanför luckan. Kniven är då fortfarande osluten av silkespapperet. Fridh uppger för vakten 
att någon tappat kniven.

En kvinnlig vakt som sitter bredvid dem manlige vakten, säger då att någon blivit knivskuren i 
handen.

Fridh omtalar att kvinnan som anträffat kniven kommit ned till kontrollen tillsammans med en 
anställd på NK herrekipering. Hon önskade lämna sitt namn, med anledning av att hon tagit i 
kniven.

Fridh har inget minne av att hon skulle ha tagit i kniven.

Fridh omtalar att det inte var speciellt mycket människor som befann sig inne på NK kvinna 
vid 15.30-tiden. Vidare att de flesta varit som befunnit sig på NK kvinna denna tid, var i 
medelåldern. Fridh har inget minne av att hon sett den aktuelle mannen innan han rusat förbi 
henne i rulltrappan.

Fridh har heller ingen minnesbild av att mannen burit på något.

Förhöret genomläst och godkänt på NK kvinna söndagen den 14 september 2003, kl. 13:05

Förhör med Fridh, Lena Gunilla; 2003-09-11 12:30   diarienr: 0201-K233390-03
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Bifogas förhöret med vittnet Lena Fridh, 2003-09-11 12:30   diarienr: 0201-K233390-03
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Bifogas förhöret med vittnet Lena Fridh, 2003-09-11 12:30   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Lars-Göran Pålsson
Signerat datum

2003-09-25 10:47Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Fridh, Lena Gunilla
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående iakttagelser den 10 september 2003
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lars-Göran Pålsson
Förhörsdatum

2003-09-23
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

10:37
Förhörsplats

NK Kvinna
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fridh tillfrågas om hon sett bilderna som varit publicerade i tidningen på mannen iförd keps 
samt en Nike-tröja (NK-mannen).

Fridh omtalar att hon sett dessa bilder. Fridh påtalar att hon inte sett ansiktet på den man som 
sprungit förbi henne i rulltrappan den aktuella dagen. Fridh påpekar att de bilder som är tagna 
från sidan, stämmer med den kroppshållning (framskjutet huvud), som mannen hade. Vidare 
stämmer även kroppsbyggnaden överens med den man hon iakttagit den aktuella dagen.

Fridh uppger att hennes minnesbild är att texten på mannens tröja fanns på ryggen. Fridh 
påtalar att hon kan ha vänt sig om i rulltrappan, då hon hört "klonket", varför hon därför måste 
ha sett texten på tröjans framsida, hon är dock inte säker på detta.

Fridh har inte sett de bilder som finns publicerade på Internet, avseende den häktade mannen.

Fridh har inte mer att tillägga avseende hennes iakttagelser den 10 september 2003.

Förhöret uppläst och godkänt via telefon den 24 september 2003, kl.15:07.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Fridh, Lena Gunilla
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fridh underrättas om att hon skall höras med anledning av den kniv som finns i beslag hos polisen.

Enligt tidigare förhör så har det framkommit att Fridh har uppmärksammat hur en kvinna har hållit i en

kniv i rulltrappan på NK, Stockholm, den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2003-10-02
Förhör påbörjat

10:50
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Inledningsvis så underrättas Fridh om att hon skall lyssna noga på de delar som indikteras och 
vid felsägningar eller missförstånd, korrigera förhörsledaren.

Inledningsvis så tillfrågas Lena Fridh, som under förhöret tilltalas Lena, om hon har någonting 
mer som hon har kommit på sedan de senaste förhören. Hon uppger att det har hon inte. 

KNIVHANTERING

H= Förhörsledaren
F= Fridh, Lena 

H: Vi övergår i dialogform där Lena själv spontant får berätta vad hon har sett. Varsågod 
Lena, du har först här innan dragit det så bra så jag tycker att du berättar som det var, så 
du kan väl ta det från början igen då.

F: Ja, jag jobbar på NK Kvinna i hörnan på plan 1. När jag flyttade, jag var på väg på 
kafferast, så skulle jag gå på kaffe klockan 16.00, tittade till på klockan och såg att 
klockan var tio över och då säger jag att nu går jag på kafferast. Då går jag ut från den 
här avdelningen ut mot marmorgången, när jag kommer ut längst fram i butiken där vi 
har ett märke som heter Mai Tai så ser jag i ögonvrån en bekant person och då tittar jag 
till och vänder mig om och då ser jag att det är Anna Lindh och hon pratade med en 
väninna eller någon kvinna som var med som var lite längre in i butiken. Eftersom man 
är ganska van vid sådan här personer på NK man reagerar inte så mycket, man går förbi 
bara liksom och låter dom vara. Sen fortsatte jag marmorgången rakt fram, förbi de 
butikerna som ligger utmed marmor-gången typ Escada, Espanda, Karaktär och runt 
Karaktär och ner i rull-trappan från plan 1 mot gatuplanet, för jag skulle åka ner på 
kafferast. När jag står förbi halva rulltrappan, då hör jag ett skrik, hör ett skrik, hör att 
någon skriker några okvädningsord, alltså din jäkel eller någonting sånt uppe från plan 1 



och jag vänder mig om och tittar och precis då så springer det förbi en kille i grå 
munkjacka med huvan uppdragen, samtidigt som han springer förbi så hör jag något 
klonk i rulltrappan, automatiskt så vänder jag mig om och tittar ner mot rulltrappan men 
ser ingenting. Jag fortsätter att åka ner i rulltrappan men vänder mig om och stannar när 
jag kommer ner för rulltrappan. Det kommer en finsk kvinna och håller i kniven, med 
rak arm och håller i knivskaftet, ett knivskaft.

H: Du visar här att hon håller den med höger hand utefter sin högra sida?
F: Ja precis. Hon ser lite förtvivlad ut som man vill hjälpa kunderna men hade ingen aning 

om vad det var för någonting men då säger hon till mig, det är blod på kniven, då blir jag 
lite panikslagen och det sätt som vi har då är att ropat på våra vakter. Så jag säger till en 
som står, jag kommer tyvärr inte ihåg hennes namn men jag vet vem personen är, som 
har jobbat länge på NK herrskjortor då, ber henne ringa ner till vakterna och ger 
kortnumret. Hon ringer men det är upptaget och då säger jag själv så här att, jag tar med 
mig kvinnan fram till hennes disk och ber kvinnan lägga kniven på disken. Jag ringer 
själv till kontrollen, jag tror att jag skall få svar, det är ju så, man tror att man.. men det 
var lika upptaget när jag ringde. Då går jag bakom vid skjortorna, tar ett silkespapper 
och tar kniven med det och varför jag gör det, det är säkert en reaktion eftersom hon 
hade sagt att det var blod på kniven och då förstår man att det var någonting, vi visste 
fortfarande inte vad det var. Jag tar kniven i silkespapper, går längs herrskjortor, trappan 
ner till personalkontrollen och håller den här i silkespappret. Lämnar den till vakten där 
och säger att den här hittade vi precis vid rulltrappan. När jag står därnere, så kommer 
den här finska kvinnan ner med en personal från skjortor och säger att hon vill lämna sitt 
personnummer och telefon-nummer, för jag hade ingen tanke på det själv när jag gick 
ner med kniven att hon på något sätt hade, ja att hon kände obehag, det förstår jag ju 
efteråt men jag var så inne på att bara lämna från mig kniven till vakterna för att det var 
något, dom måsta ha den liksom, det är den vägen vi går.
Då kom hon ner och hon lämnade sitt personnummer, visade sitt finska körkort och 
vakten skrev ner telefonnummer där hon kunde nås. Hon kände sig lite orolig och jag sa 
du har ju mig som vittne, att jag har tagit den från dig och att jag hörde det är i 
rulltrappan.

H: Vad bra, på den här avdelningen skjortor, det var en kvinna som jobbade där i många år, 
fanns det några flera personer här?

F: Det fanns det säkert men jag såg dom inte då, det var en annan person som kom ner med 
den här kvinnan.

H: Okej och det är inte samma person som -
F: Nej det är det inte. Det är det inte.
H: Och sen innan vi går över till att diktera, en gång till, du tar in kniven och då ligger den 

på disken om jag förstår dig rätt?
F: Ja.
H: Och där har då den här kvinnan som har anträffat den lagt?
F: Ja precis.
H: Okej.
F: Jag har i alla fall inget minne av att jag tog i kniven, alltså, jag är nästan hundra procent 

säker på att jag bara tog den med silkespapper. Men man kan aldrig vara hundra procent 
säker, man kan ha kommit åt den men det vet inte jag.

H: Men hon har kniven utefter sin högra sida, ser du hur hon håller kniven?
F: Ja hon håller den i skaftet, det röda skaftet liksom, hon håller inte runt skaftet utan håller 

den liksom så den ligger liksom, nästan lite löst i handen och då bladet där. Nu vet inte 
jag, jag ser i mitt huvud så är det liksom den raka sidan ligger så och den andra så, 
det……i mitt huvud finns den bilden.

H: Du menar då när vi tittar, du har handen uppåt mot taket och så tumgrepp mot höger då 
så att säga och …

F: Åt sidan lite så.
H: Ja just det, tumgreppet åt den sidan, den raka sidan på kniven då?
F: Ja den raka sidan ja.
H: Och eggen är då emot den motsatta sidan om man säger.

Förhör med Fridh, Lena Gunilla; 2003-10-02 10:50   diarienr: 0201-K233390-03
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F: Vad jag kommer ihåg, det är den bilden jag har liksom..
H: Det här silkespappret, var förvarades det?
F: På herrkonfektion under deras disk.
H: Var det ett stort papper eller?
F: Ja det var ett stort papper som jag vek ihop, det stämmer.
H: Behövde du ta upp kniven och lägga i pappret eller hur gjorde du?
F: Nej jag har inget minne av att jag gjorde det, utan jag har ett minne av att jag lade 

silkespappret dubbelvikt och tog den så, jag kan inte säga helt säkert men jag har ett 
minne av att jag gjorde så, tog pappret och var noga med att inte beröra kniven va, man 
visste då inte liksom vad det var för någonting, men ändå så när man hittar sådana här 
grejer, så blir man ju lite orolig att det kan ha hänt någonting och vad jag fick höra sen 
när jag stod vid kontrollen här nere, så var det ju att någon var knivskuren i handen, det 
var vad vi fick reda på från början, för man visste ju inte då heller hur allvarligt det var, 
man visste inte vem det var.

H: Jag förstår. När du sedan bär den här kniven, för den har du då i din hand..
du visar att du har den i höger hand och går ner till kontrollen.

F: Ja, ja.
H: Hur lägger du den på disken där?
F: I kontrollen? Jag lägger den i pappret så att säga.
H: Omsluter pappret hela kniven eller ser man att det är en kniv?
F: Nej man ser att det är en kniv.
H: Man ser att det är en kniv.
F: Ja det gör man. Men jag liksom lägger den så här för jag håller den liksom med pappret 

och lägger ner den så att jag, om jag kommit åt den det kan jag inte säga men att jag 
lägger ner den och säger att den här hittade en kund i rulltrappan, ta hand om den. Sen, 
då tyckte jag att jag liksom hade lämnat ifrån mig, sen blev det ju lite kalabalik och sånt 
och sen gick jag upp igen och pratade med de här tjejerna som sprang runt och ordnade 
och sa att jag har talat om precis för vakterna var jag har hittat och jag hoppas att det är 
okej men då ringde hon och då ville hon att jag skulle komma upp på plan 4 och så 
redogöra för, alltså för polisen.

H: Det var bra. Då skall vi övergå till att diktera.

Lena tillfrågas om hon besökte Filippa K den aktuella dagen men uppger att det har hon inte 
gjort. Under förhöret så har vi haft tillgång till en skiss över såväl plan 2, plan 1 som nedre 
botten/gatuplanet. Hon ombedes att på skissen rita in den väg hon har gått och det gör hon 
med en röd penna. När hon har lämnat sin butik och gått den väg hon nu beskrivit, så är det 
raka spåret. Hon pratar inte med någon utan går direkt fram till rulltrappan som är då den som 
hon sedermera kommer att åka ner i. Det här är då inritat med ett rött streck. Inne på butiken 
NK Kvinna där Lena jobbar, så har hon med två ringar markerat Anna Lindh och dennas 
väninna. Anna Lindh är den som står närmast ytterdörren och är markerad med ett A. Hon 
åker sedan rulltrappan ner och säger att hon har åkt mer än halva rulltrappan när hon hör 
skriket. Hon kan inte exakt i tid säga - hur lång tid det tar - men kort efter skriket så rusar den 
här manspersonen förbi henne. I samband med att han passerar som hon redan beskrivit, så hör 
hon det här klonkande ljudet. Hon berättar att hennes position under hela resan ner i 
rulltrappan är på dess högra sida. Det här gör hon rent reflexmässigt. Enda gången hon håller 
till vänster det är när hon går. Hon uppskattar det, hon poängterar att hon uppskattar det, till att 
det är ca 1/3 del kvar av rull-
trappan innan hon kommer ner på nedre botten.

Hon tillfrågas om det här skriket som hon har beskrivit. Hon uppger då att det är en 
kvinnoröst, det är hon helt säker på. Men rösten kommer inte bakom henne i rulltrappan, utan 
uppe ifrån plan 1, men ganska nära rulltrappan. Hon ritar på en skiss ett rakt streck och det blir 
ovanför butikerna Espanda och Caraktär, någon-
stans i det området uppfattar hon att skriket kommer ifrån. Det kan också vara ifrån någon av 
de nämnda affärerna. Från hennes position i rulltrappan kan hon inte se upp till plan 1.
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Lena vill göra den korrigeringen, att hon vet inte om man kan se upp till plan 1. Hon berättar 
att hon tittade åt det håll där hon hörde ljudet men har ingen minnesbild av att hon ser 
någonting. Därav hennes slutsats att hon inte tror att man kan se upp till plan 1.

Lena berättar att när hon stiger på rulltrappan på plan 1 så uppfattar hon det som att det finns 
folk i rulltrappan. Hon berättar att det inte är så där väldigt tätt, utan har den minnesbilden utav 
att det är ett antal personer som står framför henne. När hon sedan börjar åka i rulltrappan så 
tittar hon inte upp förrän hon hör det här skriket. Hon berättar att när hon först hör det här 
klonket, då vänder hon sig om i rulltrappan, innan dess har hon inte gjort det. Hennes 
minnesbild är att det står folk då "hela vägen" som hon uttrycker det, uppåt i rulltrappan. De 
personerna som hon ser står också, som hon uppfattar det, på höger del av rull-
trappan. Således är det alltså fritt fram att röra sig i den vänstra delen av rull-
trappan. I vart fall är det Lenas minnesbild. Anledningen till att hon vänder sig om är som nyss 
nämnts, skriket och sedermera det här ljudet ifrån, ett klonkande ljud.  Hon berättar att hon 
inte riktigt kan förklara varför hon stannar nere på nedre botten. Det enda hon kan tänka sig 
det är ju att hon får den här känslan att någonting har hänt, hon har hört det här ljudet, hon har 
hört skriket och hon har sett den här manspersonen springa förbi henne. Utifrån det 
resonemanget utgår hon från att det är därför hon stannar och vänder sig om och tittar mot 
rulltrappan. Den andra kvinnan, finskan, har då kommit av rulltrappan och står också på nedre 
botten. Det är då som Lena ser att kvinnan i fråga håller den här kniven som hon har själv 
beskrivit tidigare i det här förhöret. Hon ser således inte den finska kvinnan med kniven i 
rulltrappan, utan det är först när de har kommit ner på nedre botten som hon gör den 
iakttagelsen. Hon ser att den här kvinnan är rädd som hon uttrycker det. Hon håller kniven och 
ser handfallen ut. Eftersom hon är anställd på NK så går hon fram och undrar om hon kan 
hjälpa till. Det är då kvinnan berättar att hon har hittat en blodig kniv. Dom finns då precis i 
anslutning till herrskjortor och herrslipsar. Och som hon också nyss har beskrivit så får hon 
kontakt med den person som jobbar där och som har jobbat i många år och ber denna att ringa 
till vakten. Det är på det sättet dom jobbar.

Hon ombedes beskriva den här kvinnan som jobbar på Herrskjortor och uppger att hon är 
ganska kort, ca 150-160 cm, ca 60 år och som hon nämnt tidigare, jobbat i många år på NK. 
Hon står ofta vid kassan. Lena kommer att försöka ta reda på namnet på henne och hon tror 
inte att det kan vara några problem.

På skissen som vi har till förfogande så ritar hon in kassan som en hästsko. Hon är lite osäker 
på den exakta placeringen av kassan. På den här kassadisken så finns då en kassa men 
telefonen finns i anslutning till pelaren och det är därifrån samtalen till vakten sker. 

På skissen ritar sedan med röd penna hur hon går, då med kniven i handen, som hon har 
beskrivit ner då två halvtrappor. På ett A4 papper så har hon skissat med röd penna en 
schematisk skiss över var kontrollen finns. Hon beskriver det då att borta vid den runda ringen 
som hon har på skissen, så är då ett vaktrum med kameror osv. Det är två stycken luckor men 
den lucka som hon går fram till, är alltid bemannad. Ringen som hon ritar där föreställer då 
den manliga väktare som sitter där. Vid sidan av finns sedan ett vaktrum där de kan uppehålla 
sig. Hon gör det rättelsen att det är vaktchefens rum.

Hon lämnar sedan då fram kniven som hon redan har beskrivit till den här manliga väktaren. 
När hon står och redogör för hur hon har kommit över kniven så kommer upphitterskan, 
finskan, med en manlig expedit ifrån NK herrskjortor. Hon ansluter sig och vill, som också har 
redan beskrivits, lämna sina uppgifter. Hon kan inte nämna namnet på den manliga expediten 
som följer med finskan ner till vakten. Hon säger dock att hon kan ta reda på det namnet och 
kommer att göra det. Hon beskriver honom som ganska lång ca 185-190 cm och runt 30 år i 
ålder. Men hon återkommer som sagt men namn på den personen.

Hon beskriver att den enda person hon ser här nere det är den här vakten som jobbar innanför 
den här luckan. Vid sidan av så ritar hon en kvadrat som hon beskriver som en kvinna som 
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sitter. Hon beskriver som en ung flicka. Det är i samband med att hon har lämnat över kniven 
och lämnat sin redogörelse, så får hon reda på att det är någon som har blivit knivskuren. Hon 
vet inte vem som har blivit knivskuren, utan bara att någon har blivit det. Det uppstår då ett 
resonemang här och en viss oro sprider sig i området. Hon ser fortfarande bara den här vakten 
som hon beskriver som en uniformsklädd, mörkhårig, kortklippt hår, ca 165-170 cm lång, satt 
i sin kroppskonstitution och ca 25 år. Det är den enda person hon ser som väktare där nere. 
Han har jobbat ganska länge så hon vet mycket väl vem det är och känner igen honom när hon 
ser honom. Hon skall ta reda på vad han heter.

Hon har ingen minnesbild utav vad vakten gör med kniven. Som hon redan har beskrivit så 
lämnar hon över den och det syns då att det är en kniv, kniven är således inte inslagen på något 
vis. Vad vakten gör utav den här kniven det kan hon inte säga. Hon går sedan omgående, på 
samma våningsplan, bort till ett rökrum som dom har. Hon tar där en kopp kaffe och tänder en 
cigarett. Efter en stund kommer det in en annan anställd, hon vet inte vem det är, och berättar 
att det har skett en knivskärning. Lena har inte ro i kroppen att stanna kvar, utan slänger i sig 
kaffet och lämnar sedan rökrummet för att åka upp till sin avdelning.

Hon berättar sedan att hon åker upp till sin avdelning. Normalt sett så går hon de här 
halvtrapporna upp till gatuplanet för att sedan gå igenom Accessoarena och åka rulltrappan 
upp. Ett annat alternativ det är att hon tar personalhissen upp till plan 1. Hon är osäker på vad 
hon gjorde den här dagen men tror att det lutar mer åt att hon åkte hissen upp. På den här 
skissen som används vid förhöret så har hon i en stor ring på plan 1 ritat in var personalhissen 
är. Den finns vid NK Boutique. När hon kommer upp så ser hon då att det är uppsatt några 
band, att det finns folk i anslutning till affären Filippa K. Hon ser också vaktchefen som hon 
beskriver står ungefär vid hörnet vid Kriss. Hon ritar in honom som ett kryss. Hon går fram till 
vaktchefen och berättar för honom också, att hon har hittat en kniv och var hon har gjort av 
den. Hon gör det tillägget att hon tror att man också hade ställt upp sådan här vita skärmar vid 
Filippa K. Hon ser då ingen polis- eller ambulanspersonal. Det är möjligt att de finns bakom 
skärmarna. Hon har inte sett när Anna Lindh bärs iväg på båren från våningsplanet. Efter att ha 
haft det här samtalet med vaktchefen så går hon in till sin avdelningen NK Kvinna. Hon 
tillfrågas om vaktchefen hade sagt någonting men hon kan inte erinra sig det mer än möjligtvis 
att han har sagt något, att det var bra det, eller något liknande. Dom för i alla fall ingen 
diskussion om händelsen.

Avslutningsvis så görs en rekapitulation av förhörsledaren och Lena ombedes lyssna nog på 
om det är rätt uppfattat.

När hon har kommit ner till nedre botten efter att ha hört skriket, efter att ha hört det här 
klonkande ljudet, så kommer hon att stå vänd emot rulltrappan. Hon ser då den här kvinnan, 
finska, som då har kommit ner på våningsplanet. De är nu båda två på nedre botten, den finska 
kvinnan står och håller i sin högra hand en kniv. Lena ser att kvinnan i fråga är 
handfallen/rädd, varför hennes servicemind säger att hon måste hjälpa till. Hon går fram till 
den finska kvinnan, vilket då säger att hon har hittat en blodig kniv. Hon visar kniven för Lena 
och Lena skriker då/ropar in till den här kvinna som då jobbar inne på herrskjortor. Hon ber 
den kvinnan att ringa till vakten. De har då fortfarande inte gått in på herr-
skjortavdelningen, utan de två är utanför. Lena är sedan osäker på om den här kvinnan vid 
herrskjortor ropar tillbaka och säger att hon inte har fått någon kontakt/att det är upptaget. 
Lena och den finska kvinnan går in på herr-skjortsavdelningen. Lenas minnesbild är att den 
finska kvinnan fortfarande håller i kniven. Hon har själv alltså inte vidrört kniven ännu. 
Hon/Lena ringer också ner till vakten i tron att hon skall får kontakt med dom. Men även hon 
får en upptagetsignal. Den finska kvinnan har då lagt kniven på disken på herr-
skjortor. Lena går då fram och under disken så plockar hon fram ett större silkespapper. Hon 
lägger det över kniven och på så sätt greppar hon kniven. Hon har allstå ingen minnesbild av 
att hon själv vidrör kniven. Med det här taget så tar hon kniven, bär den i detta papper, packar 
alltså inte in kniven, ner till kontrollvakten. När hon kommer fram till den luckan som då är 
bemannad, så lämnar hon över kniven till den väktare som finns där. Hon är där osäker på om 
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huruvida väktaren tar in kniven innanför glaskuren eller om den blir liggande i luckan. När 
kniven presenteras för väktaren så ligger den således synlig eftersom hon då släpper pappret. 
Pappret ligger bara runt kniven. Lena tycker att det är en riktigt uppfattning men vi gör den 
korrigeringen att när finskan kommer ner, så uttrycker hon någonting i stil med "det är blod på 
kniven".

ÖVRIGT
Hon ombedes beskriva kniven. Hon säger då att det är en "vanlig Morakniv". Den är röd i 
skaftet och i form av ett plastmaterial. Hon säger att kniven inte hade parrerstång på båda 
sidorna utan möjligtvis en mindre på den ena sidan. Och att skaftet skulle ha en fördjupning i 
mitten. Enkelt uttryckt så säger hon att det är en vanligt Morakniv. Hon säger att det är en 
modern Morakniv och berättar att hon själv har tidigare haft sådan i hemmet och vet precis hur 
en sådan ser ut. Det blod som hon vill minnas att hon såg på kniven, var på själv udden lite 
grann och sen längst upp vid skaftet.

EGEN KLÄDSEL
Lena berättar att hon inte kommer ihåg exakt vad hon hade för klädsel den här dagen. Hon 
byter ganska ofta kläder och säger att det är svårt för henne att erinra sig just vad hon hade på 
sig. Hon berättar att hon är ca 171 cm lång, ordinär kroppsbyggnad, bär alltid glasögon bruna 
med lite bredare skalmar på. Hon har ett halvlångt hår i brunt/cendréfärgat. Däremot har hon 
alltid sitt halssmycke på sig, en halskedja med en oval med stenar i. Hon gör den korrigeringen 
att hon behöver inte bära glasögon jämt, utan har dom för läsning. Hon berättar att hon bär 
glasögonen alltid på sig och då brukar hon stoppa dom i tröjan och vid halsen så de hänger 
synligt.

H: Då har jag för avsikt att avslutat förhöret och klockan har blivit 11.50. Du har suttit med 
Lena under hela indikteringen här. Tycker du att det stämmer det jag har sagt, eller vill 
du att jag skall spela upp bandet eller kan du godkänna det?

F: Jag kan godkänna det, för jag har hört hela tiden så jag tycker att det stämmer. Jag har 
korrigerat det här jag har tyckt att det inte har stämt.

H: Då tackar jag för det. Då avslutas förhöret.

Stockholm som ovan

Göran Häggblad, krinsp                                                  Utskrift 2003-10-03/CS                        
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Förhör Signerat av

Anders Jared
Signerat datum

2003-10-07 10:00Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Ochoa Ljungberg, Angela
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis om iakttagelser på varuhuset NK, främst tiden 15:30 - 16:15 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Anders Jared
Förhörsdatum

2003-10-06
Förhör påbörjat

14:22
Förhör avslutat

14:42
Förhörsplats

Varuhuset NK
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Ljungberg sa att hon stått och vikt slipsar den aktuella tiden. Hon stod vid ett runt bord några 
meter nedanför rulltrappan med ryggen mot rulltrappan. Ljungberg sa att hon inte reagerade på 
att någon sprang förbi eller något annat konstigt förrän en dam (en kund) stod borta vid kassan 
och skrek åt Ljungberg att hon skulle ringa till vakten. Ljungberg gick bort till kassan där 
kvinnan stod. Ljungberg tog telefonen där och ringde till vakten. Det var upptaget. Kvinnan 
stod och höll en kniv med höger hand i knivens spets dvs. i bladet. Kvinnan sa att hon hittat 
kniven och kommenterade att det var blod på bladet. Ljungberg såg också att det var blod på 
kniven. 

En kvinnlig kollega (Lena Fridh från NK Kvinna) kom springandes till kassan där Ljungberg 
och kvinnan stod. Fridh skrek åt Ljungberg att hon skulle ringa till vakten. Ljungberg svarade 
att hon redan ringt och att det var upptaget. Fridh gick då själv runt kassan, tog telefonen och 
försökte ringa. Det var upptaget även när Fridh försökte. Fridh tog silkespapper från kassan 
och lade på kassadisken. Fridh uppmanade kvinnan med kniven att lägga kniven på pappret 
vilket hon gjorde. Fridh tog kniven med silkespappret på något sätt. Ljungberg kunde inte 
komma ihåg exakt hur detta gick till. Därefter gick Fridh iväg med kniven i riktning mot 
trapporna ner till "Kontrollen" där vakterna sitter.

Kvar vid kassan stod kvinnan som hittat kniven. Kvinnan var upprörd och frågade Ljungberg 
vad hon skulle göra. Hon hade ju tagit i kniven och hennes fingeravtryck fanns på kniven. 
Ljungberg ropade då på kollegan Mats Lundqvist och bad honom följa med kvinnan till vakten 
där hon kunde lämna uppgifter om sig själv. Kvinnan som hittat kniven och kollegan 
Lundqvist gick iväg i riktning mot trapporna ner till Kontrollen. Efter detta såg inte Ljungberg 
varken kollegan Fridh, kvinnan som hittat kniven eller kniven mer den dagen.

Ljungberg visade på plats på NK Herrekipering hur hon själv stått när hon uppmärksammat 
kvinnan och sedan hela händelseförloppet, dvs. vem som gjort vad och var de stått när dom 
gjort det. 

Ljungberg hade inte reagerat på något annat ovanligt denna dag. Hon hade sett bilderna i 



tidningen på den sk NK-mannen men inte reagerat över att hon känt igen personen. Ljungberg 
kunde inte erinra sig vad hon hade på sig denna dag. Ljungberg är ca 170 cm lång, har mörkt 
halvlångt hår och är solbränd.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Yvonne Gustafsson
Signerat datum

2003-10-07 14:22Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Warell, Elsi Margit Viola
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mordet på Anna Lind

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

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-10-07
Förhör påbörjat

08:55
Förhör avslutat

09:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Warell berättar att hon var på NK med en väninna och hennes baby. De var på baby 
avdelningen på NK Kids. Denna avdelning ligger längst in på NK Kids. När man står där inne 
så ser man inte ut i gången mot de övriga affärerna.

När de går ut från NK Kids så går de direkt till hissarna där väninnan tar hissen ner med sin 
barnvagn.
När de går till hissarna så ser de inte att det har hänt något eller att det är någon särskild rörelse 
vid butiken Filippa K.
När väninnan har tagit hissen så går Warell mot NK skor. Warell fortsätter sedan mot 
rulltrappan som går ner från plan 1.
Hon tar rulltrappan ner. När hon kommer ner för rulltrappan och vid slipsavdelningen på 
markplanet så står det två damer varav den ena kvinnan håller en kniv. En av kvinnorna säger 
till någon expedit att hon ska tillkalla någon vakt som kan ta hand om kniven.
En av kvinnorna säger också att det var en man som kastat kniven. Den kvinna som säger detta 
är inte den som säger till om säkerhetsvakten.

Warell har inte sett vad som har hänt på Filippa K eftersom hon gick på andra sidan varuhuset.
När hon kommer fram till rulltrappan så ser hon inte att det finns någon som springer eller 
försöker ta sig fram på något sätt. Inte heller i rulltrappan så uppmärksammar hon någon 
person som avviker från de övriga. Det är ingen uppståndelse runt rulltrappan på något vis.

Det var inte någon trängsel så om det var någon som försökte tränga sig eller göra något annat 
så skulle hon ha uppmärksammat detta. Hon såg ingen som gjorde detta.

Efter det att hon uppmärksammade händelsen med de två kvinnorna och kniven så gick hon 
till parkeringshuset hämtade sin bil och for mot sitt hem. När hon var vid slottet så hörde hon 
på nyheterna vad som hade hänt. Hon förstod då att kniven som hon sett hade något med detta 
att göra varvid hon senare beslöt sig för att ringa till polisen.



Warell säger att hennes klädsel den 10 september var en Ljusrosa lite ullig jacka. Jackan är 
halvlång. Hon hade en blålila scarfs runt halsen, kjolen var kort. Färgen på kjolen är ljusbeige. 
Warellsjälv är  riktigt vithårig.

Warells väninna har absolut inte sett något eftersom hon tog hissen ner och sedan gick ut från 
NK och sedan  mot Kungsträdgården.

Uppläst och godkänt .
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Förhör Signerat av

Ann-Sofie Sommerdahl
Signerat datum

2003-09-10 19:20Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OSÖ Övervakning Söder
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Brunholtz, Robert Karl-erik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser gällande försök till mord alternativt grov misshandel på NK Hamngatan

030910.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ann-Sofie Sommerdahl
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

17:13
Förhör avslutat

17:16
Förhörsplats

NK Hamngatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Brunholtz berättade att han, som en av tre ordningsvakter denna dag, på NK hade som uppgift 
att sitta i kontrollen vid personalingången.

Brunholtz uppgav att en anställd på butiken Filippa K kom ned till honom i kontrollen och 
lade en kniv på disken. Kniven hade överlämnats till den anställde av en kund inne på Filippa 
K efter det att Lindh knivskurits. Brunholtz uppgav vidare att kniven på begäran sedan 
överlämnats till polisen av en anställd.

Den anställde på Filippa K hade enligt Brunholtz lämnat sina vittnesuppgifter till polisen.

Brunholtz hade inget mer att bidraga med i utredningen då han ej sett eller hört något 
anmärkningsvärt.

Uppläst ur anteckningar och godkänt.
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Förhör Signerat av

Yvonne Gustafsson
Signerat datum

2003-09-16 11:57Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Brunholtz, Robert Karl-erik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakktagelser i samband med mordet på Anna Lind, samt att han tittar på fotontagna på NK.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Yvonne Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-14
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:40
Förhörsplats

NK Plan 4
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Bassini, Filippo
Berättelse

Brunholtz berättar att han jobbade i kontrollen den aktuella dagen. Kontrollen är väktarnas 
ledningscentral på NK.

Brunholtz säger att han fick ett samtal om att det var en knivskärning på plan 1. Han tror att 
det var från butiken Mexx som samtalet kom.
Han ringde ambulans. Under tiden så sprang hans chef upp till plan 1 med förbandsväskan 
som man har.

Brunholtz avlöstes av sin kollega Maja som tog över kontrollen. Brunholtz själv sprang upp 
för att hjälpa till på plan 1.

Brunholtz tog de vanliga trapporna upp till plan 1. Han mötte ingen person på vägen upp i 
trappan.
Han tog sig till Filippa K där han pratade med sin platschef. På platsen var det lite mer folk än 
vanligt i huset. Han såg en fotograf samt ambulansmänen när han kom fram.

Brunholtz kände inte igen den som knivskurits när han kom till platsen.Han fick efteråt veta att 
det var Anna Lind.

Brunholtz har jobbat cirka 1 ½ månad som väktare på NK Det är Duty Security som han 
jobbar för.

Brunholtz får titta på fotografier som tagits fram från övervakningskamror på NK.

Han tittar på korten och säger att han känner inte igen mannen på bilden. Han ser direkt att 
korten är tagna på plan 2 i varuhuset.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Brunholtz, Robert Karl-erik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör angående ev. iakttagelser den 10 september 2003 på NK i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2003-10-06
Förhör påbörjat

12:20
Förhör avslutat

14:33
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, LKP, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Syftet med förhöret är bland annat att försöka klargöra hur den aktuella kniven som togs i 
beslag har hanterats.

Robert Brunholz, fortsättningsvis i förhöret kallat Robert, uppmanades också att lyssna 
noggrant vid indikteringen av förhöret för att kunna korrigera missuppfattningar eller 
felsägningar från förhörsledarens sida.

Robert berättar att han arbetat som väktare i två och ett halv år. Han är sedan mars månad detta 
år förordnad ordningsvakt. Han har arbetat på NK som timanställd sedan juli-augusti detta år. 
Han är således relativt ny på sin arbetsplats på NK.

Den här dagen, den 10 september 2003, så tror Robert att han jobbade mellan 09.50-21.30. 
Han arbetade hela dagen på NK. 

Han var iklädd en brungrå uniform och säger att det var kostymbyxa, skjorta samt utanpå 
skjortan en kostymväst. På bröstet hade han också en bricka med sitt 
ordningsvaktsförordnande. Robert är 191 cm lång och har mörkt, ganska kortklippt hår. Han 
har normal kroppsbyggnad.

Beträffande sina arbetsuppgifter berättar Robert att man turas om med olika göromål på 
varuhuset. Ibland sitter man i den sk. kontrollen och kontrollerar anställda på varuhuset men 
man ronderar också en hel del på varuhuset.

Beträffande var han själv befann sig då larmet från Filippa K kom in, så berättar han att han då 
satt i kontrollen. Kontrollen är belägen på övre källarplan på NK. Robert berättar att när han 
själv kom ner till kontrollen så fanns hans arbetsledare där, Krister Andersson. Det var Krister 
som hade fått det första larmet från Filippa K och från början gick det ut på att det rörde sig 
om en med-
vetslös kvinna. Robert berättar för övrigt att han innan detta hade stått och passat på några 
snattare vid utgången Hamngatan-Regeringsgatan. Detta jobb blev dock inte något av och 



därefter begav sig Robert ner till kontrollen för att lösa Krister Andersson.

Han berättar att han själv hade befunnit sig vid kontrollen ca fem, tio minuter innan detta larm 
om den medvetslösa kvinnan kom in. I samband med detta så började det också ringa på 
larmtelefonen och Robert svarade på denna. Där var det en person som berättade att en 
kvinnan blivit knivskuren uppe på Filippa K och Robert förmedlade denna uppgift till sin 
platschef Krister. Krister ropade ut detta på radion till kollegorna som befann sig uppe i 
varuhuset. Därefter så försvann Krister från kontrollrummet och tog samtidigt med sig en 
sjukvårds-
väska. Robert säger att han då blev ensam kvar på platsen. Han blev ombedda av Krister att 
ringa till polis och ambulans. Det var dock lite problem med deras egen telefon och därför så 
ringde Robert från sin privata mobiltelefon till SOS 112. Han fick svar efter några minuter 
men blev meddelad att de redan hade fått in larmet.

Arbetsledaren Krister Andersson beskriver han som ca 185 cm lång med normal 
kroppsbyggnad. Andersson är ca 30-35 år gammal. Andersson har kortklippt, ljust hår som 
nästan går åt det röda. Andersson var iklädd likadana kläder som Robert själv hade.

I samband med att Robert satt och pratade med SOS i telefon så kommer han ihåg att kollegan 
Ridovan Bakali kom ner till kontrollrummet. Ridovan hade med sig två stycken kvinnor, varav 
den enda var en ur personalen. Robert som dock är nyanställd på NK vet inte vad den kvinnan 
arbetar. Robert säger att den andra kvinnan var den som hade hittat kniven efter händelsen. I 
samband med att Robert satt i luckan till vaktlokalen så stoppade den här kvinnan in en kniv i 
luckan och lade den framför disken. Kollegan Ridovan befann sig då i ett rum lite längre in där 
denne tog uppgifter beträffande kvinnans identitet. Robert satt fortfarande i telefon när detta 
gjordes och han är lite osäker på vem som egentligen lade in den här kniven men han säger att 
han tror att det var kvinnan som hade hittat den.

Beträffande signalement på den här kvinnan som Robert uppfattade hade hittat kniven 
framkom följande: 165-170 cm lång, 30-35 år åldern. Han vill minnas att kvinnan hade 
mörkt, axellångt, lockigt hår. Kvinnan bar glasögon om Robert minns rätt. Eventuellt var 
kvinnan iklädd en rosaröd kavaj av något slag. Så vitt han minns så pratade kvinnan svenska.

Beträffande kvinnan från NK som var med den andra kvinnan så beskriver han henne som i 55 
års åldern, 165-170 cm lång och något kraftigt byggd. Han vill minnas att kvinnan har 
ljusbrunt hår, eventuellt med ljusa slingor. Han minns inte denna kvinnans klädsel.

För att återgå till det här med kniven så ombads Robert att försöka beskriva hur kniven såg ut 
när den lades framför honom på disken. Han beskriver att man nästan kunde se hela knivens 
längd men säger att det ytterst på knivens handtag fanns papper. Han måttar i luften och säger 
att knivens övre del av handtaget var täckt med ca en och en halv cm papper. Han har ingen 
uppfattning hur kvinnan lade in kniven på disken framför honom men tror att hon hade tagit i 
pappret. Robert själv säger att han själv därefter flyttade kniven från disken genom att ta tag i 
pappret och därigenom lyfta kniven bort till bänken bredvid honom. Han säger att det 
egentligen inte är någon bänk, utan en förlängning av det stora skrivbordet som finns bakom 
luckan, alltså där han själv satt. Särskild tillfrågad uppgav Robert att han själv inte vidrörde 
kniven på något sätt, utan endast tog i pappret. Robert hade inga handskar på sig vid tillfället, 
utan var barhänt. Beträffande om han såg något blod på kniven beskriver han att det fanns blod 
på själva bladet men att det däremot inte var speciellt mycket. Han beskriver det som att det 
var som en hinna på knivbladet. Han säger dock att det inte droppade blod om kniven. 
Beträffade det här pappret som fanns runt själva knivhandtagets övre del säger han att det var 
vitt till färgen och av lite grövre stil. Kanske ett grövre hushållspapper. 

Några minuter senare så blev  Robert avlöst i kontrollrummet av kollegan "Maja". Han vet 
dock inte vad Maja heter egentligen men säger att Maja den här dagen hade suttit i den sk. 
guldporten på Regeringsgatan 38. Robert begav sig då upp till butiken Filippa K för att hjälpa 
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till med avspärrning och annat. På fråga om han själv, eller någon annan på platsen vid 
kontrollen kommenterade den här kniven, så uppgav Robert att detta inte gjorde så vitt han 
själv minns. Det sista han såg av kniven var att han själv alltså hade flyttat den en liten bit 
längre bort på disken/bänken där kniven fortfarande låg då han själv begav sig upp till Filippa 
K. Knivens yttre del på handtaget var då bortfarande något omlindad av det här pappret. Han 
vet också att den här knivens sedan hamnade hos en manlig tekniker uppe på Filippa K senare 
samma eftermiddag. Kniven låg då i en plast-
påse som var genomskinlig med någon form av band i överkanten på plastpåsen. Kniven var 
då inlindad i med något föremål om Robert minns rätt. Han känner inte till hur den här 
manlige teknikern fick kniven i sin hand. 

Beträffande den här kvinnan från NK:s personal samt kvinnan som hade hittat kniven, så vill 
Robert minnas att dessa två inte var kvar i kontrollen när han själv begav sig upp till Filippa K. 
Han vill också minnas att han då hade sällskap med sin kollegan Ridovan Bakali. 

Han fick också frågan om det fanns någon annan personal utanför själva kontroll-
rummet då allt det här skedde med kniven. Han berättar att han vill minnas att det fanns en 
kvinna där som visade sig vara läkarstudent. Den här kvinna satt utanför luckan där Robert 
själv hade suttit. Han minns att det gjordes ett utrop om läkare till plan 1 och att kvinnan då 
berättade att hon var läkarstudent. Den här kvinnan hade sedan själv begivit sig upp till plan 1 
för att eventuellt kunna hjälpa till. Robert är lite osäker men möjligtvis så kan den här kvinnan 
ha arbetat extra på NK eller så var det så att kvinnan skulle besöka någon butik. Han beskriver 
den här kvinnan som mörkhårig med lite pageklippt något längre hår. Kvinnan hade glasögon 
och normal kroppsbyggnad. Hon var troligtvis iklädd ljusa kläder, i knappt 30 års åldern. Han 
berättar att man för något liknande en loggbok där besöker får skriva in sig så att man vet vilka 
som finns på varuhuset men Robert är osäker på om den här kvinnan blev inskriven eller ej. 
Möjligtvis hade det redan skett innan Robert kom ner till kontrollen.

Han fick också frågan om han själv känner till hur den här kniven sedan överlämnades till 
polisen. Robert säger att han inte känner till detta men tror att det måste ha varit någon av 
vaktpersonalen som överlämnade den till polisen. Han har inte i efterhand hört vem som 
flyttade kniven.

För att återgå till den här kniven så beskriver han att kniven hade ett rött handtag och såg ut 
som en Morakniv, precis som en "arbetskniv". Han uppskattar längden i dess helhet till ca 20 
cm. Robert fick frågan om han själv hanterade kniven något mer efter det att han förflyttade 
den från disken längre bort på bänken innanför kontrollrummet. Robert uppgav att han inte 
gjorde detta, utan detta var den enda kontakt han hade med kniven i fråga. Som tidigare 
nämnts i förhöret så vidrörde han inte kniven med sina fingrar utan tog om det här pappret som 
var omlindat knivens handtag.

Beträffade vad Robert själv sedan gjorde, så berättar han att han tillsammans med Ridovan var 
och hämtade ett antal större vita väggar som de hjälptes åt med att spärra av brottsplatsen med. 
Beträffande vittnen på platsen så var dessa redan insamlade och Robert tror att de befann sig i 
den sk. R-trappan. Det är en trappa belägen precis bredvid Filippa K butiken. Han berättar 
också att han själv hade tillsammans med Ridovan spärrat av längre bort i gången så att man 
inte kunde ta sig upp med rulltrappan från nedre botten. Det var avspärrningar från stolpar, de 
här stolparna innehåller band som man kan dra rakt ut. De hade spärrat av borta vid rulltrappan 
och bort mot Kriss-butiken så att människor inte kunde ta sig så nära bort till Filippa K. Han 
berättar vidare att innan det att han själv kom till platsen så hade man redan spärrat av 
rulltrapporna så att folk inte kunde komma upp eller ner från våningsplanet med rulltrapporna 
närmast beläget Filippa K. Det stod en vakt både vid nerfart och uppfart från rulltrappan.

Robert berättar vidare att han själv hörde ett signalement på gärningsmannen. Mannen skulle 
vara svensk och vara iklädd en grå munkjacka. Det här signalementet fick han antingen av sin 
arbetsledare Krister Andersson eller kollegan Joakim Gren. Detta signalement spreds till de 
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vakter som ställde sig vid entréerna till varuhuset. 

På fråga uppgav Robert att han själv sett bilder i media på den sk. NK-mannen. Han har dock 
inte sett personen tidigare vare sig på NK eller någon annanstans.

Förhöret avslutades klockan 14.33.

Robert Brunholz var hela tiden närvarande vid indikteringen av förhöret och han godkände 
detta i befintligt skick. Han önskade ej få bandet återuppspelat för sig.

Stockholm dag som ovan

Ulf Jacobsson, krinsp
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Förhör Signerat av

Tommy Bergström
Signerat datum

2003-09-10 19:22Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OSÖ Övervakning Söder
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Bakali, Ridouan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne angående försök till mord alt. grov misshandel. Nk Hamngatan, 030910, kl. 16.00.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Tommy Bergström
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

17:10
Förhör avslutat

17:19
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Bakali arbetade som ordningsvakt på NK Hamngatan under dagen den 10 september 2003.

Bakali uppgav att han och hans kollega befanns sig på bottenplan när han fick höra via NK.s 
internradio att en kvinna blivit knivhuggen på plan 1. 

Bakali och hans kollega sprang upp till plan 1 och fann kvinnan. En privatperson höll en 
handduk eller liknande mot magen där kvinnan var sårad. Bakali ringde efter polis och 
ambulans och sedan tog han en plastpåse och lite papper och lade under kvinnans huvud för att 
stödja upp huvudet.

Sedan kom ambulansen och tog med kvinnan. Bakali gick sedan till kontrollen där 
väktarpersonal fanns. När han kom dit stod en kvinna och höll i en kniv och sa till en annan 
väktare att hon hittat kniven i rulltrappan. En annan väktare vid namn Emma tog hand om 
kniven och stoppade ner den i en vit plastpåse. Väktarna tog namn och telefonnummer till 
kvinnan och lämnade det till en polispatrull.

Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Anders Jared
Signerat datum

2003-10-03 09:58Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Bakali, Ridouan
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis om iakttagelser på varuhuset NK, främst tiden 15:30 - 16:15 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Anders Jared
Förhörsdatum

2003-10-02
Förhör påbörjat

12:57
Förhör avslutat

15:08
Förhörsplats

K37
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bakali berättade att han arbetat som väktare sedan 1999 och att företaget han arbetar för har 
arbetat på NK sedan ett drygt år. 

Den aktuella dagen onsdagen den 10 september arbetade Bakali tillsammans med sin 
gruppchef Joakim Gren. När de fick ett larm om att en kvinna svimmat på plan 1 vid Filippa 
K, över internradion, befann de sig vid informationsdisken vid stora entrén. Bakali sprang 
först upp via rulltrappan till plan 1. Gren kom direkt efter. Bakali sa att han var på plats vid 
Filippa K efter högst 25 sekunder. När Bakali kom fram till butiken stod där 8 – 10 personer 
som bara tittade på en kvinna som låg ner. Bakali trängde sig fram genom hopen och vände sig 
först till den liggande kvinnan.1.) Han frågade hur hon mådde men fick inget svar. Kvinnans 
läppar bara darrade. Bakali sa till kvinnan som han genast känt igen som utrikesministern 
Anna Lindh att ambulans och polis var på väg. 

Bakalis kollega, Gren, ringde till ambulans och polis och pratade också med ett vittne vid 
Filippa K. Bakali såg inte hur vittnet såg ut. Han såg bara att Gren sprang iväg i riktning mot 
utgången mot Regeringsgatan. Bakali sa att det brukar vara smart att springa ut denna väg 
eftersom många snattare etc springer ut genom "korset" dvs utgången Hamngatan – 
Regeringsgatan och viker upp längs Regeringsgatan. Genom att springa ut entrén vid 
Regeringsgatan kan man genskjuta förövaren. 

Bakali hörde någonstans ifrån att mannen som satt på knä bredvid Anna Lindh (AL) var läkare 
2.) och Bakali vände sig därför mot mannen med frågan "vad kan jag hjälpa till med?". 
Mannen som tryckte något mot AL mage sa "fixa en kudde". 

Bakali gick enligt bifogad skiss bort till kassan 3.) och frågade kassörskan K.) som stod bakom 
kassan om hon hade en gammal tröja eller nåt. Bakali ville inte ta något av de klädesplagg som 
låg i affären eftersom de alla hade en stor larmknapp på sig som kunde göra AL illa om den 
användes som kudde. Bakali beskrev kassörskan som chockad och han fick inget svar på sin 
fråga om gammal tröja. Kassörskan var enligt Bakali kort och mörkhårig med lite asiatiskt 
utseende. Han mindes inte hennes kläder. Bakali såg en stor rulle med papper sittande på 



väggen bakom kassan. Han gick bort dit 4.) och rullade ut en stor mängd papper. Samtidigt 
frågade han kassörskan om hon hade en plastpåse. Kassörskan tog då fram en plastpåse från 
bakom disken och gav till Bakali. Bakali stoppade in allt papper i plastpåsen och "fluffade" 
den provisoriska kudden innan han sprang bort till AL. 

Bakali satte sig på knä vid AL vänstra sida med ansiktet vänt mot AL huvud. 1.) Han tog med 
vänster hand runt AL bakhuvud/nacke och lyfte försiktigt upp det samtidigt som han med 
höger hand förde in "kudden" med höger hand under hennes huvud. När han släppt ner AL 
huvud tog hon tag i hans vänsterhand med sin vänsterhand och höll fast. Bakali hade sedan 
hela tiden ögonkontakt med AL men de sa ingenting. Bakali såg i ögonvrån att hans chef, 
Christer Andersson, kom in i butiken med en 1:a hjälpen väska. Andersson bytte plats med 
Bakali och sa åt Bakali att han skulle "fixa spärrarna" dvs hämta avspärrningsband och spärra 
av området. 

Bakali sprang bort till personalhissen 5.) (vid rulltrapporna) och åkte ensam ner till plan –1 till 
"kontrollen". Han gick direkt in i kontrollen in på toaletten och tvättade händerna eftersom han 
fått lite blod på dessa. Bakali gick därefter direkt ut från kontrollen och fram till luckan. Inne i 
kontrollen på andra sidan luckan stod "Robban". Bakali såg ingen annan än Robban inne i 
kontrollen. Bakali visste inte vad Robban heter i efternamn men beskrev honom som stor och 
kraftig med lite mage. Han är svensk, ca 190 lång och har kort mörkt brunt hår. Robban är 
ordningsvakt. Bakali uppfattade Robban som mycket stressad. Robban var röd i ansiktet och 
skakade och talade mycket upphetsat. Robban sa att han inte kunde ringa till polis och 
ambulans dvs han kom inte fram. Robban stod med sin egen mobiltelefon som om han 
försökte ringa. Bakali försökte lugna Robban med att säga att det redan var fixat, att Gren 
redan ringt till både ambulans och polis och att Robban kunde lugna ner sig. Bakali sa att han 
behövde nyckeln till det rum där det fanns avspärrningsband. Robban gav nyckeln till Bakali 
men de två rörde inte vid varandra. Bakali sa att han inte trodde att han rört vid själva 
kontrollen. 

Bakali gick runt hörnet bort till ett angränsande rum där avspärrningsbanden fanns. Han 
hämtade den preparerade vagnen och gick ut ur rummet. Han uppskattade att han var i rummet 
ca två minuter. Bakali gick med vagnen runt hörnet och förbi luckan till kontrollen. Vid luckan 
stod två kvinnor. Bakali kände igen en av kvinnorna som en anställd på NK och uppfattade 
den andra kvinnan som en kund i varuhuset. När Bakali passerat luckan och kvinnorna (som 
han inte stötte emot) ropade Robban på honom. Robban sa att kvinnorna hittat kniven. Bakali 
gick in i kontrollen och in i det rum där Robban var. När Bakali kom in i rummet stod Robban 
upp med en kniv i handen. Inne i kontrollen stod även en kvinnlig kollega, Emma Rehman. 
Bakali beskrev Emma som kort ca 160, kraftig kroppsbyggnad med mörkt hår. Bakali tyckte 
att Rehman såg ut att vara adopterad från något sydamerikanskt land. Bakali mindes inte i 
vilken hand Robban höll kniven men att han höll den i ansiktshöjd. Runt nedre hälften av 
knivskaftet var det lindat hushållspapper. Robban höll i hushållspappret och rörde således inte 
själva kniven. Bakali såg hela bladet och halva skaftet på kniven. Bladet var lite blodigt och 
skaftet var av rött hårt plast. Bakali sa att det var en snickarkniv/morakniv. 

Bakali frågade Robban "har du tagit i kniven utan papper ?" varpå Robban svarade "Nej". 
Bakali vände sig till Emma frågade om hon kunde ta hand om kniven. Robban gav kniven till 
Bakali som tog emot kniven genom att ta i pappret. Bakali gav kniven direkt till Emma och 
hon tog emot kniven genom att ta i pappret. Emma gick ut från rummet och in i ett av de andra 
rummen inne i kontrollen. Bakali såg inte vilket. Bakali vände sig till den finska kvinnan som 
hittat kniven med fråga om hon hade tagit i kniven. Kvinnan svarade att hon hade tagit i 
kniven och att hon ville åka tillbaka till Finland direkt. Bakali gick ut från kontrollen och 
ställde sig utanför luckan för att prata med de två kvinnorna. Han fick den finska kvinnans 
finska körkort och gick in i kontrollen, in på chefens, Christer Anderssons, kontor för att 
kopiera körkortet. Kopiatorn var trasig och Bakali tog en lapp från skrivbordet där inne och 
skrev upp informationen från körkortet. Bakali gick sedan ut från kontoret in till rummet där 
Robban var. Inne i rummet var också Emma som höll upp en genomskinlig plastficka (öppen i 
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två sidor) med kniven inuti. Emma frågade om det var bra så och Bakali svarade att det var bra 
och att ingen skulle få röra kniven förrän polisen tog hand om den. Emma la kniven på bänken 
inne i kontrollen vid sidan om den ena luckan. 

Bakali gick ut från kontrollen och upp till plan 1 med lappen han skrivit upp information om 
den finska kvinnan. Han hade också med sig vagnen med avspärrningsband. Bakali spärrade 
av kring Filippa K i ett V. Bakali gick bort till rulltrappan som gick ner till gatuplan och 
stängde av rulltrappan samt spärrade av nedgången. Bakali stängde sedan av rulltrappan från 
plan 1 och spärrade av uppgången. Han såg då kollegan Gren som stod och pratade med en 
kvinnlig polis. Polisen var ca 165 cm lång, hade kort blont hår och såg bra ut. "Hon var fin". 
Bakali berättade för Gren och för den kvinnliga polisen att man hittat kniven och lämnade 
lappen med information om den finska kvinna till den kvinnliga polisen. Bakali gick sedan 
bort och hänvisade kunder bort från rulltrappan till hissar och trappor. 

Bakali var osäker om han sedan följt med en lång manlig polis och eventuellt en kvinnlig polis 
ner till kontrollen. I kontrollen satt då en kvinnlig kollega, Maja Eriksson (eller Johansson) 
med blont långt hår (som hon färgar ofta) och glasögon. Blå uniform ej kostym. När Bakali 
kom in i kontrollen låg kniven kvar på exakt samma ställe där han och Emma lämnat den. 
Bakali lämnade kniven till den långe polisen. Polismannen var lång, 195 cm kort mörkbrunt 
hår, muskulös och normalbyggd och slätrakad. 

Bakali tvekade på det senare händelserna och sa att det kunde vara så att Emma tagit hand om 
kniven. Bakali var inte speciellt säker på hur det hade gått till efter att Emma paketerat kniven. 

Efter att Bakali satt upp avspärrningarna kring Filippa K var han inte inne i butiken mer. 
Bakali berättade att Robban kom upp och satte upp skärmväggar kring butiken. 

 KNIVEN

När Bakali kom in i kontrollen stod Robban upp med en kniv i handen. Detta var första 
gången Bakali såg kniven. Inne i kontrollen stod även en kvinnlig kollega, Emma Rehman. 
Bakali mindes inte i vilken hand Robban höll kniven men att han höll den i ansiktshöjd. Runt 
nedre hälften av knivskaftet var det lindat hushållspapper. Robban höll i hushållspappret och 
rörde således inte själva kniven. Bakali såg hela bladet och halva skaftet på kniven. Bladet var 
lite blodigt och skaftet var av rött hårt plast. Bakali sa att det var en snickarkniv/morakniv. 

Bakali frågade Robban "har du tagit i kniven utan papper ?" varpå Robban svarade "Nej". 
Robban gav kniven till Bakali som tog emot kniven genom att ta i pappret. Bakali gav kniven 
direkt till Emma och hon tog emot kniven genom att ta i pappret. Emma gick ut från rummet 
och in i ett av de andra rummen inne i kontrollen. Bakali såg inte vilket. Bakali gick ut från 
kontrollen och när han kom in igen var Emma där. Hon höll upp en genomskinlig plastficka 
(öppen i två sidor) med kniven inuti precis som om hon bara släppt kniven ner i plastfickan 
utan att röra varken papper eller kniv mer. Emma frågade om det var bra så och Bakali svarade 
att det var bra och att ingen skulle få röra kniven förrän polisen tog hand om den. Emma la 
kniven på bänken inne i kontrollen vid sidan om den ene luckan. 

Eventuellt följde Bakali med en polisman ner till kontrollen senare där Bakali överlämnade 
paketet med kniven. Bakali var osäker och sa att det kunde vara så att Emma tog hand om 
kniven. 

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OSJ Utredningsjour Söder
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Renman, Ema Del Carmen
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i samband med att Anna Lindh blev knivskuren på NK
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Anders Johansson
Förhörsdatum

2003-09-10
Förhör påbörjat

17:15
Förhör avslutat

17:21
Förhörsplats

NK Hamngatan
Typ av förhör

RB 23:3
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ema berättar att hon jobbar som vakt på bland annat NK. Idag så kontaktades hon av sin 
vaktkollega Ridouan som bad henne hämta upp en kniv från kontrollen till plan 1 där polis 
väntade. Ema hämtade kniven som låg på en bänk i kontrollen. Kniven var inlindad i någon 
sorts silkespapper. Ema la ned kniven i en påse och bar upp den till polisen som tog hand om 
den.

Ema vet inte vem som bar ned kniven till kontrollen och hon vet inte vem som tog emot den. 
Kontrollen är alltid bemannad så någon måste ha tagit emot kniven. Kontrollen är vaktlokalen 
där det finns TV-monitorer och där vakterna fikar m.m.

Godkänt från koncept.
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Förhör Signerat av

Ulf Jacobsson
Signerat datum

2003-10-10 09:36Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Renman, Ema Del Carmen
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd kompletterande i utredningen kring mordet på Anna Lindh på NK den 10 september 2003
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Ulf Jacobsson
Förhörsdatum

2003-10-02
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anledning  till  förhöret:  Hörd  kompletterande  i  utredningen  kring  mordet  
på  Anna  Lindh  på  NK  den  10  september  2003.   

Syftet  med  förhöret  är  bland  annat  att  försöka  klargöra  hur  den  aktuella  
kniven  som  tagits  i  beslag  har  hanterats.  

Förhöret  hålls  på  telefon  då  Ema  Renman  ligger  hemma  sjuk  i  feber.  

Ema  berättar  att  hon  hade  befunnit  sig  på  Drottninggatan  25  när  hon  
hade  fått  larm  om  händelsen  på  NK.  Hon  hade  kört  därifrån,  som  hon  
säger,  runt  kvarteret  och  parkerade  sedan  sin  bil  på  Regeringsgatan  55,  
vid  en  lastkaj  till  NK.  Beträffande  klockslag  så  säger  hon  att  hon  inte  
riktigt  minns,  men  tror  att  hon  först  blev  uppringd  klockan  16.20  cirka.  
Hon  tror  därför  att  hon  var  på  plats  runt  kanske  16.30.

Hon  berättar  att  hon  höll  kontakt  via  telefon  med  gruppledaren  för  
säkerhetsföretaget,  Joakim  Green.  Ema  berättar  att  hon  via  Joakim  hade  
fått  till  uppgift  att  möta  polis  och  ambulans  vid  stora  huvudentrén  mot  
Hamngatan.  Ema  berättar  att  när  hon  själv  kom  till  huvudentrén  så  var  
redan  polis  och  ambulanspersonal  på  väg  nedför  trapporna  med  Anna  
Lindh  på  en  bår.  Hon  beskriver  att  det  var  på  väg  nedför  trapporna  som  
finns  precis  innanför  huvudentrén  vid  Hamngatan.  Ema  berättar  att  hon  på 
 platsen  motade  undan  lite  människor  så  att  de  kunde  komma  fram  med  
båren.  

Därefter  berättar  hon  att  hon  inte  riktigt  visste  vad  hon  skulle  göra,  så  
hon  tog  sig  upp  till  plan  1,  där  Filippa  K-butiken  är  belägen.  Hon  



berättar  att  hon  tog  rulltrappan  upp  till  det  här  våningsplanet,  men  i  
samband  med  att  hon  kom  upp  till  plan  1  så  fick  hon  reda  på  av  Joakim 
 Green  att  hon  skulle  hämta  en  kniv  i  kontrollen.  Hon  beskriver  att  
kontrollen  är  där  personalingången  är  belägen  och  där  har  man  även  en  
vaktlokal.  Särskilt  tillfrågad,  så  uppgav  Ema  att  hon  inte  gick  in  i  Filippa 
 K-butiken  då  hon  kommit  upp  på  plan  1.  Hon  beskriver  att  butiken  
redan  då  var  avskärmad.  Istället  så  tog  hon  personalhissen  ned  till  
våningen  under  gatuplanet,  där  kontrollen  är  belägen.  Den  här  Green  hade 
 nämligen   sagt  att  hon  skulle  hämta  en  kniv  vid  kontrollen  och  
skyndsamt  överlämna  kniven  till  polisen.  Ema  säger  på  fråga  att  hon  inte  
blev  uppmanad  att  lämna  kniven  till  någon  speciell  polis.  Hon  säger  dock 
 att  hon  själv  antog  att  det  var  någon  ansvarig  polis  vid  Filippa  K.  

Hon  tillfrågades  om  vilka  personer  som  fanns  vid  kontrollen  då  hon  kom  
till  vaktlokalen.  Hon  berättar  att  det  var  en  kvinnlig  väktare  med  
smeknamnet  Maja  som  satt  vid  kontrollen.  Hon  tror  att  Maja  heter  
Marianne  Johansson.  Hon  kunde  inte  påminna  sig  om  det  även  fanns  fler  
personer  på  platsen.  Ema  beskriver  att  hon  sedan  gick  in  via  en  dörr  
med  kortläsare  för  att  ta  sig  in  i  själva  kontrollrummet.  Hon  säger  att  
tillträdet  till  det  här  rummet  har  endast  väktarna  och  inte  personalen  på  
NK.  När  hon  kommit  in  i  det  här  rummet  så  såg  hon  en  kniv  ligga  på  
en  bänk.  Hon  beskriver  att  kniven  hade  silkespapper  runt  sig,  men  
framförallt  runt  själva  handtaget.  Hon  beskriver  det  som  så,  att  man  
kunde  se  en  del  av  själva  knivbladet  på  bänken  och  att  knivbladet  
således  inte  var  helt  omslutet  av  detta  silkespapper.  Hon  ombads  försöka  
beskriva  hur  kniven  var  inslagen.  Hon  berättar  att  hennes  egen  
uppfattning  var  att  kniven  såg  hastigt  inslagen  ut  och  att  det  inte  var  
speciellt  noga.  Hon  framhåller  dock  att  själva  handtaget  var  täckt  av  
papper,  men  att  man,  som  sagt,  kunde  se  en  bit  av  själva  knivbladet.  
Ema  berättar  att  hon  själv  hade  handskar  på  sig  vid  tillfället.  Hon  
beskriver  att  hon  hade  sina  s k  knivhandskar  på  sig.  Detta  är  handskar  
som  gör  att  man  inte  kan  skära  sig  på  något  föremål.  Hon  ombads  
försöka  beskriva  hur  hon  själv  gjorde  när  hon  tog  i  kniven.  Hon  berättar  
att  hon  själv  försökte  att  inte  ta  på  själva  kniven  för  att  förstöra  
eventuella  bevis.  Hon  berättar  att  hon  hela  tiden  hade  silkes-
papperet  mellan  sina  handskar  och  kniven.  Särskilt  tillfrågad  om  hon  själv 
 på  något  sätt  vidrörde  kniven,  så  säger  hon  att  hon  inte  gjorde  detta.  
Hon  beskriver  att  hon  sedan  lyfte  över  den  inslagna  kniven  i  en  
sedelpåse  av  tunn  plast.  Hon  hade  dessförinnan  försökt  att  vira  
silkespapperet  lite  hårdare  runt  kniven  för  att  få  plats  med  emballaget  i  
sedelpåsen.  Hon  berättar  att  när  hon  hade  stoppat  ned  kniven  i  sedelpåsen 
 så  hade  spetsen  gjort  ett  hål  i  påsen.  Därför  så  tog  hon  upp  kniven  med  
silkespapperet  runt  och  lade  istället  kniven  i  en  tjockare  plastficka.  Hon  
beskriver  att  det  är  en  transparant  plastficka  med  A 4:as  storlek,  en  
plastficka  med  hål  i  sidorna  så  att  man  kan  sätta  in  den  i  en  pärm.  

Därefter  tog  hon  personalhissen  upp  till  plan  1.  Hon  tillfrågades  om  det  
fanns  några  kunder,  eller  någon  personal,  utanför  kontrollrummet,  men  
Ema  uppgav  att  hon  inte  tänkte  på  detta.  När  hon  hade  kommit  upp  till  
plan  1,  så  lämnade  hon  över  plastfickan  med  innehållande  kniven  till  en  
manlig  polis  utanför  Filippa  K-butiken.  Hon  säger  dock  att  hon  mest  
pratade  med  en  kvinnlig  polis  med  blont  hår.  Den  kvinnliga  polisen  hade  
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eventuellt  fläta,  eller  tofs.  Hon  beskriver  den  här  kvinnliga  polisen  som  
ganska  kort  till  växten  och  säger  vidare  att  kvinnan  funnits  på  en  del  
pressfoton  från  Filippa  K.  Beträffande  den  manliga  polisen  som  hon  
lämnade  över  kniven  till,  så  beskriver  hon  att  denne  var  något  äldre,  
kanske  i  35-,  40-års  åldern.  Hon  kan  dock  inte  beskriva  hur  denne  såg  
ut.  Däremot  så  hade  polisen  uniform  på  sig.  

Ema  tillfrågades  och  uppgav  att  hon  sedan  inte  vet  var  kniven  tog  vägen. 
 Hon  själv  gick  från  platsen  och  begav  sig  ned  till  bottenvåningen,  där  
hon  hjälpte  till  med  att  avspärra  rulltrappan  upp  till  plan  1.  

Ema  tillfrågades  avslutningsvis  om  hon  själv  var  inne  på  Filippa  
K-butiken  den  här  dagen.  Hon  uppgav  att  hon  inte  var  detta  och  säger  
att  när  hon  hade  kommit  upp  den  andra  gången  till  plan  1,  alltså  då  hon  
överlämnade  plastfickan  med  kniven,  så  var  Filippa  K-butiken  avspärrad  
med  vita  väggar.  

Förhöret  avslutades  klockan  15.10.  
Förhöret  nedtecknat  i  konceptform  och  fortlöpande  uppläst  och  godkänt.   

TILLÄGG  1
Klockan  15.40  ringdes  Ema  upp  återigen.  Anledningen  var  att  tillfråga  
henne  om  hon  är  säker  på  att  hon  lämnade  den  aktuella  kniven  i  
plastfickan  till  just  en  manlig  polis  på  plats.  Ema  säger  att  hon  inte  är  
hundra  procent  säker  på  detta,  men  att  hon  själv  tror  att  det  var  till  en  
just  manlig  polis.  Däremot  säger  hon  att  överlämnandet  skedde  utanför  
Filippa  K-butiken  på  plan  1.  Hon  säger  vidare  att  hon  hade  pratat  och  
haft  ögonkontakt  med  den  kvinnliga  polisen  som  tidigare  i  förhöret  
omnämndes.  Den  kvinnliga  polisen  hade  bland  annat  frågat  Ema  om  var  
den  aktuella  kniven  kom  ifrån.
Slut  på  tillägget.  

2003-10-09/LN, 1OKU.  

TILLÄGG 2

Ema ringdes upp den 10 oktober 2003 kl. 09.20.

Detta med anledningen att undertecknad inte tagit hennes signalement vid förra 
förhöret.

Emma är 167 cm lång och är ngt kraftigt byggd. Hon har mörkbrunt hår som för 
dagen var uppsatt i tofs. Hon var iklädd väktaruniform bestående av ljusblå 
kortärmad skjorta med blå slips. Blå byxor med reflexer på smalbenen.

Ema uppgav också att hon sagt fel vid det förra förhöret. Hon berättar att det var 
kollegan Ridoan Bakali som hade beordrat henne att hämta kniven i kontrollen 
och inte Joakim Gren som hon sagt tidigare. Denne Bakali fanns också vid 
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kontrollen då hon hämtade kniven. 

Hon fick också frågan om det var någon kvinnlig väktare som arbetade civilt 
den här dagen. Hon berättade att en tjej som heter Catarina, okänt efternamn, 
arbetade civilklädd den här dagen. Hon beskriver Catarina som lång och med 
blont axellångt hår. Catarina bär glasögon.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Ericson, Anna Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om hennes iakttagelser och förehavanden i samband med mordet på Anna Lindh på varuhuset NK

i Stockholm den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Filippo Bassini
Förhörsdatum

2003-09-17
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

18:15
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37 i Stockholm.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsvittne ej tillgängligt.

Cecilia Ericsson – Renström – är polis och utsågs till platschef på varuhuset NK i samband 
med mordet på Anna Lindh. Hon påbörjade sina studier på Polishögskolan 1992 och avslutade 
dem 1994. Därefter arbetade hon på ordningsavdelningen på Norrmalm i Stockholm. I 
samband med omorganisationen inom polismyndigheten i Stockholms län blev Cecilia 
närpolis vid Klara närpolisområde 1996 och har sedan dess stannat kvar vid Klara 
närpolisområde där hon tjänstgör idag.

Onsdagen den 10 september gjorde Cecilia dagpass 09.00-18.00. På morgonen hade hon 
utbildning då hon föreläste i ett projekt. Vid 12.00-tiden anslöt Cecilia till patrullen 1100. Den 
patrullen bestod av polismännen Gunnar Karlsson, Susanne Annesdotter och en polisaspirant 
som heter Emile Simon. Förhörsledaren frågade Cecilia vad hon gjorde när larmet från NK 
kom? Cecilia svarade att innan larmet kom från NK hade hon suttit inne på Klara 
närpolisstation vid Centralstationen i Stockholm på Klarabergsgatan. Eftersom hennes 
kollegor i patrullen i 1100 skulle sluta kl.16.00 och hon först 18.00, kontaktade Cecilia 
patrullen 1110 som skulle arbeta på Sergels Torg hela kvällen i en narkotikakommendering 
hela veckan, för att kunna jobba tillsammans med  dem. Cecilia fick kontakt med dem och de 
befann sig nere på "plattan". Därför fotpatrullerade Cecilia ensam ned till "plattan" (Sergels 
Torg) för att ansluta till 1110. Patrullen 1110 bestod av polismännen Per Hansson, Rebecca 
Torkar, Anette Berg, Petra Samuelsson och polisaspiranten Malin (okänt efternamn) och 
ytterligare en för Cecilia okänd polisaspirant. Per och Malin var ute på fotpatrull vid 
T-centralen. Deras polisbuss hade de ställt till vänster om Kulturhuset med fronten på bussen 
vänd mot korsningen Sveavägen/Hamngatan. Cecilia och hennes kollegor stod vid 
T-centralens norra ingång nere på "plattan". Då kom larmet på polisradion. Tidpunkten för 
larmet kom klockan 16.20, hade Cecilia noterat i sitt anteckningsblock. Radiooperatören sa: 
"knivskärning på NK, lediga patruller för detta, kom". Cecilia tittade på de andra kollegorna i 
patrullen 1110 eftersom de var kommenderade till narkotikaövervakning på "plattan". Cecilia 



ville försäkra sig om de skulle anmäla sig på larmet eller avvakta för att se om andra patruller 
åtog sig knivskärningen på NK. Ingen svarade på polisradions larm. Rebecca frågade därför 
Cecilia om de skulle ta jobbet? Cecilia svarade "ja" och Rebecca ropade upp radiooperatören 
på länskommuntikationscentralen LKC att 1110 kunde åka. Cecilia och hennes kollegor 
joggade/halvsprang över Sergels Torg och tog trapporna upp till polisbussen vid Kulturhuset. 
De övriga kollegorna satte sig längst bak i bussen och Rebecca satte sig vid förarplatsen. Den 
enda plats som fanns kvar åt Cecilia var passagerarsätet bredvid Rebecca vid polisradion i 
bussen.

De körde ut på Hamngatan ner mot varuhuset NK. Cecilia såg att det stod en ambulans utanför 
huvudentrén till NK och beordrade Rebecca att ansluta till ambulansen. Under tiden de körde 
ned till NK tilldelades de kanal nummer 3 på polisradion – en så kallad öppen kanal. När 
Cecilia och hennes kollegor kom fram till NK anmälde hon till polisradion att de kommit fram. 
Då lämnade radiooperatören på polisradion ut signalementet på gärningsmannen. Det Cecilia 
mindes av det vid förhörstillfället idag var att mannen hade en grön kamouflage-jacka. Men 
hon hade i sitt anteckningsblock noterat att mannen var 180 cm lång, svensk, grön 
kamouflage-jacka, grå collagetröja och hade mörkbrunt halvlångt hår. Förhörsledaren frågade 
Cecilia om hon gjorde några särskilda iakttagelser på vägen ned till NK? Cecilia svarade att 
hon inte gjorde det.

När Cecilia och hennes kollegor hade klivit ur polisbussen gick de in i varuhuset vid 
huvudentrén på Hamngatan. Inne i varuhuset såg Cecilia ambulanspersonalen ståendes till 
vänster om henne vid trapporna i närheten av rulltrappan till våningsplanen uppåt i varuhuset. 
Ambulanspersonalen uppgav för Cecilia att de inväntade polis. Cecilia vände sig mot Rebecca 
och sa "leta, leta". I det här läget måste polisradion ha gått ut med att händelsen inträffat på 
plan 1 och i Filippa K-butiken, sa Cecilia. Cecilia och Petra begav sig springandes uppför 
rulltrappan till plan 1. När Cecilia kom upp på plan 1 såg hon Filippa K-butiken ca 20 meter 
rakt fram från rulltrappan. Cecilia såg en folksamling inne på Filippa K till höger om ett lågt 
bord som löpte inåt i butikens riktning. Hon sprang fram till folksamlingen för att förvissa sig 
om vad som hade hänt. Några människor i folksamlingen satt på huk eller knä över en på 
golvet liggande person. Cecilia fick ögonkontakt med den liggande personen och såg att det 
var Anna Lindh. Cecilia ryggade tillbaka och tänkte "helvete". Hon anade vad detta skulle 
föranleda för henne som polis i det läget. En massa jobb, sa Cecilia. Hela tiden pratades det på 
polisradion. Lotta Wallström utsågs till insatschef. Andra polispatruller pratade med 
polisradion och Cecilia uppgav att hon inte lyssnade så noga. Några personer i folksamlingen 
tog hand om Anna Lindh. Cecilia backade några steg och bad om förtur på radion. Hon fick 
ropa tre gånger i polisradion och be om förtur innan hon fick det och kunde larma ut: "det är 
vår utrikesminister Anna Lindh som är knivskuren". Cecilia var första polisman framme vid 
Anna Lindh.

Förhörsledaren frågade Cecilia om hon hade några klockslag över när hon anlände till NK och 
när hon var uppe på plan 1 och Anna Lindh. Cecilia beklagade sig och svarade att hon inte 
hade några tidsuppgifter över detta.

Lotta utsåg Cecilia till platschef över polisradion. Cecilia underströk för förhörsledaren att det 
som hände nu var rörigt och gick snabbt. En kvinna vände sig mot Cecilia som stod med 
ryggen mot Anna Lindh och butiken Filippa K. Kvinnan sa att vittnen till händelsen fanns 
därbak samtidigt som hon gjorde en svepande rörelse bakåt med ena armen. Cecilia såg på en 
namnbricka på kvinnan att hon hette Liisa. Cecilia bad Petra ta vittnena och Petra begav sig åt 
det håll Liisa pekade. Folksamlingen runt Anna Lindh bestod av personal från NK, 
ambulanspersonal och väktare. Cecilia försökte få bort människor som inte skulle vara där. 
Det strömmade till nyfikna människor hela tiden. Cecilia ropade högt om det fanns vittnen till 
händelsen? Folk skakade nekande på sina huvuden och Cecilia skrek åt dem att backa undan 
och gå bort från platsen. Cecilia var ensam polisman på platsen. Petra var borta. Nu 
strömmade journalister och fotografer till på platsen. Fotoblixtar brändes av ideligen. 
Vårdande av Anna Lindh fortskred och Cecilia stod kvar utanför Filippa K-butiken med 
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ryggen mot Anna Lindh. En man kom fram till Cecilia och överlämnade ett visitkort samtidigt 
som han uppgav att han och hans hustru hade hjälpt till. Petra kom ut till Cecilia när 
ambulanspersonalen skrek att de behövde eskort till sjukhuset. Cecilia anropade operatören på 
polisradion och bad om en polisbil för detta ändamål. Tillsammans med Petra och personal 
från NK sprang Cecilia bredvid båren med Anna Lindh på ned till ambulansen för att bereda 
fri väg för dem. De tog rulltrappan ned till huvudentrén där en polisbil mötte upp. Trafiken var 
stoppad och Cecilia hjälpte till med att stoppa trafiken så att ambulansen och polisbilen kunde 
få fri väg bort därifrån.

Därefter sprang Cecilia samma väg tillbaka upp till plan 1 i NK-varuhuset. När Cecilia kom 
upp hade väktare spärrat av platsen Anna Lindh legat på inne i Filippa K-butiken med rött 
plastband. Väktarna hade även satt upp pelare i vilka de röda plastbanden sattes upp. Väktarna 
hade dels spärrat av platsen där Anna Lindh legat och dels spärrat av utanför butiken Filippa K 
i en halvcirkel. Vidare hade väktarna tagit fram 2-4 st vita skärmar att skydda brottsplatsen 
från insyn. Nu anslöt en polispatrull bestående av en man och en kvinna. Cecilia skickade in 
dem till Petra  och bad dem komma ut med ett signalement på gärningsmannen. Cecilia bad 
dem också själva ombesörja att det kom ut till övriga kollegor via polisradion.

Nu anslöt ytterligare en polispatrull bestående av två män. De hade polisens blå/vita 
avspärrningsband med sig och tillsammans utvidgade de avspärrningarna ytterligare. 
Kollegorna Anette, Rebecca och polisaspiranten anslöt sig till Cecilia och Cecilia skickade in 
samtliga till Petra och vittnena utom Rebecca. Cecilia ville ha Rebecca vid sin sida på platsen. 
En kvinnlig väktare kom fram till Cecilia bärandes på en platsmapp. I den låg vitt papper och 
någon av väktarna runt Cecilia sa att det var kniven. Då hade någon lindat in kniven i vitt 
papper och lagt det i plastmappen. Kniven överlämnades till Cecilia som frågade var den kom 
från? En manlig väktare svarade att den kom från trappa 1. Cecilia bad de två polismännen 
följa med vakten och förvissa sig om var trappa 1 låg. Kniven lämnade Cecilia över till 
Rebecca och sa att hon var ansvarig för den.

Nu bestod Cecilias arbete i att mota bort alla journalister vilket hon bad Rebecca sköta. I detta 
läget hade Cecilia hört på polisradion att yttre kommissarie Mats Runvik tagit över befälet 
över händelsen. Cecilia gissade på fråga av förhörsledaren att det nu gått ca 10 minuter från att 
hon anlände till NK. Cecilia stod vid den upprättade slussen vid sidan om Filippa K.butiken 
och släppte in och ut personal från krimjouren som skulle höra alla vittnen. Vittnena satt i de 
personalutrymmen bakom Filippa K-butiken. Vissa vittnen kom ut och vände tillbaka in igen 
när de såg alla fotoblixtar brinna av. En man kom med mat, dryck och frukt till vittnena och 
personalen. Det gick människor fram och tillbaka hela tiden, sa Cecilia. En vägg avgränsade 
Filippa K-butiken från själva slussen i vilken människorna gick fram och tillbaka. De var 
aldrig inne i själva Filippa K-butiken.

Nu kom Cecilia som visste att det fanns kameror inne på NK att händelsen kanske var 
inspelad. Hon frågade väktarna om det gick att säkra en eventuell film. Cecilia fick till svar att 
det inte spelades in något. Det svaret fick Cecilia av flera väktare hon frågade. Mats bad nu 
Cecilia gå ut i varuhusets högtalaranläggning och göra en förfrågan om det fanns flera vittnen 
till knivskärningen vilket Cecilia ombesörjde. Hon bad även en polispatrull bege sig ned till 
väktarnas kontrollcentral för att tillfråga någon där om de sett något av händelsen. Cecilia 
erhöll namnet på den manliga vakt som satt vid kontrollen. En polispatrull från Södermalm 
anslöt och fick till uppgift av Cecilia att höra ordningsvakterna i varuhuset. Cecilia bad dem 
fråga efter den eventuella flyktväg gärningsmannen tagit eftersom Mats hade frågat efter 
flyktvägen till Cecilia. Det var väldigt rörigt på plats och många människor ville hjälpa till, sa 
Cecilia. Hon hade fullt jobb med att mota bort människor som gick fram och tillbaka under 
avspärrningsbanden in på avspärrat område. Därför bad Cecilia Södermalmspatrullen och en 
polisaspirant mota bort människorna.

Sedan lugnade allt ned sig en aning och kriminaltekniker anlände till platsen. Nu hade det gått 
ca 30 minuter från att Cecilia anlände. Teknikerna ville ha hjälp med att ta skoavtryck på 
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ambulansmännens skor. Arbetsuppgifterna föll på plats och poliser arbetade med att hålla 
förhör och undersöka brottsplatsen. Cecilia deltog i ett informationsmöte vid 
19.50-19.55-tiden för NK:s personal. Per och Malin hörde några ytterligare vittnen innan 
Cecilia och samtlig polispersonal lämnade det stängda varuhuset vid 21.30-21.00-tiden och 
åkte in till polisstationen för att avrapportera händelsen.

Uppläst och godkänt via förda anteckningar.

Förhöret avslutades kl.18.15.

Filippo Bassini
kriminalinspektör
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Ericson, Anna Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ericsson underrättas om att hon skall höras kompletterande till tidigare förhör gällande händelsen på

NK den 10 september 2003, då utrikesminister Anna Lindh mördades. Förhöret avser huvudsakligen

knivhanteringen som skedde på platsen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2003-10-02
Förhör påbörjat

15:09
Förhör avslutat

15:38
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Cecilia  berättar  att  hon  hade  kommit  tillbaka  till  plan  1  där  Filippa  K  
ligger.  Anna  Lindh  var  borttransporterad.  Man  hade  gjort  de  första  
avspärrningarna,  bland  annat  med  rött  band  och  vita  skärmar  som  hade  
ställts upp. Ytterligare avspärrningar hade också skett.  

När  hon  sedan  står  där,  Cecilia,  så  berättar  hon  att  en  ordningsvakt / 
väktare,  kvinnlig  sådan,  mörkt  hår  med  fläta/tofs,  kommer  fram  till  
Cecilia.  I  handen  har  den  kvinnliga  väktaren  en  genomskinlig  plastmapp  
som  innehåller  ljust,  vitt  papper.  Men  det  är  inte  den  kvinnliga  väktaren  
som  talar,  som  hon  vill  minnas,  utan  det  är  en  manlig  väktare  som  finns  
där  som  berättar  att  det  här  är  kniven  som  har  hittats.  Han  säger  
ingenting  om  att  det  skall  finnas  något  blod  på  den,  vad  Cecilia  kan  
komma  ihåg.  Hon  tar  emot  den  här  plastmappen  och  tittar  på  den,  men  
öppnar  den  inte  och  känner  inte  på  den,  utan  tar  för  givet  att  det  
stämmer  att  det  skall  vara  en  kniv  i  den.  Men  hon  ser,  som  sagt  var,  
inte  detta.  Den  manliga  väktaren  fortsätter  att  prata  om  att  den  här  
kniven  skulle  ha  hittats  vid  "trappa  1".  Det här  säger  Cecilia  ingenting  
och  det  förs  en  diskussion  dem  emellan,  som  slutar  med  att  Cecilia  
beordrar  iväg  två  stycken  manliga  kolleger.  Hon  kommer  inte  ihåg  vad  
dessa  heter,  men  har  det  uppskrivet  på  jobbet  och hon  kan  återkomma  
med  den  saken.  Kollegerna  får  i  arbetsuppgift  att  spärra  av  den  plats  där  
kniven  anträffats.  

Cecilia  har  den  minnesbilden  sedan  att  hon  överlämnar  kniven  till  
kollegan Rebecka  Torka,  som  också  var  med  i  samma  grupp.  Rebecka  



jobbade  vid  det  här  tillfället  också  på  Klara  Polisstation.  På  fråga  vad  
som  sedan  händer  med  kniven,  så  uppger  Cecilia  att  det  vet  hon  inte.  
Hon  har  inte  överlämnat  kniven  till  någon  polis/tekniker.  Den  här  
uppgiften  är  hon  helt  säker  på.  Om  Rebecka  sedan  har  gjort  det,  det  kan  
hon  inte  svara  på.  Hon  har  inte  varit  med  när  kniven  har  överlämnats  till 
 någon  tekniker.  

Efter  en  stund  så  får  hon  höra  av  någon,  hon  kan  inte  erinra  sig  vem,  
att  kniven  skulle  ha  hittats  inne  i  "butiken."  Något  närmare  om  var  kan  
hon  inte  svara  på.  

Däremot  så  kan  hon  säga  att,  efter  att  ha  tittat  i  Expressen  som  hon  har  
kvar  hemma  från  den  11  september  2003,  sidan  23,  så  finns  Cecilia  och  
kollegan  Rebecka  på  bild.  Där  ser  man  också  en,  som  hon  uppfattar,  
tekniker  hålla  i  ett  vitt  kuvert,  där  Expressen  har  ritat  in  en  pil  och  
skrivit  något  om  mordvapnet.  

Cecilia  själv  hade  vid  det  här  tillfället  flätat,  blont  hår  med  underliggande 
 mörkare  hår.  Hon  hade  två  blåa  snoddar  i  håret.  När  man  tittar  på  henne 
 så  uppfattar  man  nog  henne  som  blond.  
Cecilia  konfronteras  med  uppgiften  om  att  kniven  eventuellt  skulle  kunna  
ha  varit  överlämnad  till  en  manlig  kollega.  Hon  säger  då  att  det  är  inte  
hennes  minnesbild,  utan  den  är  som  ovan  beskrivits.  

Förhöret  avslutades  klockan  15.38.  

Uppläst  ifrån  konceptanteckningar. 
Cecilia  önskar  få  höra  det  utskrivna  innan  hon  godkänner  förhöret.  

Stockholm  som  ovan  

Göran  Häggblad  
Krinsp/RKP 

Den 9 oktober 2003 kl. 13:00 så var Cecilia hos undertecknad för att läsa 
igenom sitt förhör. Hon godkänner förhöret men gör det tillägget att hon normalt 
använder sig av efternamnet Rehnström.

På fråga så uppger hon att den aktuella dagen så hade hon inte handskar på sig. 
Men som ovan beskrivits så har hon inte öppnat för packningen med kniven än 
mindre vidrört den.

När det gäller kollegorna som följde med vakten för att utröna var kniven 
anträffades så var det patrull 1970. Patrullen bestod av två manliga polismän 
troligen från Norrmalm.

Stockholm den 9 oktober 2003

Göran Häggblad/krinsp, RKP
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/S Utredningsrotel strategisk sektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Torkar, Rebecka Petra
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Attentatet mot Anna Lind
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Christer Holmdahl
Förhörsdatum

2003-09-17
Förhör påbörjat

16:00
Förhör avslutat

16:35
Förhörsplats

K37
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Rebecka är tjänstgör i Klara näpo, tfn:11236,  bricknummer 1254.
Hennes ordinarie arbetspass 030910  var 14.00 – 22.00, hon åkte i buss 1110 tillsammans med
Cecilia Eriksson Renström och  Petra Samuelsson, båda Klara näpo. Arbetsuppgiften var 
"plattanprojektet" projekt mot gatulangning, innebär bl.a fotpatrullering på Sergelstorg och i 
Kungsträdgården.
Samma uppgift hade en kvinnlig polis och en aspirant från Vasastadens näpo, de åkte i en egen 
bil, okänt anropsnummer.
Fordonen skulle användas för eventuella transporter och parkerades på Kulturtorget.

Rebecka uppger att de hörde ett allanrop över radion, där de larmade ut att någon knivskurits i 
armen på NK. Rebecka uppger att de inte svarade på en gång eftersom de var upptagna med 
projektet, de tog för givet att någon annan bil skulle ta jobbet.
Rebecka är osäker på om det kom ytterligare ett anrop eller inte , men när ingen tog jobbet 
svarade Rebecka. De sprang från Sergelstorg upp till fordonen och åkt till NK.

Färdväg: Kulturtorget – Sergelrondellen – Hamngatan och de stannade utanför NK :s 
huvudentré.

Bilen från Vasastaden kom omedelbart efter. Ambulans var redan på plats,
Rebecka uppger att de meddelade lkc att de var på plats, innan de lämnade bussen.
När de sprang in på NK gick de över på öppen kanal, Rebecka tror att det var kanal 3.
Ambulanspersonal väntade vid rulltrappan upp mot plan 1, de hade ej åkt upp eftersom det var 
oklart om gm fanns kvar.
När de kommer fram till trappan larmas ett signalement ut, blodig man klädd i militärjacka,
Rebecka säger då till Cecilia, att hon och personalen från Vasastaden söker igenom 
närområdet.
De söker av Gatuplanet, i huvudsak området kring rulltrapporna samt stora entrén, frågade 
personal och allmänhet om de sett något. De fortsatte sedan Hamngatan mot Sveavägen vidare 
Sergelgatan. Spaningen gav inget så de beslutade att återvända till NK, samtidigt kom det över 
radio att det behövdes folk till NK.



Spaningen tog ca 5 – 10 minuter, Rebecka uppger att redan när de springer Hamngatan mot 
Sveavägen får de klart för sig att det var Anna Lind som var knivskuren. När de är på väg 
tillbaka är det många polispatruller som är på väg fram.
Radiosystemet är helt överbelastat och det är i det närmaste omöjligt att komma fram på den.
De går alla tre upp till Filippa K, oklar tidpunkt.
Rebecka upplever det som kaotiskt när de kommer till Filippa K, där är mängder med 
journalister, hon tar dock kontakt med Cecilia , som är platschef, och frågar vad hon vill ha 
hjälp med.
Filippa K var redan avspärrat med NK mtrl, svarta band på stolpar, stora vita skärmar hade 
satts upp och förhindrade insyn till butiken.
Rebecka fick till uppgift att ta hand om journalisterna de andra två började höra vittnen.
Avspärrningen vid Filippa K respekterades bra men det var sämre med den vidare avspärrning 
som satts upp med polisen blåvita band, journalisterna klev över hela tiden, det blev dock 
bättre när presstalesmannen Pihlblad anlände.
Bredvid Filippa K ledde en smal korridor in till ett personalrum, detta användes till 
förhörsrum. 
Några vittnen fanns kvar i butiken Filippa K, de hölls bakom kassan. Tekniker informerades 
om detta när de anlände. Oklart om det sedan var teknikerna som hjälpte dem ut ur butiken.

Rebecka var hela tiden utanför butiken upptagen med annat så hon såg aldrig Anna Lind eller 
vad som hände bakom skärmarna.
De var sedan kvar på platsen till det hela bröts någon gång vid 23.00 tiden, därefter följde 
debriefing. 

Rebecka uppger att de inte såg något ovanligt under avsöket av närområdet, inte heller 
allmänhet de pratade med hade lagt märke till något.

Uppläst och godkänt i konceptform.

 

Förhör med Torkar, Rebecka Petra; 2003-09-17 16:00   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Göran Häggblad
Signerat datum

2003-10-09 13:44Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Torkar, Rebecka
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Rebecka Torka underrättas om att hon skall höras angående hanteringen av en kniv som anträffades den

10 september 2003 på varuhuset NK och i samband med mordet på utrikesminister Anna Lindh.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Göran Häggblad
Förhörsdatum

2003-10-02
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:33
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, 6 tr
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Rebecka  Torkar – i fortsättningen kallad vid sitt förnamn - ombedes  lyssna  
noga  på  de  delar  som  indikteras  och  vid  felsägningar  eller  missförstånd  
korrigera  förhörsledaren.  

Rebecka  berättar  att  hon  hade  varit  på  platsen  tillsammans  med  övriga  
kolleger.  Hon  hade  blivit  ombedd  utav  Cecilia  Renström  att  ta  hand  om  
journalisterna.  I  samband  med  detta  så  säger  också  Cecilia  att  en  
ordningsvakt  har  hört  av  sig  om  att  de  skall  ha  någon  kniv  och  ombeder  
Rebecka  att  utreda  detta.  Hon  går  då  fram  till  en  väktare  och  tilltalar  
denne  och  frågar  om  den  här  kniven  och  han  säger  då  att  han  vet  var  
kniven  finns och  försvinner  sedan  iväg.  Hon  beskriver  väktaren  som  lång  
med  ljust,  kort,  lockigt,  hår.  Hon  uppfattade  det  som  chefen  för  väktarna.  
Hon  såg  ingen  namnbricka,  eller  i  vart  fall  la  inte på  minnet något  namn.  

Den  här  väktaren,  som  sagt  var,  försvinner  ifrån  platsen  och  det  dröjer  
ganska  länge,  så  Rebecka  blir  lite  irriterad.  Men  han  kommer  således  
tillbaka  och  med  sig  har  han  då  en  plastficka,  som  är  öppen  i  överkant.  
I  den  här  plastfickan  så  finns  det  någonting  inlindat  i  ett  papper.  Hon  
uppfattar  papperet  som  hushållspapper.  Hon  reagerar  på  att  den  ligger  i  
en  plastficka  och  tycker  att  det  här  är  ingen  bra  lösning.  Hon  nämner  
ingenting  närmare  om  det  i  vart  fall  utan  frågar  då  vem  som  har  rört  
kniven  och  får  då  till  svar  av  väktaren  att  det  är  enbart  den  som  har  
hittat  kniven,  en  kvinna,  som  har  rört  vid  den.  I  samband  med  att  han  
säger  detta  så  överlämnar  han  också  en  papperslapp  där  det  finns  ett  
namn  nedtecknat  på  den  personen som hittat kniven.  Hon  kommer  inte  ihåg 
 vad  det  stod  för  namn  på  lappen,  men  vet  att  det  var  en  kvinna  som  



hon  uppfattar  som  finländska  eftersom  väktaren  också  berättade  att  den  
kvinnan  är  på  väg  till  Finland.  Det  kan  ha  varit  ett  finskt  namn,  säger  
Rebecka.  

Efter  att  ha  fått  de  här  uppgifterna  så  tar  hon  kontakt  med  en  butik  i  
närheten  för  att  försöka  få  en  papperskasse.  De  hade  inte  det,  utan  hon  
får  istället  ett  kuvert  i  vilken  hon  då  släpper  ned  kniven.  Hon  berättar  att 
 kuvertet  är  av  större  format,  typ  A 4,  och  att  hon  öppnar  plastfickan  och  
öppnar  kuvertet  och  skakar  ned  det  här  pappersföremålet,  som  hon  
uppfattar  som  hushållspapper,  ned  i  kuvertet  utan  att  behöva  vidröra  det.  
Det  här  överlämnar  hon  sedermera  till  en  utav  de  fyra  tekniker  som  
kommer  till  platsen.  Vad  han  heter,  det  vet  hon  inte.  

Vi  går  tillbaka  litet  grand  till  överlämnandet  av  kniven  och  Rebecka  
berättar  då  att  hon  kunde  se  att  det  var  en  kniv  som  var  inlindad  i  
papperet.  Den  var  alltså  inte  helt  täckt  utan  det  gick  att  skönja  att  det  
var  en  kniv.  Hon  kan  säga  att  det  hon  kunde  se,  det  var  att  det  var  en  
typ  av  Morakniv  med  rött  skaft  och  hon  såg  också  lite  utav  spetsen.  På  
fråga  om  det  finns  någon  besudling  på  den  så  uppger  hon  att  hon  ser  att 
 papperet  hade  sugit  åt  sig  blod,  som  hon  uppfattar  det.  

I  det  här  skedet  av  förhöret  så  underrättas  Rebecka  om  tillämpliga  delar  
utav  vad  Cecilia  har  berättat  i  sitt  förhör.  Cecilia  är  kollegan  som  finns  
på  platsen.  Det  Rebecka  får  reda  på,  det  är  att  Cecilia  skulle  ha  tagit  
emot  kniven  och  sedermera  lämnat  den  till  Rebecka.  Spontant  säger  då  
Rebecka  att  hon  blir  lite  osäker,  men  hennes  minnesbild  är  då  att  hon  i  
så  fall  måste  ha  varit  i  omedelbar  anslutning  till Cecilia,  för  de  jobbade  
ju  ihop.  Och  det  kan  väl  vara  så  att  den  här  manliga  väktaren  då  har  
överlämnat  kniven  till  Cecilia  för  att  sedan  hon  i  sin  tur  lämnar  den  till  
Rebecka. Att  Rebecka  fick  det  som  en  arbetsuppgift  att  hålla  reda  på  
kniven,  det  är  hon  säker  på.  

Hon  tillfrågas  då  om  det  kan  ha  varit  någon  kvinnlig  ordningsvakt  som  
har  varit  involverad  i  överlämnandet  av  kniven  och  uppger  att  den  
minnesbilden  har  hon  inte,  utan  hon  håller  fast  vid  att  det  skall  vara  en  
lång,  ljus  man  som  hon  ovan  beskrivit  och  som  hon  uppfattar  som  någon 
 form  av  vaktchef.  Det  är  han  som  överlämnar  kniven.  Däremot  så  kan  
hon  då  inte  hålla  för  säkert  att  det  är  så  att det är hon som får  den,  utan  
det  kan  vara  så  att  Cecilia  får  den.  Det  råder  ingen  som  helst  tveksamhet 
 ifrån  Rebeckas  sida  om  att  det  är  hon  som  tar  hand  om  kniven  och  
sedermera  lämnar  den  till  teknikerna.  Det  hon  också  har  beskrivit  hur  hon 
 flyttar  över  kniven  till  kuvert  o.s.v.  det är hon också helt säker på.  

Efter  det  att  hon  har  fått  ned  kniven  i  kuvertet  så  behåller  hon  kniven  
hela  tiden  i  sin  hand.  

Vi  återgår  återigen  till  knivens  överflyttande  till  kuvertet  och  Rebecka  
håller  fast  vid  att  det  är  hon  som  gör  det  och  att  hon  skakar  ned  den  
försiktigt  då  i  kuvertet.  Sedan  är  hennes  minnesbild  att  hon  överlämnar  
såväl  kuvert  som  även  den  här  plastmappen  som  kniven  har  varit  i  
tidigare  till  teknikerna.  Plastmappen  är  hon  lite  osäker  på,  men  i  vart  fall  
kuvertet  med  kniven  överlämnas  till  en  utav  de  manliga  teknikerna  som  

Förhör med Torkar, Rebecka; 2003-10-02 16:15   diarienr: 0201-K233390-03
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kommer  dit.  

Förhöret  avslutas  klockan  16.33.  Indikterat  i  närvaro  av  Rebecka  och  hon  
lämnar  det  utan  erinran  och  önskar  ej  få  bandet  återuppspelat.  

Stockholm  som  ovan  

Göran  Häggblad
Krinsp   

2003-10-08/LN,  1OKU. 

Tillägg:
Den 6 oktober 2003 kl. 14:15 så var undertecknad i telefonkontakt med Rebecka 
Torkar. På fråga så uppger hon att hon hade handskar på sig den aktuella dagen. 
När det gäller butiken så säger hon att - står man vid ingången till Filippa K, 
med ryggen in mot den butiken, ligger den butik som hon fick kuvertet ifrån,  
framåt snett åt höger. På fråga så uppger hon att de kan nog stämma att butiken 
heter Kriss.    
            

Stockholm den 9 oktober 2003

Göran Häggblad, krinsp
RKP

Förhör med Torkar, Rebecka; 2003-10-02 16:15   diarienr: 0201-K233390-03
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PM
Bilder på NK-mannen

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Magnus Osvald
Datum

2003-11-25
Tid

14:35
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Schönhoff

Uppgiften avser

Uppgift

Från NK-Sport och fritid ( plan 2 NK-varuhuset ) belagtogs den 11 september 2003 ett antal 
cd-skivor med bilder från bevakningskameror. När dessa cd-skivor kontrollerades påträffades 
en person som överensstämde med signalementet som ett flertal vitten lämnat av 
gärningsmannen.

Av dessa bilder togs det fram tio stillbilder som publicerades i polisens AKUT-info fredagen 
den 12 september 2003.

Dessa bilder kom på okänt sätt ut till medier vilka då publicerade "maskade" bilder lördagen 
den 13 september 2003.

I detta läge beslutade spaningsledningen att det var lika bra att släppa på bilderna på 
"NK-mannen", till media. Man beslutade dock att det skulle vara maskerade bilder.
Under söndagen den 14 september 2003 fattades ett nytt beslut av spaningsledningen, att 
bilderna på "NK-mannen" skulle släppas omaskerade till media.

I samband med förhör av vittnen har många av de hörda refererat till dessa bilder, både i 
maskerad och omaskerad form.

Bilderna bifogade i bilaga är de ovan omnämnda fotografierna

Stockholm den 25 november 2003

Magnus Osvald, krinsp



Bilder på NK-mannen, 2003-11-25 14:35   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Fredrik Bengtsson
Signerat datum

2003-09-11 17:40Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1OSÖ Övervakning Söder
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Rhawi, Metin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne angående sina iakttagelser den 10/9-03 kl. 16.45
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Fredrik Bengtsson
Förhörsdatum

2003-09-11
Förhör påbörjat

15:26
Förhör avslutat

15:38
Förhörsplats

Salén huset, Regeringsgatan
Typ av förhör

RB 23:3
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Rhawi berättade att han satt och klippte en kund då en man kom in på salongen. Klockan var 
runt 16.45 och var Rhawi säker på då han hunnit klippa sin kund som hade tiden 16.30-17.00 
ett tag. Mannen gick in en bit i salongen och Rhawi fick en obehagskänsla av mannen. 
Mannen var väldigt stirrig och ”maxstressad”, på gränsen till svettig. Rhawi sa till mannen att 
han inte hade någon klipptid just för tillfället. Mannen klev då in en bit till i salongen och 
tittade mot fönsterna. Rhawi sa att han inte hade tid förens nästa dag. Mannen sa då ingenting 
utan skyndade sig ut ur butiken och vek av vänster mot Norrlandsgatan.

Rhawi uppgav att han skulle känna igen mannen om han fick se honom igen inom några 
dagar. Rhawi beskrev mannen som följande:

Man med svenskt utseende, 25-35 år, 180-190 cm, ”bra” utseende, långsmalt ansikte, normal 
kroppsbyggnad, brunt-mörkbrunt hår som var längre i nacken och bakåtkammat vid öronen, 
lite hår hade ramlat fram i luggen och hårfästet i pannan var rakt, ev polisonger som inte gick 
nedanför öronen, endagsstubb i ansiktet, tjock gråvit collegetröja som var mer åt det gråa än 
vita hållet, bylsigt klädd med tröjor under collegetröjan, grön/beige/gula byxor i typ chinos 
kvalité samt ev svarta jympaskor med vita streck på sidorna.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Förhör Signerat av

Per Gustafsson
Signerat datum

2003-09-14 11:44Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Rhawi, Metin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Metin Rhawi hörs om sina iakttagelser gjorda den 10 september vid ca 16.40-16.50  tiden på salongen

på Norrlandsgatan 15.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Per Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-12
Förhör påbörjat

12:02
Förhör avslutat

12:37
Förhörsplats

Norrlandsg 15, frisörsalong Passage
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Håkan Ström.

Metin Rhawi kommer fortsättningsvis kallas för Martin. Martin uppger att han vid ca 
16.40-16.50 den aktuella dagen höll på och klippa en kund, när en mycket stressad 
mansperson kom in i salongen. Mannen uppträdde både stressigt och uppjagat. Martin 
upplevde det hela som mycket obehagligt. Personen i fråga ville bli klipp per omgående, men 
fick då svar av Martin att han hade tyvärr ingen tid. Manspersonen tittade bl.a. extra in i 
lokalen mot köket, alt ut mot fönstren som vetter mot Jakobsbergsgatan. Han var även 
påstridig och ville bli klippt. När Martin rekommenderar en tid dagen efter, så svarar inte 
personen överhuvudtaget på detta, utan lämnar salongen och går i gången ner mot 
Norrlandsgatan. 

Martin är osäker, men han fick en känsla av att personen om inte sprang, åtminstone skyndade 
sig när han avlägsnade sig från salongen. 

I salongen förutom Martin, fanns det tre personer, varav den ena Petra Svensson, är också en 
frisör som arbetar på salongen. Denna Petra påtalade för Martin efter att personen hade 
försvunnit, att Martin mycket väl hade en avbokad tid och varför han inte hade tagit kunden. 
Martin uppger det att det var helt enkelt så att den här personens beteende påverkade han så, så 
han blev oerhört stressad själv av kundens beteende och därför helt enkelt hade missat den 
lediga tiden. 

Det skall påtalas att det här inträffar tidsmässigt så att varken Martin eller Petra 
överhuvudtaget visste någonting om det som hade hänt på NK. 

Martin säger vidare att han uppfattade inte att den här personen skulle vara påtänd eller 
liknande, men däremot hade han ett extremt uppjagat beteende.

 Signalement



Gärningsmannen beskriver vi som följer. 20-35 år. En spontan reaktion är 28 år. Vittnet själv 
är 172, beskriver personens längd som 180-190 cm lång och förmodligen klart längre än 180. 
Kroppskonstitutionen beskrives som normal. Iklädd tröja en typ tjockare, ev. collegemodell 
och färgen beskrivs som att gå åt det grå hållet. Mörkt hår, färg mörkbrunt. Mycket ljust 
ansikte, med andra ord blek. Mörka ögonbryn, relativt markerade. Hår som går ner till axlarna. 
Håret går inte ner ända till axlarna, men en bit ner på halsen. Håret är stryket bakåt vid sidorna 
på huvudet. Håret ligger inte bakom öronen, men det är mer bakåtkammat vid öronen. Det är 
ungefär samma hårlängd upptill som på sidorna, eventuellt lite kortare upptill. Luggen går mot 
vänster. Martin beskriver att hårets kvalité som mycket tjockt. Martin uppger att själv att det 
kan vara en efterhandskonstruktion, men han har det intrycket att den här personens hår var 
platt på sidorna, som efter att han hade burit någon form av huvudbonad. 

Gällande tröjan, så uppger Martin att han inte uppfattade några detaljer, text etc. och hans 
eventuellt så kan det vara så att personen hade flera tröjor under, han gav ett något påbylsat 
intryck. 

Byxorna beskrives som grön/beiga av Chinos kvalitet. På fötterna hade han eventuellt 
gymnastikskor, som skulle vara svarta i ovanlädret och vita i underkanten. 

Martin tillägger det att när det gäller personens ansiktet att han uppfattade det inte att han 
skulle vara någon ärrad eller liknande ev. hade han endagarsstubb, dock ingen mustasch. 
Polisonger dock som gick ungefär till halva örat. Ingen noteringar om ringar tatueringar, ärr 
etc.

Martin uppger det att skulle han se den här personen igen, så tror han att han skulle känna igen 
denna. 

Martin uppger det att personen pratade felfri svenska, men att det var ett litet meningsutbyte 
dem emellan. För övrigt så bar inte personen på någonting. Martin är säker på att personen inte 
bar några handskar. 

På fråga om den tidsangivelsen som Martin har uppgivit, så säger han att han gissar på 16.42 
och anledningen till detta är att han hade en kund som han började klippa 16.30 och den 
kunden var han klar med ganska precis 16.50, vilket är normaltid för en klippning för Martin. 
Kunden hade han jobbat med en stund och hade bara lite kvar att göra, därför gissar han att det 
hade väl gått någonstans mellan 15, 17, 20 minuter när den aktuella manspersonen kom in i 
salongen. Martin kan säga med säkerhet att tiden när personen kom in till salongen är mellan 
16.40-16.50 och han har en känsla av att den kan vara runt 16.42.

Förhöret slut klockan 12.37.

Indikterat band godkännes för utskrift.

Förhör med Rhawi, Metin; 2003-09-12 12:02   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Per Gustafsson
Signerat datum

2003-09-14 11:52Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Rhawi, Metin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Metin Rahawi hördes om sina iakttagelser gjorda onsdsag den 10 september 2003. Han förevisas även

ett bildmaterial föreställande en mansperson.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Per Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

11:32
Förhör avslutat

11:46
Förhörsplats

Sahléns huset, Norrlandsg 15, Passage
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Håkan Ström.

Methin Rhawi kommer i fortsättningsvis kallas Martin i förhöret.

F: Ja Martin, initialt  har du sett  några bilder i massmedia som ska föreställa den 
här mannen.

M: Nej, jag har valt att inte titta på något sådant  

F: Kan du säga på vilket sätt du har undvikit det?

M:  Jag har undvikit det genom att inte titta på TV, idag och tittat i massmedia och 
speciellt Expressen som publicerat bilder. Och valt att inte gå via nätet eller 
lyssna på någonting, än så länge.

F: Har du någon uppfattning om vad det är för bilder som de har förevisat?

M: De har talat om för mig, att det är bilder som,  vad säger dem, det är något dolt, 
så det inte ska framgå så tydligt ändå. Det är skyddade bilder, jag har valt att inte 
se dem, och det är grannar som har försökt visa dem, men jag vill inte se, utan 
vänta tills ni har kommit.

F: Då ska vi ta och förevisa bilderna, först visas bild märkt nr 1.
Så kan du kommentera bara vad du känner när du ser den där bilden.

M: Håret känner jag igen, Nike-märket känner jag inte igen.  Byxan påminner starkt 
om det jag sett. Polisongen detsamma. Här ser man en antydan till skägg, tycker 
jag inte jag såg då. Han såg renrakad ut. Helt renrakad ut, om möjligt endagars 
stubb, ansiktsformen, näsan ja, färgen på tröjan, kändes.. Men han, håret på 



bröstet... Jag tycker inte jag såg något sådant då, men det kanske är bilden som 
får mig att se det här.
Men, kroppsbyggnad påminner starkt, men som sagt, kanske något kraftigare än 
den här killen, han ser mera smalare ut. Mer vältränad. Den kille som jag såg, var 
lite plufsig, men i övrigt om man tänker på tjockleken om man tänker sig på 
tröjan, så påminner den om att han kunde haft sådan tröja på sig, men absolut rätt 
färg, men märket såg jag inte då.

F: Bild nummer 2 förevisas

M: Det är samma person, enligt mig det här, som förra bilden.
Jag såg honom utan perspektiv, jag satt mera fågelperspektiv och tittade.

F: Vilken position hade du, satt du nära honom.

M: Jag hade grodperspektiv och var cirka 1  - 1,5 meter ifrån.

F: Du satt på frisörsstolen ?

M: Ja, jag satt på stolen när han kommer in och han sprang fram till mig.

Han frågar om det går fort att bli klippt. Tar det långt tid, maxstressad som jag 
sagt tidigare. Han är klart vitare än de här bilderna i ansiktet, när han kom in till 
mig. Här ser det ut som en vanlig kille som kanske går förbi.
Den killen jag såg såg mer ohörbart.

F: Bild nr 3

M: Här ser jag skorna också, som jag tänker på lite mer. Det är en svart sko, men jag 
fick för mig att det fanns något vitt under kanten, men det är vad jag har fått för 
mig, och jag tror att jag lämnade redan då att det var lite osäkert, men det var det 
jag fick för mig då. 

Det är fortfarande sett från samma perspektiv, men det är samma. Ansiktsformen 
påminner mer i det här läget, när jag ser honom framifrån, men inget skägg  
ingen mustasch, som man nästan kan tyda på den här bilden.

Men byxan är absolut, den känner jag igen. Det var det jag tyckte den här killen 
hade på sig. Som sagt, det gäller samma sak med tröjan. Jag tyckte mig inte 
kunna se något märke på .. Någon keps såg jag ju aldrig så.

F: Bild nummer 4.

M: Jag fick inte så klar bild på hans ryggtavla, jag fick honom från sidan, så den här 
är tydlig från ryggen, men kroppsbyggnaden  är ohörbart.

F: Hårlängden?

M: Definitivt, absolut. Och som jag uppfattade det då, absolut ingen page, utan 
uppklippt på sidorna, det kanske man kan se på de andra bilderna också. 
Speciellt de har tre bilderna. Som frisör ser man att det är uppklippt även om det 
kan vara svårt att förstå det för er.

F: Sammanfattningsvis, är det här samma kille som ville ha klippningstid hos dig.

M: Det skulle kunnat vara det med rakat ansikte. Och annan tröja.

Förhör med Rhawi, Metin; 2003-09-13 11:32   diarienr: 0201-K233390-03
437



F: Det är tröjan och skägget som inte stämmer i övrigt så överensstämmer det.

M: Färgen på tröjan överensstämmer, det är mera åt det här hållet jag har sett på den 
killen som var inne hos mig. Skägget stämmer som sagt inte, och polisongerna 
och håret stämmer. Kepsen såg jag aldrig. Byxan stämmer och skorna kan 
mycket väl stämma. För jag har fått för mig att det ska vara en vit kant på dem.
Undertill. Det kan jag inte notera på det här.

F: Själva tröjan.

M: Ja det är den här kvaliten i tjocklek som man tänker sig, det är mera åt det här. 
Jag har en känsla av det ska vara någon form av stickning, det var en renare 
collagetyp, tjockare någonting under. Som jag fick.
Det här är mera likt, om man tänker sig, bort med den  det är nr 2 alltså
Vi tar bort det här, skägget och kepsen, 

F: Ta bort märket, kepsen och skägget.

M: Ja, så är det mera likt den kroppsform, som jag ser nerifrån och upp på honom.
På den här bilden ser han lite smalare ut. Ohörbart
Här ser han lite kraftigare ut. Och det är svårt, ohörbart, det är därifrån man ser 
honom bäst. Men det är ett rent ansikte, ett vitt ansikte, mera stressat ansikte än 
det här, det vad jag uppfattade på den person som jag såg.
Här ser vi färg liksom i ansiktet.
Där är han blek när han kommer in hos mig.

F: Så det som du inte igenkänner är alltså. Kepsen hade han inte på sig. 
Nike-märket på tröjan samt enligt bilden ser ut som han har skäggväxt.

M: Precis
I övrigt tycker jag mycket väl att om man tittar på resten, så kan det mycket väl, 
så skulle kroppsvolymen och kroppshållningen kunna liknas väldigt väl, och 
håret definitivt. Men så att det inte finns någon bild utan keps, för en bild utan 
keps hade hjälpt mig mycket mera. Om man ser som jämförelse så att säga.

F: Den minnesbild som du har från själva tröjan, hur ... Du har ingen som helst 
minnesbild att det skulle vara någon form av märkning på densamma.

M: Nej, jag vill påstå att den var mer grå än vita hållet, och ingen logotype på.
Jag kan inte minnas det. Det skulle vara intressant om man kunde bli 
hypnotiserad.

F: Har du  något mer du vill säga?

M: Nej, den här killen skulle det kunna vara om han rakat sig precis och tvättat 
ansiktet med kallt vatten som han blir lite lugnare i ansiktsfärgen, det skulle inte 
förvåna mig. Han har inte armarna uppkavlade, så jag hinner inte uppfatta från 
den sidan jag ser, han vänstra sida som jag ser honom mest ifrån. Så det är därför 
den här sidan känns bättre på bild, nr 2, och där är det vänster och jag tittar 
uppifrån och såg honom nedifrån. Då har han armen uppkavlad och jag såg 
hårigheten,  och här verkar det vara lite hårigt på armarna, men det kan jag inte 
uppfatta . 

Jag tittar efter, som frisör, som jag sagt tidigare, att när en kund kommer in, så 
vill man få en helhetsbild av den här personen , för att sätta på den en frisyr på 
den här personen som passar. Då vill man gärna titta uppifrån och ned. Därför 
norterar man mera saker än man normalt skulle göra.

Förhör med Rhawi, Metin; 2003-09-13 11:32   diarienr: 0201-K233390-03
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F: Hade personen som var inne här, tröjarmarna uppkavlade?

M: Nej, jag vill påstå att han inte hade det, inte den vänstra sidan, den högra kan jag 
inte uttala mig om, det såg jag väldigt. Han var vriden åt vänster sett, han stod i 
positition så jag fick mera hans vänstra sida av ansiktet emot mig, än att jag såg 
honom rätt rakt framifrån. För sedan tar han ett steg in mot fönstret, när jag vänt 
mig om. Det är därför det är lite svårare för mig att påstå att jag kan se 
uppkavlade armarna faktiskt.

Men det som i första intrycket ger mig på den här killen, det är ... 

F: Det är bild nr 1..

M: Bild nr 1 men det är samtliga bilder, för mig föreställer de samma person. Det är 
att den här personen är skäggig, och det var inte den killen som kom till mig. 
Polisongen finns där, men kanske något kortare, men det är minimalt då, vi 
snackar millimeter, det kanske kan tas bort lite på så sätt, och sedan logotypen 
kepsen men i övrigt så. Speciellt den här bilden. Mer han som kom in till mig så 
att säga.

Förhöret slut klockan 11.46

Martin du har hört vad som gått in på bandet. Godkänner du detta för utskrift.

Martin svarar ja.

  
  
 
 
 

Förhör med Rhawi, Metin; 2003-09-13 11:32   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 1 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-13 11:32   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 2 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-13 11:32   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 3 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-13 11:32   diarienr: 0201-K233390-03
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Bild nr 4 - fotomaterial förevisat vittnet, 2003-09-13 11:32   diarienr: 0201-K233390-03
443



444

Förhör Signerat av

Håkan Ström
Signerat datum

2003-09-14 17:34Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Svensson, Petra Katarina
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Petra Svensson skall höras upplysningsvis angående iakktagelser i frisörsalongen onsdagen den 10

september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Håkan Ström
Förhörsdatum

2003-09-12
Förhör påbörjat

12:40
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare: Krinsp Per Gustafsson.

Onsdagen den 10 september 2003 höll Petra på att klippa en kund. Hon är osäker på vad 
klockan kan ha varit, men hon vet att det var efter kl 16. Troligen höll hon till och med på att 
arbeta med den kund som hade kommit kl 16.30. 

Mycket snabbt så kom det in en kille i frisörsalongen. Han ville bli klippt nu. Petra reagerade 
direkt på att det var något onormalt med killen och hon fick en konstig känsla. Killen gick 
långt in till Martin, vilken har stolen i mitten av salongen. Martin sa att han inte hade någon 
tid. Detta tyckte Petra var konstigt eftersom hon visste att han senare hade en ledig tid. 

Petra uppfattade att killen: "väldigt framåt och tillbaka". Han verkade orolig. Efter en kort 
stund, cirka en minut, lämnade killen frisörsalongen. Petra såg inte i vilken riktning han 
försvann. När denna händelse inträffade saknade Petra kännedom om vad som hade hänt på 
NK-varuhuset. Killen blev erbjuden en klipptid följande dag, men han lämnade då bara 
salongen. 

 Signalement.

Petra beskriver mannen såsom 27-28 år gammal, 180-185 cm lång med normal 
kroppsbyggnad. Håret var mörkbrunt stripigt. Luggen hängde ned mot vänster kind. Håret var 
längre i nacken och gick ned till axlarna. Mannen var blek i ansiktet och gav ett rent intryck i 
ansiktet utan skägg. Mannen talade svenska utan brytning eller dialekt. Angående klädseln 
uppger Petra att han var ledigt klädd i ljusa kläder. Hon uppfattade att han hade en collegetröja 
eller något liknande. Byxorna var också ljusa. Angående skor har Petra icke någon notering. 
Det var inte under många sekunder som Petra gjorde sin iakttagelse. 

Petra är osäker på om hon skulle känna igen mannen igen, men anser ändå att det kan vara värt 



ett försök. 

Förhöret övergår till dialogform.
F- Förhörsledaren. 
S- Petra Svensson.

F: Ja Petra Svensson, du har suttit med när jag har dikterat in det här på 
bandspelaren, överensstämmer det jag har sagt med de uppgifter du har lämnat?

S: Ja.

F: Vill du ha bandet återuppspelat för dig eller kan du godkänna förhöret?

S: Det går bra.

F: Då avslutas förhöret kl 12.55.

Stockholm dag som ovan

Håkan Ström
Kriminalinspektör

Förhör med Svensson, Petra Katarina; 2003-09-12 12:40   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Svensson, Petra Katarina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis om sina iakttagelser i frisersalong Passage, Norrlandsgatan 15 i Stockholm

onsdagen den 1o september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Hellqvist
Förhörsdatum

2003-09-18
Förhör påbörjat

09:25
Förhör avslutat

09:31
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse
Svensson förhördes i utredningen den 12 september i år. Då var bilderna utav den tänkbare 
gärningsmannen ännu inte ute i media. Svensson har naturligtvis läst tidningar och sett på TV och 
därigenom fått se bilder av den man som antas vara gärningsman eller i alla fall har befunnit sig på NK. 
Svensson säger spontant att de bilder hon sett i tidningar och i TV utav den här aktuelle mannen, de 
bilderna är otydliga. Den kille som kom in i frisersalongen där Svensson arbetar, den killen han 
saknade skägg. Tittar man i tidningen så tycker Svensson att killen på bilderna i tidningen han verkar 
ha ett litet skägg. 

Svensson betonar också att mannen eller killen som kom in i frisersalongen på Norrlandsgatan den 
killen saknade keps. Han var alltså barhuvad.

Jämfört med tidigare förhör har Svensson inte några nya minnesbilder av mannens ansikte. Hon säger 
att hon stod uppskattningsvis två meter ifrån aktuell kille inne i frisersalongen. Svensson såg den här 
killen genom spegeln då hon klippte en kund. 

Svensson påstår att rent allmänt så brukar hon ha lätt för att känna igen folk. De bestående intrycken 
utav den här stressade kunden var att han hade mörkt lite längre hår och att han var ljust klädd.
Svensson håller det inte för uteslutet att hon skulle känna igen den här mannen vid en ny konfrontation. 
Vad beträffar mannen som avfotograferats och figurerar i tidningar så säger Svensson att mannen på 
foton i media, den mannen liknar mycket den man som besökte frisersalongen på 
onsdagseftermiddagen den 10 september. 

Svensson vågar dock inte vara helt säker på att kunden på frisersalongen är identisk med mannen som 
förekommit i tidningarna på bild.

Förhöret avslutat klockan 09.31

Stockholm 2003-09-18
Mats Hellqvist , krinsp                                                 Förhöret utskrivet av:Carina Jägborn, 7                  
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Förhör Signerat av

Per Gustafsson
Signerat datum

2003-09-15 15:21Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Nyström, Lars Magnus Waldemar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres om sina iakttagelser den 10 sept -03, Salong Passagen, Salén Huset, Norrlandsgatan 15.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Per Gustafsson
Förhörsdatum

2003-09-15
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

10:37
Förhörsplats

Salén Huset, Norrlandsgatan 15, Sthlm.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Magnus klippte sig med början kl. 16.00 hos Metin Rhawi. Han var klar ca. 16.30. Magnus har 
spart kvittot som är daterat 03-09-10, kl. 16.15.37. (Överlämnat till polis.)

Magnus såg ej aktuell person. Men han reagerade på att mannen inte svarade Metin när denne 
erbjöd en klipptid den 11 sept. utan lämnade salongen utan ett ord till svar. 

Magnus såg endast mannen i ögonvrån men fick intryck av att "det var ingen kort person", 
(vitnet är 170 cm) lång, klädsel åt det ljusa hållet. Inget mörkblått eller svart. På rösten 
uppskattar Magnus att mannen var i ca. 30-35 år, dialekten var neutral, eventuellt Stockhomls 
dialekt.

Mannen kom in i slutet av Magnus klippning. Han uppskattar att det kan var 5-10 minuter 
innan han betalar.

Förhöret slut kl. 10.37.

Relaterat och godkänt.



Passage Salongen, kund: Magnus Nyström, 2003-09-15 10:25   diarienr: 0201-K233390-03
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Undersökningsprotokoll Undersökning av kassaapparat - Passagesalongen, 2003-09-15 15:13   diarienr: 0201-K233390-03
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Kassaapparaten - Fujitsu General G1400, 2003-09-15 15:13   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Bengt Lönnroth
Signerat datum

2003-09-24 08:39Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Nyström, Olle
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Nyström ska höras om det fynd han gör då han tjänstgör i området runt NK för att hitta ev plagg som

kan ha med mordet att göra. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Bengt Lönnroth
Förhörsdatum

2003-09-22
Förhör påbörjat

11:20
Förhör avslutat

12:23
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Uppslag Y 679 (Ank. Q 801)

Polisassistent Olle Nyström uppger att han och kollegan David Albinsson, som också åkte i 
radiobil 1950, hade ett uppdrag att bevaka ett möte nere vid Centralen där en riksdagsledamot 
vid namn Gustaf Fridolin hade något möte. Fridolin hade ju varit hotad och det var av den 
anledningen som bevakning skedde. 

När Nyström och hans kollega stod där nere vid mötet så hörde han på kommunikationsradion 
att någon var knivskuren på NK. Nyström lyssnade fortsättningsvis på kanalen ifall något mer 
skulle gå ut och om ev. gärningsman skulle komma ner i Nyström och Albinssons område. 

Plötsligt så hörde Nyström att namnet "Anna Lindh" nämndes och då lystrade han till 
ordentligt och blev fundersam om detta kunde vara riktigt, och om så var fallet, så tänkte 
Nyström att då "blir det riktigt stort". Det bekräftades så småningom att det var Anna Lindh 
som var knivskuren och Nyström och kollegan tillfrågade Fridolin om han ville ha skjuts till 
ett nytt möte, som Fridolin skulle till. 

De skjutsade Fridolin till Medborgarplatsen där han skulle hålla sitt möte. Under tiden så gick 
det ut något signalement på polisradion att gärningsmannen skulle ev. ha någon blodig 
militärjacka på sig och att han skulle vara 180 cm lång. 

Efter att dom hade lämnat av Fridolin så satte de fart mot NK i avsikt för att kunna hjälpa till 
med något. 

De träffade också en piketbuss, och av insatschefen Mats Runvik på 9070, så får Nyström och 
hans kollega uppdraget att leta runt i området runt NK för att se om man kunde hitta ev. 
föremål som hade med mordet att göra. Piketen  sökte av Kungsträdgården och Nyström och 
hans kollega tog området runt NK och angränsande gator i omgivningarna för att söka efter 



föremål. Nyström sökte av den ena sidan av gatorna och Albinsson tog den andra sidan av 
respektive gata. Albinsson är den som sköter kontakten med 9070. 

Sökandet gick mest på Nyström och Albinssons egna initiativ. De fick inget kartblad på 
området så att man kanske kunnat söka mer systematiskt. Nyström säger att de sökte av 
området så noga de kunde, men de har ju inte kollat under alla bilar som fanns i området. 

Nyström och hans kollega hade talat med en försäljare av korv och dricka som stod i 
korsningen Norrlandsgatan - Hamngatan. Nyström hade tillfrågat försäljaren om denne hade 
sett något, men försäljaren hade inte sett något anmärkningsvärt. 

Nyström berättar att han och kollegan systematiskt går igenom alla papperskorgar och 
toaletter, Berzeli park och buskarna  runt omkring där och ända ner mot vattnet. De tittar runt 
Norrmalmstorg i papperskorgar och de är även inne på Mc Donald´s och tittar in på toaletterna 
där. 

När Nyström och hans kollega anser att de har gjort vad de har kunnat i just det här området så 
frågar de om vidare arbetsuppgifter, och då får de uppgiften att söka av området norr om NK 
samt området ner mot Kungsgatan. 

I det här läget så delar Nyström och Albinsson upp sig så att de går på varsin sida av gatorna 
igen och de bestämde att Nyström skulle ta området som går i ost och väst och Albinsson 
skulle ta gatorna i nord och sydlig riktning. 

Nyström går alltså ensam omkring och letar och han kommer så småningom in i Sahlénhuset. 
Han tittar i papperskorgarna där och han kommer till slut till en papperskorg som står närmast 
utgången mot den här så kallade gården som ligger utanför Sahlénhuset dit man kommer ifrån 
korsningen Regeringsgatan - Mäster Samuelsgatan. 

Tillfrågad om tiden här så tror Nyström att de hade kommit till det här området vid NK, efter 
att ha skjutsat riksdagsledamoten Fridolin, ungefär vid 16.45-tiden och Nyström tror, att när 
han kommer till Sahlénhuset, så är klockan runt 18.00. 

Nyström kommer alltså till den papperskorg  som ligger i närheten av den här ingången till 
Sahlénhuset och han ser då i denna papperskorg att det ligger något blått på botten av den. I 
övrigt så är det väldigt lite föremål i papperskorgen. Nyström säger att det mest är skräp. 
Nyström tar upp det här blåa föremålet och ser då att det är en keps som är blå till färgen. 
Nyström förstår att det här kan vara intressant, eftersom det har gått ut ett signalement över  
polisradion, om att mannen skulle vara iklädd någon mörkblå keps eller om den var svart. 

Tillfrågad säger Nyström att det inte var några övriga klädesföremål i denna papperskorg när 
han fann den här kepsen i nämnda papperskorg. 

Eftersom Nyström inte har någon mobiltelefon så var han tvungen att använda polisradion och 
han kontaktar då insatschefen Runvik på 9070. Han rådgör med honom vad som ska göras och 
Nyström vill också ha dit radiobilar, eftersom han själv inte har någon bil på platsen där. 

Bara någon minut efter att Nyström anropat om hjälp, så är första fotografen på plats och 
sedan blir det allt mer och mer journalister som samlas där varvid Nyström tycker att det här är 
besvärande och går därför mot utgången mot Regeringsgatan där han vet att en radiobil skulle 
möta upp. Det är då Stefan Wahlström och en kollega som heter Karin Grudd som kommer till 
platsen i radiobilen. 

Nyström hanterar kepsen mycket noggrant och han säger också att ingen annan människa är i 
kontakt med den här kepsen. Nyström bedömer att det är bäst att han själv håller i den här hela 
tiden så att ingen annan människa ska komma i beröring med den.

Förhör med Nyström, Olle; 2003-09-22 11:20   diarienr: 0201-K233390-03
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Nyström säger att han håller kepsen hopvikt. Nyström kan också visa en tidningsbild som är 
tagen av en Metrofotograf och det är Metro som utkom den torsdagen den 11 september. Där 
kan man tydligt se hur Nyström håller kepsen. 

När kollegorna i radiobilen kommer så tillfrågar Nyström dem om de har någon papperspåse, 
vilket de inte har, eftersom radiobilarna inte är utrustade med detta. Man får då ta en plastpåse 
och Nyström säger att han tar inte den första plastpåsen på rullen, utan en bit in på denna så att 
allting ska bli så bra som möjligt och inte förstöra några ev. spår. 

Den här kepsen läggs hopvikt ner i den här första plastpåsen och Nyström tar ännu en 
plastpåse och han lägger nu ner den här påsen med kepsen i plastpåse nr 2.  

Påsen med kepsen lades i baksätet på radiobilen och man hade sedan för avsikt att fortsätta leta 
i området. Nyström tänkte då att "det här är inte bra" att låta bilen stå utan någon bevakning 
ifall kepsen skulle komma på avvägar eller någon skulle bryta sig in i radiobilen. 

Stefan Wahlström och Karin Grudd tar över den här plastpåsen med kepsen och kör iväg det 
här beslagtagna föremålet. 
Nyström fortsätter att leta i Sahlénhuset i papperskorgarna man ännu inte har tittat i. 

Kollegan Stefan Wahlström och Karin Grudd åkte alltså iväg med den är kepsen och den här 
påsen med kepsen låg bak på golvet i radiobilen under färden. 

Tillfrågad om Nyström har varit inne på NK innan han gjorde de här fynden, t ex om han har 
varit i närheten av Anna Lindh eller i trakterna runt där så svarar Nyström, "nej", på denna 
fråga. Han svarar också nej på frågan om han någon gång tidigare har träffat Anna Lindh. 

Tillfrågad om någon annan kollega, som haft med kepsen att göra, varit därinne på NK eller i 
närheten av Anna Lindh, , t ex Stefan Wahlström eller Karin Grudd, så kan Nyström nog även 
för deras del svara att de inte varit där inne. Nyström berättar att de har haft möten på 
polisstationen efter händelsen och då hade var och en fått redogöra för vad de har gjort under 
den här dagen den 10/9. 

Det här beslaget av kepsen gjordes kl. 18.15 den 10 september -03. 

Efter att Nyström lämnat ifrån sig det här beslaget, så fortsätter han att leta runt i Sahlénhuset 
och i de papperskorgar man ännu inte har tittat i. Han hade också talat med de som sköter 
bevakningen av huset, alltså de som sitter framför bevakningskamerorna och de hade heller 
inte sett något. Det är alltså väktare som sitter och tittar i den är kamerorna. 

Nyström och tre kollegor till fortsätter att leta men några fler några fynd gjordes inte.

Platsen har inte avspärrats runt papperskorgen, eftersom man gjorde den bedömningen att 
detta inte var nödvändigt. Papperskorgen hade inget lock, utan det var en öppen papperskorg 
så man kunde se rätt ner i den. 

Avslutningsvis så säger Nyström att inget annat föremål låg ovanpå kepsen i papperskorgen. 

Förhöret avslutas kl. 12.23.

Förhöret har indikterats på band i närvaro av Nyström och han säger att förhörsledaren har 
uppfattat honom rätt. 

Stockholm 22 september 2003

Bengt Lönnroth
Kriminalinspektör

Förhör med Nyström, Olle; 2003-09-22 11:20   diarienr: 0201-K233390-03
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Undertecknad ringer upp Olle Nyström den 23/9 för att ställa en kompletterande fråga, om han 
hade handskar på sig under hela tiden han hanterade kepsen. 
Nyström svarar ja på denna fråga. Han tillfrågas också om kepsen låg hopvikt vid anträffandet 
i papperskorgen. Nyström säger att kepsen var hopvikt, och Nyström hanterade kepsen hela 
tiden hopvikt på det sätt som den anträffades på.

Som ovan
Bengt Lönnroth/krinsp

Pa Olle Nyström har läst genom förhöret den 23/9 och godkänner detsamma.

Som ovan 
Bengt Lönnroth

Förhör med Nyström, Olle; 2003-09-22 11:20   diarienr: 0201-K233390-03
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PM
Kepsen i Salénhuset

Signerad av

Mikael Schönhoff
Signerad datum

2003-09-14 12:55Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Mikael Schönhoff
Datum

2003-09-14
Tid

12:49
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Schönhoff

Uppgiften avser

Uppgift

Kontakt togs med pa Olle Nyström ( P2060/D1) med anledning av att han hittade kepsen i 
Salénhuset.

På frågan i vilken papperskorg kepsen anträffades i så uppger Nyström att den låg i den 
papperskorg som ligger närmast dörren ut mot den stensatta "innergården". Som förtydligande 
uppger han att om man står med ryggen mot fotoaffären "Image Pro" så har man 
papperskorgen rakt fram.

Nyström tillfrågas vidare var i papperskorgen kepsen anträffades och han uppger att det var 
högst upp, det låg ingenting ovanpå kepsen. Det var dock ganska lite skräp i papperskorgen 
varför kepsen låg en bit ner i densamma.

Stockholm 2003-09-14

Mikael Schönhoff, krinsp



456

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Wahlström, Hans Stefan
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Wahlström har skrivit in ett beslag anträffat på Sahléngallerian den 10 september kl 18.15 och han ska

höras om omständigheter kring hanteringen runt det beslaget.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Annica Strömberg
Förhörsdatum

2003-09-22
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare: Krinsp Bengt Lönnroth.

Wahlström arbetar som polisassistent vid Norrmalms sidoenhet och den aktuella dagen, den 10 
september, så började Wahlström sitt arbetspass med fysisk träning. De hade utsättning vid 
14-tiden och rullade ut ganska snart därefter. Han jobbade med en kollega, polisassistent 
Karin Grudd, och han tror att de åkte i radiobil 1930. De hade ett jobb och det var vid 
Centralplan, parkeringen, där det var en misstänkt narkotikaförsäljning kopplat till två fordon 
och de hade fått beslut om husrannsakan i bilarna. De hade två andra kollegor med sig. 

Via radion hörde han att det gick ut ett jobb om knivskärning på NK och han hörde att det var 
någon bil ifrån Plattan som svarade och även någon yttre bil från Söder som svarade vid 
Lindhagensplan. Han gjorde bedömningen att de skulle slutföra sitt jobb på Centralplan. 
Efter ett par minuter hörde han emellertid Anna Lindhs namn nämnas och han kopplade det till 
att hon var målsägande på NK och han tänkte då om och omprioriterade jobben. Han hade 
lyssnat på den kanal som fanns för jobbet redan tidigare och han anmälde sig då på radion. 

De tänkte först att åka och titta på Plattan, men det fanns redan en patrull där och han befann 
sig på Drottninggatan när han och kollegan fick ett område att söka igenom. Han säger att de 
fick området Regeringsgatan, Birger Jarlsgatan och Rådmansgatan, alltså ett ganska stort 
område och de skulle  "söka efter eget huvud". De skulle alltså leta tänkbar gärningsman, 
vapen eller droppade kläder. 

Han säger att de åkte ner till Gallerian där de gick igenom. Det var mycket folk där och det var 
svårt att urskilja någon intressant person där och de åkte också ner i garaget för att genomsöka 
detta. Kollegan och han delade upp sig och de pratade med en del folk. De sökte efter tänkbar 
gärningsman och kikade lite under bilar. Medan de var där nere så vad de delvis i radioskugga, 
så att viss trafik på radion kan  ha missats, bl a signalementsuppgifter. 
Det tog en stund att genomsöka området där nere och sedan rapporterade de av att det var 



”negativt” ifrån Gallerian. 

Man hade då fått en polisinsatschef, Runvik, och de fick nya arbetsuppgifter. De åkte då upp 
till KS för att det var ett ganska stort mediatryck där uppe och en patrull behövde ha hjälp på 
plats. Väl på plats vid KS så verkade det som det hade löst sig just med den biten, däremot så 
bad insp Melin, ifrån rb 9127, att de skulle gå in och prata med Anna Lindhs väninna Eva 
Franchell, för att utröna om Lindhs make behövde ha skjuts till sjukhuset. 
Av den anledningen så gick Wahlström in på KS och när han kom in så satt väninnan och 
pratade i telefonen i ett av anhörigrummen. Hon pratade just då med Anna Lindhs man. 
Wahlström befann sig där inne i cirka fem minuter. Han kunde inte avbryta samtalet direkt, 
men fick senare klart för sig att mannen  inte ville ha någon skjuts i det läget. 
Han förtydligar att han pratade med henne och han överräckte också en lapp med ett 
telefonnummer till Norrmalms baksida/ arrest så att de skulle kunna ringa och få hjälp med 
transport för framtiden om det skulle ändra sig. 

Han tillfrågas om han rörde vid Franchell eller hälsade på henne och han säger att han pratade 
bara med henne. Han erinrar sig att det var en man till i rummet och han tror det var Lindhs 
pressekreterare. Han har sett mannen på tv. 

Han säger här att han var alltså inte i närkontakt med Eva Franchell och han var heller inte i 
kontakt med någonting som tillhörde Anna Lindh, i klädesväg eller annat. 
Han talar också för sin kollega Grudds del, som inte heller rörde någonting och de hade heller 
inte vid något tillfälle varit uppe på själva varuhuset NK innan. 

På sjukhuset fick de klart för sig att det var andra problem som behövde åtgärdas och det var 
bl a att man befarade  ett väldigt tryck mot hemmet i Nyköpingstrakten och man ville ha hjälp 
med att kontakta Sörmlandspolisen.Wahlström fick alltså via radion sedan hjälp med den 
kontakten och för egen del så åkte Wahlström och kollegan in till Kulturhuset och där 
sammanträffade de med polisinsatschefen. 

Medan de befann sig vid Kulturhuset så gick det ut på radion att kollegan Olle Nyström ville 
ha hjälp vid Salénhuset. Wahlström hörde i det läget inte vad det var Nyström ville ha hjälp 
med, men de åkte till platsen och just som de anlände så kom Nyström ut med en hopvikt keps 
som han anträffat inne i Salénhuset. 

Wahlström tillfrågas om hur det gick till när de tog hand om den här kepsen. 
Han säger att först letade han efter någon papperspåse att lägga den i, men det finns inga i 
bilen varpå han drog av plastpåsar ifrån en sådan här soppåsrulle, som de har i bilen. 
Först läggs kepsen i en påse som Nyström själv skakar ut så den öppnar sig. Han får alltså inte 
hjälp med att öppna påsen av någon kollega, utan han håller själv i kepsen och påsen. Nyström 
tar sedan alltihopa, både keps och påse, och lägger i ytterligare en påse och denna läggs  bak i 
radiobilen, på golvet.

Efter detta så gick man in i Salénshuset och Wahlström fick utpekat för sig i vilken 
papperskorg som kepsen anträffades. Man gick en stund i Salénhuset, men sedan kändes det 
ändå som att man kanske inte skulle lämna kepsen i bilen obevakad. Dels så låg den inte rätt 
förpackad, eftersom den låg i den här plastpåsen, och sedan så känns det obehagligt om någon 
har sett att de hade lagt den där. Wahlström var rädd att  man skulle kunna bli av med den. 
Man tar alltså istället och åker in med beslaget. Man åker via Runvik som bedömer att de ska 
skriva in den som beslag och de åker in till Norrmalmsjouren med kepsen. 
Ett  tillägg är att under den korta tid man lämnade radiobilen för att gå in och titta på platsen i 
Sahlenshuset så var naturligtvis radiobilen låst. 

Det är Wahlström som skriver in den här kepsen och han säger att han flyttar  över kepsen från 
plastpåsen den låg i, till en ny oanvänd papperspåse. Det är bara han som tar i de här grejerna. 
Han öppnar påsen och försöker att välta över eller hälla ur kepsen ur plastpåsen, över till 
papperspåsen. 

Förhör med Wahlström, Hans Stefan; 2003-09-22 13:30   diarienr: 0201-K233390-03
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Han säger att han befinner sig inne i det rum där arrestinspektören och undersökningsledaren 
sitter och vid tillfället så var  Marie Öberg arrestinspektör. Hon tog aldrig i kepsen vid tillfället 
och hon uppmanade även Wahlström att vara försiktig när han flyttade över kepsen till 
papperspåsen. Han minns att han kommenterade hennes påpekande med "jag har inte tänkt att 
ta i kepsen".
Han säger sedan att han tar och slänger de ursprungliga plastpåsarna i papperskorgen, intill 
arrestinspektörens skrivbord, och han känner nu efteråt att det inte var helt rätt, men det var i 
alla fall vad han gjorde just då. 

Han säger också att han på beslagsprotokollet skriver var kepsen anträffades och det var i en 
papperskorg mittemot en butik som han tror att det är  Image Pro. (Möjligen är det  en 
frisörsalong, förhörsledarens kommentar). 
Hanteringen av kepsen sker alltså via kollegan Nyström som lägger den i radiobilen, efter att 
han hade förpackat den i plast och därefter så tar då Wahlström upp kepsen till jouren och 
hanterar den som vi har beskrivit tidigare. 

På fråga säger han att kepsen kommer inte i kontakt med något annat  beslag, som är infört 
ifrån t ex NK, den kommer inte i kontakt med något som har med Anna Lindh att göra. 
Kollegan Grudd kommer inte vid något tillfälle i fysisk kontakt med den här kepsen eller 
hanterar den på något sätt. Han säger sedan att efter att han har lagt ner kepsen i papperspåsen 
så viker han påsen två gånger och häftar ihop påsen. Han häftar också fast en kopia på 
beslagsprotokollet och skriver på påsen för säkerhets skull vad det tillhör för beslag. Han går 
därefter bort med den och ställer den på en plats intill en annan påse, ett annat beslag, i ett 
vänstarrestutrymme som då var reserverat för beslag i just det här ärendet. I det skedet när han 
satte in den så var den redan hophäftad och plomberad i här påsen. Efter det tillfället så har 
han inte tagit någon befattning med påsen eller beslaget. 

Wahlström tillfrågas om han  har något mer att tillägga och han säger att han har funderat 
mycket på om  han tog i hand med den här väninnan Franchell, men han är så gott som säker 
på att han gjorde aldrig det eftersom hon satt  upptagen i telefon. 

I övrigt är det inget att tillägga. 

Förhöret är indikterat fortlöpande och Wahlström godkänner det i den här formen. 

Förhöret avslutas därmed och klockan är 14.05.

Stockholm dag som ovan

Annica Strömberg
Kriminalinspektör

/vb
  

Förhör med Wahlström, Hans Stefan; 2003-09-22 13:30   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Grudd, Karin Maria Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Polisassistent Grudd skall höras i anledning av ett tjänsteuppdrag, där hon var med vid beslagtagandet

av en keps vis Salénhuset.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Annica Strömberg
Förhörsdatum

2003-09-29
Förhör påbörjat

14:40
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, 6 tr
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp Bengt Lönnroth.
                                                                ************
Grudd  jobbade  vid  tillfället  på Norrmalms sidoenhet,  på  utryckningssidan,  och  hon  
tjänstgjorde  den  10  september. Hon  började  sitt  pass  med  fysisk träning  och  vid  
14-tiden  så  var  de  färdiga  att  åka  ut.  Hon  åkte  den  aktuella dagen  med  en  kollega,  
polisassistent  Stefan  Wahlström,  och  de  åkte  i  radiobil  1930.  
Tilläggas  skall  att  Grudd  har bytt tjänstgöringsställe och  jobbar  numera  på  
krogkommissionen,  City.  

Grudd  berättar  att  hon  och  kollegan  började  arbetspasset  med  att  kontrollera  några  bilar 
 på  Centralplan.  De  hörde  ett  larm  som  gick  ut  via radion och  hon  uppfattade  larmet  
som  "kvinna  som  var  knivskuren  i  armen  på  NK."  Hon  hörde  också  att  det  var  ett  
antal  bilar  som  svarade  på  jobbet  och  därför  fortsatte  de  med  det  de  höll  på  med.  
Kort  efteråt  så  gick  det  ut  på  ett  områdesanrop  att  det  var  Anna  Lindh  som  var  
knivskuren  och  det  förde  med  sig  att  de  gjorde  färdigt  hastigt  det  de  höll  på  med  och  
de  anmälde  sig  på  kanalen  och  åkte  mot  platsen.  
De  började  initialt  att  söka  efter  en  gärningsman  och  det  var  cirka  20,  30  minuter  
efter  första  larmet  som  gick  ut,  som  de  började  att  söka  gärningsman.  
Hon  säger  att  det  var  ett  knapphändigt  signalement  och  hon  säger  att  det  var,  
"man  med  längre  hår,  iklädd  militärjacka,  keps,  kraftigt  nedblodad."  Det  var  alltså  de  
uppgifterna  de  hade  att  initialt  börja  söka efter. 

I  det  här  skedet  hade  de  ännu  inte  fått  någon  polisinsatschef,  som  sedermera  blev  
Runvik. Det  var  en svaromålsinspektör  från  Söder  som  gav  ut  jobb  till  dem,  men  de  
anmälde  sig  tillsammans  med  många  andra  och  det  blev  mer  eller  mindre  på  eget  
initiativ  som  gjorde  att  de  åkte  till  Gallerian  och  började  söka.  Hon  säger  att  i  det  
skedet  visste  de  ingen  flyktväg  och  de  letade  både  nere  i  Kungsträdgårdens  tunnelbana, 
 Gallerians övre-  och  undre  plan, samt  nere  i  garaget. De  sökte  alltså  fortfarande  efter  



en  gärningsman  i  det  läget,  så  det  var  inget  eftersök  av  mindre  föremål  direkt.  

Efter  att  de  konstaterat  att  det  var  negativt  resultat  i  Gallerian,  så  åkte  de  upp  i  
närheten  och  omgivningarna  vid  Johannes  Kyrka.  Hon  säger  att  nu  hade  det  gått  så  
pass  lång  tid  att  eftersökandet  av  gärningsman  inte  var  lika  aktuellt,  eller,  rättare  sagt,  
de  började  även  titta  lite  noggrannare  i  papperskorgar  och  buskage  och  hon  säger  att  
det  gjordes  också  med  koppling  till  ett  av  de  signalement  som  hade  gått  ut,  att  det  
skulle  kunna  vara  "en  uteliggartyp."  

Efter  detta  fick  de  en  ny  arbetsuppgift  och  det  var  radiobil  9127  som  behövde  ha  
assistans  uppe  vid  Karolinska  Sjukhuset.  De  var  i  princip  bara  däruppe  och  vänd,  för  
det  hade  löst  sig utan deras hjälp.  De  var  inne  i  ett  av  rummen  i  anslutning  till  
akutintaget.  De  hälsade  på  håll  på  Anna  Lindhs  väninna,  men  de  tog  aldrig  i  hand.  
Väninnan  satt  och  pratade  med  Anna  Lindhs  make  i telefon vid  tillfället  och  det  var  
just  det  som  var  ett eventuellt  uppdraget,  att  se  till  att  man  och  barn  skulle  komma  till 
 sjukhuset.  På fråga säger  hon att  hon  var  aldrig  i  närheten  av  den  plats  där  Anna  
Lindh  vårdades,  utan  hon  säger  att  Anna  Lindh  var  vid  tillfället  inne  på  operation. 
Det  var  i  det  skedet  som  hon  själv  fick  reda  på  hur  illa  ställt  det  egentligen  var.  Hon  
hade  ju  först  fått  reda  på  att  Anna  Lindh  var  knivhuggen  i  armen,  men  hon  förstod  
nu  då  att  det  var  mycket  allvarligare  än  så  och  att  Lindh  hade  knivskada  i  buken.  

Grudd  tillfrågas  också  om  de  vid  något  tillfälle  var  nära  brottsplatsen,  alltså  NK,  och  
det  säger  hon  att  det  var  de  aldrig.  De  var  alltså  aldrig därinne.  

När  det  nu  inte  var  aktuellt  att  hjälpa  till  med  någon  skjuts  för  Anna  Lindhs  make  
eller  barn  så  åkte  de  in  till  city  igen och  sammanstrålade  med  polisinsatschef  Runvik,  
som  fanns  vid  brytpunkten  som  var  Sergels  Torg.  I  anslutning  till  att  de  stod  därnere  
så  hörde  de  att  en  kollega  hittat  någonting  vid  Salénhuset.  Det  var  alltså  kollegerna  
Albinsson  och  Nyström  som  hade  gjort  något  fynd  och  de  åkte  dit  för  att  se  om  de  
skulle  kunna  hjälpa  till  att  söka  efter  något  mer.  På  Regeringsgatan  mötte  Nyström  
upp och  det  var  han  som  hade  hittat  en  keps  inne  i  Salénhuset.  

Hon  säger  att  de  hjälpte  till  att  hitta  något  emballage  till  kepsen. Först  letade  hon  efter 
 någon  typ  av  papperspåse,  men  hittade  ingen,  så  istället  tog  de  plastpåsar. 
Det  var  Nyström  själv  som  höll  i  kepsen  och  som  la  ned  den  i  en  plastpåse.  
Hon  tillfrågas  om  hon  vid  något  tillfälle  rörde  vid  den  här  kepsen,  eller  kom  i  kontakt 
 med  den,  och  hon  säger  att  det  var  först  sedan  Nyström  hade  lagt  ned  kepsen  i  en  
påse,  som  hon  höll  upp  påse  nummer  två,  så  att  han  kunde  stoppa  ned  första  påsen  
däri.  Hon  kom  alltså  inte  i  kontakt  med  kepsen  vid  något  tillfälle  och  hon  hade  
plastpåsen  i  handen  och  hon  hade  handskar  på  sina  egna  händer.  

Efter  att  de  hade  förpackat  den  i  plastpåsar  så  transporterade  Grudd  och  Wahlström  in  
kepsen  till  Norrmalmsjouren.  Det  var  sedan  Wahlström  som  skrev  in kepsen som  beslag 
 och  det  var  också  han  som  placerade  kepsen  i  en  papperspåse  istället.  Grudd  var  vid  
det  här  tillfället  inte  med  på  plats.  Det  var  sedan  också  Wahlström  som  förslöt  den  
här  papperspåsen  och  satte  in  den  i  beslagsrummet.  Grudd  hade  ingen  kontakt  med  
den  här  kepsen,  eller  tog  i  den  vid  något  tillfälle,  i  det  skedet  heller.  
På  fråga  om  var  den  förvarades  i  anslutning  till  att  de  körde  upp  den  till  Norrmalm,   
så  säger  hon  att  hon  minns  inte  säkert,  möjligen  var  det  i  baksätet,  men  det  kan  
också  ha  varit  i  bagageluckan.  

Grudd  har  hört  den  fortlöpande  indikteringen  och  hon  godkänner  det  här.

Förhöret  avslutas  därmed  klockan  15.00.
Stockholm  som  ovan

Annica  Strömberg, Krinsp                                                       2003-10-01/LN,  1OKU.          

Förhör med Grudd, Karin Maria Birgitta; 2003-09-29 14:40   diarienr: 0201-K233390-03
460



Tips/Spaningsuppslag Upphittat knivfodral inlämnat på PUB, 2003-09-11 13:01   diarienr: 0201-K233390-03
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PM
Uppföljning upphittat knivfodral på PUB

Signerad av

Mats Andersson
Signerad datum

2003-09-12 16:32Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Mats Andersson
Datum

2003-09-12
Tid

16:14
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mats Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

Jag samtalade på telefon med varuhuschefen Tommy Johansson på PUB. Han meddelade att 
han var på resa och att Mathias Söderberg, teknisk förvaltare, kunde överlämna det upphittade 
knivfodralet.

Jag och krinsp Peter Rooth mötte Mathias Söderberg vid kontoret på Slöjdgatan 9. Söderberg 
överlämnade knivfodralet, vilket var nerstoppat i en plastpåse.

Söderberg uppgav att fodralet hittats i butiken John Vall någon gång under onsdag e.m. 
Knivfodralet saknade kniv.

Söderberg uppgav att alla entréer till varuhuset PUB hade övervakningskamera samt vissa 
butiker, dock inte John Vall. Söderberg hade ordnat så att filmerna från den 10-11 september 
hade kopierats över på CD-skivor. Filmerna var inspelade från kl. 09.00 till stängningsdags 
under resp dag.

Om polisen har intresse av dessa CD-skivor så finns dessa att hämta på PUB, Personalvakten 
G:a Brogatan 20.

Tfn till Mathias Söderberg 070-861 13 34
            Tommy Johansson 070-861 13 30

I övrigt, se beslag 0240-03-1210.

Stockholm den 12 september 2003
Mats Andersson / krinsp



463

Tjänsteanteckning
Sålda Moraknivar på PUB

Signerad av

Mats Andersson
Signerad datum

2003-09-29 16:56Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Mats Andersson
Datum

2003-09-26
Tid

14:48
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mats Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

Jag och krinsp Monica Brandt besökte varuhuset PUB och butiken John Wall för att undersöka 
hur många moraknivar som sålts den 10 september –03.

Butiken sålde två olika modeller med rött plastskaft. Jag har vid ett tidigare tillfälle tagit en av 
dessa modeller i beslag med anledning av att låta tekniker göra jämförelser om det är rätt sort 
av kniv som använts som mordvapen. Enligt utlåtande av tekniker så är det rätt sort.

Vid samtal med ekonomiansvarige Ann Perron på John Wall, så framkom det att butiken har 
sålt 6 st knivar under tiden 3-8/9 –03. Ingen kniv har sålts den 10 /9.

Vid ett köptillfälle har kunden betalat med kontokort, övriga köptillfällen har betalats kontant. 

Den morakniv som har kontrollerats har benämningen 640 på streckkoden.

Ann Perron lovade återkomma med listor på de köp som gjorts under perioden 3-8/9 –03

Stockholm den 26 september 2003
Mats Andersson / krinsp



Undersökningsprotokoll Undersökning av videosystem / PUB, 2003-09-30 10:10   diarienr: 0201-K233390-03
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PM
Övervakningsfilmen från PUB

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Mikael Schönhoff
Datum

2003-12-03
Tid

15:08
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Schönhoff

Uppgiften avser

Uppgift

Lördagen den 13 september beslagtogs 9 stycken cd-skivor från PUBs övervakningskameror 
( 0240-03-1381 ), de beslagtagna cd-skivorna har registrerat besökare på PUB 
( bohagshuset ) den 10 september 2003. Detta med anledning av inkommet tips gällande en 
anträffad tom moraknivsslida i PUBs butiksdel John Wall.

Vid kontroll av dessa beslagtagna cd-skivor upptäcktes en person som väl överensstämmer 
med den man som tidigare upptäckts på övervakningsfilmen som är tagen i beslag från NK, 
plan 2, avdelning Sport & Fritid.

Denne person observeras när han kommer in i PUB-huset den 10 september 2003 kl. 15:19:08 
genom entrédörren från Drottninggatan. Man ser att denne person åker rulltrappa upp två plan. 
Cirka två minuter senare ser man samma person lämna PUB.

Som bilaga bifogas fyra stillbilder som är uttagna från ovan nämnda övervakningsfilm.

Stockholm 2003-12-03

Mikael Schönhoff, krinsp



Fotografi nr 1, 2003-12-03 15:08   diarienr: 0201-K233390-03
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Fotografi nr 2, 2003-12-03 15:08   diarienr: 0201-K233390-03
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Fotografi nr 3, 2003-12-03 15:08   diarienr: 0201-K233390-03
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Fotografi nr 4, 2003-12-03 15:08   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-09-13 17:50Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Josefsson, Bo Ivan Robert
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Josefson hördes om den knivslida han hittat på sin arbetsplats.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-09-13
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

John Wall - Drottninggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Josefson berättade att han hittade knivslidan i hyllan bland övriga knivar. 
Klockan var då någon gång mellan 16.15 – 16.30 och det var på onsdagen den 
10 september.

Han tog slidan åt sidan och reagerade på att det är ganska ovanligt att enbart 
kniven stjäls.
På fråga svarade Josefson att det hänt tidigare, men att det är ovanligt.
Det inträffar högst två eller tre gånger på år.

När de senare fick veta vad som hänt på NK kontaktade Fredrik ( en 
arbetskamrat till Bo) en av säkerhetsvakterna på varuhuset och de hämtade 
slidan.
Bo vet ej vem som stoppat slidan i plastpåsarna.



ÖVRIGT

Via streckkoden på slidan gick det att avgöra att kniven som stulits har rött skaft. 
Då det fanns identiska knivar i butiken togs en av dessa i beslag.

Josefson upplystes om att denna kommer att lämnas åter till butiken efter 
undersökning.

Josefson berättade vidare att inne på John Wall finns det inga 
övervakningskameror.

Förhöret avslutades kl 13.00

Förhör med Josefsson, Bo Ivan Robert; 2003-09-13 12:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Mats Andersson
Signerat datum

2003-09-29 15:24Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Josefsson, Bo Ivan Robert
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser inne i butiken John Wall den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Andersson
Förhörsdatum

2003-09-29
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

John Wall i PUB-varuhuset
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Närvarande vid förhöret är krinsp Peter rooth.

Bo Josefsson kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Bo.

Bo uppgav att han arbetade i butiken John Wall den 10 september 2003. Hans främsta uppgift 
är att ta emot varor och sedan packa upp dessa i hyllorna.

Bo uppgav att det var han som upptäckte att det låg ett tomt knivfodral i hyllan bland 
moraknivarna. Han slängde sedan knivfodralet i en korg. Bo uppgav att det inte är vanligt att 
knivar stjäls utan fodral.

Bo kan inte påminna sig om att han sett någon kund den dagen som utmärkt sig på något 
speciellt sätt.

Bo förevisades fyra st bilder på den s.k NK-mannen. Bo kunde inte påminna sig om att sett 
mannen tidigare.

Förhöret avslutades kl. 13.20



Bilder på NK-mannen, 2003-09-29 13:15   diarienr: 0201-K233390-03
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Bilder på NK-mannen, 2003-09-29 13:15   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-09-29 15:53Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Berglund, Kristina Maria
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Berglund hördes då hon arbetade på John Wall den 10 sept -03.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-09-29
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:10
Förhörsplats

PUB - Drottninggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hon vet att hon arbetade den 10 sept.
Hon arbetar i informationsdisken ute i butiken.

Hon kommer ihåg att man hittade ett knivfodral den dagen, men minns inget från 
dagen i övrigt.

Hon tittade på 4 st foton och sade att hon sett bilderna i media.
Hon känner ej igen mannen på bilderna.



Bilder på NK-mannen, 2003-09-29 14:05   diarienr: 0201-K233390-03
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Bilder på NK-mannen, 2003-09-29 14:05   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Mats Andersson
Signerat datum

2003-10-02 08:36Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Lindholm, Joakim Mikael
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i butiken John Wall den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Andersson
Förhörsdatum

2003-09-30
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

Butiken John Wall i PUB-varuhuset
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp. Peter Rooth närvarande vid förhöret.

Kim Lindholm kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Joakim.

Joakim uppgav att han arbetade i butiken den 10 september –03. Han uppgav att han inte 
minns något speciellt från den dagen. Joakim uppgav att han sett bilderna på den s.k 
NK-mannen i media.

Förhörsledaren visade Joakim 4 st bilder på den s.k NK-mannen.  Johan uppgav att han inte 
kan påminna sig om att ha sett mannen på bilden.

Förhöret avslutades kl. 13.00.



Bilder på NK-mannen, 2003-09-30 12:55   diarienr: 0201-K233390-03
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Bilder på NK-mannen, 2003-09-30 12:55   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-09-29 16:57Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Litzell, Annika Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Litzell arbetade på PUB den 10 september -03.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-09-29
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

PUB - Drottninggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Litzell arbetar som säljare i butiken, hon arbetar i hela butiken.

Hon vet att hon arbetade den 10 sept. men minns inget från den dagen förutom att 
Bosse hittat en tom knivslida i en av hyllorna.
Hon tror att Bosse hittade den under eftermiddagen. Han lade den på en disk på 
verktygsavdelningen där den sedan blev liggande.

Hon hörde på morgonen den 11 september att Lindh hade dött, Litzell lade då 
knivslidan i två plastpåsar och kontakt med polisen togs.

Hon berättade allmänt om butiken att det inte är vanligt att enbart kniven stjäls, att 
slidan lämnas kvar.
Hon berättade även att det är möjligt att lämna butiken med hiss utan att passera 
kassorna men att någon av personalen då måste öppna hissen med ett kort de har.

Fyra foton visades för Litzell. Se bilaga. 

Litzell har sett bilderna tidigare i media.
Hon kan EJ koppla personen på bilderna till något annat än tidningsartiklarna.



Bilder på NK-mannen, 2003-09-29 13:25   diarienr: 0201-K233390-03
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Bilder på NK-mannen, 2003-09-29 13:25   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Mats Andersson
Signerat datum

2003-09-29 16:03Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Mellström, Camilla Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i butiken John Wall den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Andersson
Förhörsdatum

2003-09-29
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats

John Wall i PUB-varuhuset
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Närvarande vid förhöret är krinsp Peter Rooth.

Camilla Mellström kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Camilla.

Camilla uppgav att hon arbetade i butiken John Wall den 10 september –03. Hon arbetar som 
säljare på avdelningen Hem & El.

Camilla kan inte påminna sig om att hon sett något speciellt den 10 september. Hon uppgav att 
hon sett bilderna på den s.k NK-mannen i media.

Camilla förevisades fyra st bilder på den s.k NK-mannen. Camilla känner inte igen mannen på 
bilderna.

Förhöret avslutades kl. 13.55



Bilder på NK-mannen, 2003-09-29 13:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Bilder på NK-mannen, 2003-09-29 13:50   diarienr: 0201-K233390-03
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Förhör Signerat av

Mats Andersson
Signerat datum

2003-09-29 15:53Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Nises, Evelyn Maria Hea Young Kim
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i butiken John Wall den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Andersson
Förhörsdatum

2003-09-29
Förhör påbörjat

13:40
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

John Wall i PUB-varuhuset
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Närvarande vid förhöret är krinsp Peter Rooth.

Evelyn Nises kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Evelyn.

Evelyn uppgav att hon arbetade i butiken John Wall den 10 september. Hon arbetar som 
säljare på avdelningen Bad & Hem.

Evelyn kan inte minnas att hon sett något speciellt den 10 september. Hon fick reda på att ett 
tomt knivfodral påträffats i butiken ett par dagar efter upptäckten.

Evelyn uppgav att hon sett bilderna i media på s.k NK-mannen.

Evelyn förevisades fyra st bilder på den s.k NK-mannen. Hon känner inte igen mannen på 
bilderna.

Förhöret avslutades kl. 13.45
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Förhör Signerat av

Mats Andersson
Signerat datum

2003-09-29 15:36Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Virgård, Hans Daniel Christoffer
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i butiken John Wall den 10 september 2003.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Andersson
Förhörsdatum

2003-09-29
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:35
Förhörsplats

John Wall i PUB-varuhuset
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Närvarande vid förhöret är krinsp Peter Rooth.

Daniel Virgård kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Daniel.

Daniel uppgav att han arbetade i butiken den 10 september –03. Han arbetar som säljare på 
avdelningen Hem & El.

Han har inget minne av att han sett något speciellt den 10 september. Daniel uppgav att han 
sett bilderna i media på den s.k NK-mannen.

Daniel förevisades fyra st bilder på den s.k NK-mannen. Daniel uppgav att han inte mannen 
tidigare.

Förhöret avslutades kl 13.35
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493

Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-09-29 16:40Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Johansson, Fredrik Sven
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Johansson hördes då han arbetade på PUB den 10 september -03.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-09-29
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats

PUB - Drottninggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Han berättade att han minns dagen pga att Bosse hittat en knivslida som denne lämnat 
på en disk inne i butiken. Johansson såg slidan där på kvällen.
Johansson tror att det var på eftermiddagen som Bosse hittade slidan.
För övrigt hände inget speciellt den dagen.

Johannson arbetade som försäljare på verktygsavdelningen.

På kvällen fick Johansson höra vad som hänt på NK, direkt på morgonen den 11 
september lämnade han därför slidan till varuhusledningen.

Fyra st foton visades för Johansson. Se bilaga.

Han har sett bilderna i medierna tidigare och uppgav att mannen inte är bekant för 
honom.
Han ändrade sig sedan och sade att klädstilen påminner om en kille som han lade 
märke till när killen stod och tittade på yxor i butiken.
Han lade märke till kille pga att han granskade yxornas egg noggrant.

Johansson kan ej säga att detta var den 10 september, men det kan vara någon av 
dagarna där omkring.

Han kan i övrigt EJ beskriva killen.
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-09-29 16:18Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Ericsson, Anna-Carin Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ericsson hördes då hon arbetade på PUB den 10 sept -03.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-09-29
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:03
Förhörsplats

PUB - Drottninggatan
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hon berättade att hon inte minns dagen den 10 september.
Om något speciellt hänt hade hon kommit ihåg händelsen.

Hon sitter i kassan på John Wall. De har oftast endast en kassa öppen.

På kvällen fick hon veta att Anna Lindh knivskurits.

Fyra st foton visades för henne och hon sade att hon känner igen bilderna från media.
För henne är personen på bilderna EJ bekant.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Mardo, Najat
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Najad Mardo höres med anledning av sin vetskap om mordet på Anna Lindh.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Andersson
Förhörsdatum

2003-09-27
Förhör påbörjat

12:47
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp Peter Rooth.
Närvarande är också Najat Mardos syster Abigel Mardo.
Najat Mardo kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Najat.

                                                     ****************

Najat uppgav att hon känt familjen Mijailovic sedan fem år tillbaka. För cirka 
tre år sedan flyttade familjen Mijailovic från bostadsområdet i Hovsjö till 
Tullinge. Najat uppgav att Milovina Mijailovic brukade komma över och hälsa 
på Najat när hon var orolig. Najat berättade att hon har träffat Micke ca 3 ggr 
under den tid de bodde i bostadsområdet. Efter att familjen Mijailovic flyttat till 
Tullinge så har de inte haft någon kontakt. 

Najat uppgav att cirka en vecka innan mordet på Anna Lindh hälsade Milovina 
och Micke på hemma hos Najat. Hon tror att det var torsdag den 4:e alt. fredag 
den 5:e september. Milovina hade då pratat mycket om Mickes sjukdom och 
problem.

Onsdagen den 10 september mellan kl. 20 – 21 ringde det på dörren hemma hos 
Najat. Najat gick och öppnade och utanför stod Micke. Micke hade frågat var 
Najats barn var och han sa att han skulle ta med barnen och gå ut och äta pizza.  
Micke skulle bjuda dem på maten. Najat berättade för Micke att de redan hade 
ätit och att Micke i stället kunde komma in till dem, så skulle Najat bjuda 
honom på mat.

Najat har tre barn vilka är 8, 12 och 14 år. Micke hade suttit i TV-soffan och 
tittat på TV tillsammans med barnen. I samband med något nyhetsprogram så 
hade Micke kommenterat händelsen om Anna Lindh och sagt något liknande: "



Vad har hänt?  Hur har det gått till?". 

Senare på kvällen gick Najat och nattade sina barn. Hon nattade de två yngsta 
medan den äldre pojken på 14 år, satt kvar och tittade på TV tillsammans med 
Micke. Efter att Najat nattat barnen gick hon upp och såg då att Micke satt 
ensam kvar i vardagsrummet och tittade på TV. Den äldre pojken på 14 år, hade 
själv gått och lagt sig. Någon gång mellan kl. 23 – 24 lämnade Micke Najat. 
Han ville till en början ha skjuts av henne, men Najat uppmanade honom att ta 
bussen. 

Den jacka som Micke hade haft på sig när han kom till Najat rullades ihop och 
därefter ville Micke ha två plastpåsar att bära jackan i. Najat hade frågat honom 
varför han inte tog på sig jackan och hade fått till svar att han var rädd för att 
några kompisar skulle se honom utanför lägenheten, och med anledning av det 
vara dum mot honom.

Najat fick frågan om hur Micke var klädd den här dagen den 10 september. 
Najat tror att han bar ett par jeans på sig och han hade en jacka som var 
senapsgul till färgen. Jackan var i längd så att den nådde ner över rumpan. Najat 
beskriver att Mickes hår nådde nästan ner till axlarna. Han hade polisonger som 
sträckte sig ner mot örsnibbarna och han såg normal ut. 

På fråga till Najat om det var något annat som hon lade märke till den här 
kvällen. Najat svarar att Micke gick vid ett flertal tillfällen på toaletten under 
den tid han befann sig i lägenheten. 

Den 12 september vid 18 – 19-tiden kom Milovina och Micke hem till Najat. 
De hade inte ringt innan utan kom helt oväntat. Micke och Milovina hade godis 
med till barnen. De kom in i lägenheten och Najat gjorde i ordning mat. Micke 
satte sig direkt i TV-soffan tillsammans med barnen medan Najat och Milovina 
gick in i köket. Najat uppgav att Micke hade både Aftonbladet och Expressen 
med sig. Hon säger också att mamman Milovina verkade orolig. Senare på 
natten satt Najat och Milovina och pratade i köket. Vid första tillfället de var 
själva, började Najat och Milovina prata om sina allmänna problem. Efter ett tag 
ville Milovina berätta en sak för Najat. Najat tänkte stänga till köksdörren så att 
inte Micke och barnen skulle höra vad de pratade om. Men Milovina sade till 
Najat att inte stänga dörren, för då skulle Micke tro att de pratade om honom. 
Milovina berättade sedan för Najat att Micke mördat Anna Lindh. Najat 
lyssnade inte till en början på vad Milovina berättade. Hon uppmanade Milovina 
att fortsätta läsa i den bibel som hon hade framför sig på köksbordet. Vid 
tidigare tillfällen då Milovina varit orolig så har hon blivit lugnad efter att de har 
läst psalmer och texter ur bibeln. Milovina upprepade vad hon sa tidigare och 
berättade att Micke hade mördat Anna Lindh. Najat hade då sagt till Milovina 
att "Du är lika sjuk som dina barn!". 

Milovina fortsatte att prata om sin son Micke. Hon berättade att Anna Lindh var 
en känd person i Sverige. Najat kände att hon inte ville prata om det här, så hon 
uppmanade Milovina att inte tänka på det. Najat sade till Milovina att "din son 
bara fantiserar, han kanske har varit på NK men han bara fantiserar om att det 
kan vara han som gjort dådet". Najat hade även sagt till Milovina att "är det så 
att det är Micke som har gjort det, så måste du berätta det för polisen". Det blev 
sent på natten och Milovina och Micke beslöt sig för att sova kvar hos Najat. 
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Micke somnade på en madrass i vardagsrummet medan Milovina och Najat 
fortsatte att diskutera i köket. 

På fråga svarade Najat att Micke hade klippt sig vid det här tillfället. Han hade 
ändrat utseende sedan han var här senast den 10 september. Najat hade sagt till  
Milovina att "hon tyckte att Micke var så fin i håret nu när han hade klippt sig". 
Milovina hade då svarat att "Micke har klippt sitt hår hos en kompis". Han ville 
ändra sitt utseende. Milovina hade sedan sagt: "Varför dödade han inte mig? 
Varför dödar han bara andra?". 

Najat får frågan om Micke vid det här tillfället hade några polisonger. Najat 
svarade att vid det här tillfället hade inte Micke några polisonger. Najat uppgav 
att Milovina och hon satt uppe till omkring kl. 5 på morgonen natten mellan den 
12 och 13 september. Mamman kunde inte sova. Hon hade kommenterat för 
Najat: "Hur kan Micke ligga och sova i vardagsrummet som att ingenting har 
hänt när han gjort en sådan sak?!". Milovina skyllde allt som gått snett på 
Mickes pappa. Enligt Milovina pratade han aldrig med Micke. Najat frågade 
Milovina om varför Micke hade mördat Anna Lindh. Milovina hade då svarat 
att han vet inte varför, "Vem var Anna Lindh?". Milovina fortsatte med att säga: 
"Han har inte fått den hjälp han behöver på grund av att han är invandrare!". 

Najat uppgav att Milovina berättat för henne om att Micke den 10 september 
hade kommit hem i taxi. Micke brukade alltid åka buss när han tog sig hem då 
han varit ute någonstans, men den här dagen så hade han kommit hem i taxi. När 
Micke hade kommit in i lägenheten, så hade han plockat ihop sina kläder. Han 
hade bytt kläder flera gånger och därefter gick han ut. 

Najat uppgav också att någon gång under tiden den 12 – 13 september då 
Milovina och Micke var i lägenheten, hade Milovina överlämnat en flaska till 
Najat. Milovina hade förvarat flaskan i sin handväska. Milovina hade sagt: "Ta 
den, den är tom! Vi har gått i skogen och bränt upp en jacka!". Najat trodde vid 
det tillfället att Milovina och Micke är galna på riktigt. Najat trodde att Milovina 
fantiserade. 

Vad beträffar mannen på NK-bilden så hade han ingen jacka på sig, därför tog 
hon inte detta på allvar. Najats uppfattning var att den jacka som Milovina 
menade var den jacka som Micke hade haft på sig när han kom hem till dem den 
10 september. Najat fick frågan om hon närmare visste i vilken skog och var 
Milovina och Micke hade bränt upp jackan. Najat svarade att Milovina endast 
hade sagt "…här i skogen". 

Milovina hade även berättat för Najat att Micke hade varit och sökt få träffa en 
läkare på psyket. Då de hade kommit till receptionen så hade de fått till svar att 
det inte fanns någon läkare inne, men de hade fått reda på att detta inte stämde. 
Micke fick vid det tillfället inte träffa någon läkare. Najat vet inte var eller på 
vilket sjukhus de hade uppsökt, men det var någon psykiatrisk klinik. Milovina 
hade också berättat för Najat att på dagen den 10 september, så hade Micke tagit 
3 st tabletter på en gång, vilket han inte får göra. Micke hade varit mycket orolig 
den dagen. 

På morgonen den 13 september omkring kl. 07.00, så väckte Milovina Najat. 
Najat gick upp och gjorde i ordning frukost. Micke och Milovina åt frukost och 
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därefter, någon gång mellan kl. 7 – 8 på morgonen, lämnade de Najats bostad. 
De åkte då hem. Efter detta har Najat inte sett till varken Micke eller Milovina.

Najat har efter detta pratat med sin syster Abigel om det som Milovina berättat, 
att det inte kan vara sant. Det ska inte gå att utföra ett mord på en 
utrikesminister utan att man har planerat ordentligt. Najat berättade att den 14 
alt. 15 september så ringde hon hem till Milovina för att höra hur hon mådde. 
Najat fick svaret att Milovina mådde bra. Därefter så hade de inte pratat något 
mer utan det var ett mycket kort samtal. Det pratades inget om Micke eller 
mordet på Anna Lindh. 

Najat berättade att hon igår, den 26 september, hade blivit påmind av sin syster 
om att hon hade en flaska hemma som hon hade fått utav Milovina. Najat hade 
då öppnat flaskan och luktat i den och hon tyckte att det luktade alkohol. 
Flaskan var dock tom. Efter att hon luktat på flaskan så torkade hon av den för 
att inte hennes fingrar skulle finnas på flaskan. 

På fråga till Najat om Milovina och Micke var berusade när de kom hem till 
Najat den 12 september, så svarade Najat att det var de inte. Varken Micke eller 
Milovina dricker alkohol. 

Najat berättade att tisdagen den 16 september fick hon reda på att en 35-åring 
var gripen för mordet på Anna Lindh. Najat hade då blivit mycket glad och 
förstod då att det var bara fantasier som Milovina och Micke hade haft angående 
mordet på Anna Lindh. Najat har fortfarande mycket svårt att tro att Micke 
skulle ha utfört mordet på Anna Lindh. Najats uppfattning om Micke är att han 
är en mycket omtänksam och snäll kille som tycker om barn. Najat har aldrig 
lagt märke till något konstigt med honom.

På fråga till Najat om hon tycker bilderna på den man som visas från NK i 
media liknar Micke. Najat säger att dessa bilder stämmer mycket väl överens 
med hur Micke ser ut. Detta har hon nu kommit på i efterhand. Najat uppgav 
även att Micke har problem med psoriasis. Han har psoriasis i hårfästet. Najat 
har gett förslaget till honom att använda olja som lindrar detta. 

Najat får frågan om hon vid något tillfälle har sett Micke bära keps. Najat svarar 
att hon tror att Micke bar keps den 4 alt. 5 september när han besökte dem. 
Detta kan hon också ha blandat ihop med bilderna från media. 

Najat informerades om att hon nu har yppandeförbud och att hon inte får prata 
med någon om det hon nämnt för polisen, allt enligt RB 23:10. Najat är 
införstådd med detta.

Förhöret avslutades kl. 14.45.

Stockholm som ovan

Mats Andersson
Kriminalinspektör                                                    /KEA
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Förhör Signerat av

Mats Andersson
Signerat datum

2003-09-21 15:12Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Giotakis, Evangelos
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att Evangelos Giotakis känner igen mannen på bilderna från NK. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mats Andersson
Förhörsdatum

2003-09-19
Förhör påbörjat

16:45
Förhör avslutat

17:53
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, 6 tr
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är krinsp Peter Rooth.

Evangelos Giotakis kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Evangelos.

                                                            ************

Onsdagen den  10 september 2003 var Evangelos och hans flickvän Carolin 
Bohlin på bio i Solna. De kom hem vid 24-tiden på natten. Omkring kl. 00.30 
ringde Evangelos telefon, det var en person som han känner som "Micke". 
Micke heter egentligen Mijailovic Mijalo. Micke uppgav för Evangelos att han 
inte mådde bra och bad Evangelos att hämta honom vid bostaden i Tullinge. 
Evangelos åkte ut till Tullinge och hämtade honom på parkeringen vid Tullinge 
centrum. Micke uppgav för Evangelos att han var utslängd hemifrån och att 
föräldrarna tyckte att han var en narkoman med anledning av att han åt piller. 
Dessa piller hade han fått utskrivna av en läkare.

På vägen hem till Solna åkte Evangelos förbi en lokal som han tänkte köpa med 
anledning av att han tänkte öppna en restaurang. Lokalen ligger vid Odengatan. 
Micke frågade Evangelos om han kunde få sova hemma hos honom den natten, 
och det skulle han få göra. När de kom hem till adressen i Solna, tog Evangelos 
en öl och de satte sig och pratade. Micke berättade att han inte alls mådde bra 
och att han åt en massa piller. Evangelos såg till att Micke fick sängkläder och 
sedan gick de och lade sig. 

Tidigt på morgonen den 11 september gick Evangelos flickvän Carolin till 
skolan. Kvar i lägenheten var då Evangelos och Micke. Evangelos var mycket 
trött den här morgonen och han låg och sov. Men han blev väckt utav att Micke 



kom och bad honom att raka Mickes huvud. Evangelos sade att han ville sova 
och att han inte tänkte gå upp, men Micke tjatade och tjatade om att Evangelos 
skulle raka hans huvud. Till slut tröttnade Evangelos och bad Micke sätta sig i 
hallen. Därefter tog Evangelos en hårklippningsmaskin, som Micke hade haft 
med sig till lägenheten. Evangelos vet inte riktigt vad klockan var, men det var 
tidigt på förmiddagen som han klippte håret på Micke. Efter detta gick 
Evangelos och lade sig igen, men han kunde inte somna. Evangelos och Micke 
var sedan hemma hela dagen i lägenheten. Micke snackade hela tiden om att han 
käkade piller och att han mådde dåligt. Micke berättade också för Evangelos att 
han hade gjort bort sig, för han hade bjudit ut sin kvinnliga läkare. Den här 
läkaren skulle vara 40 år och ha barn. Senare på eftermiddagen kom även 
Carolin hem till lägenheten. 

På kvällen den 11 september hade Evangelos ordnat biljetter till honom själv 
och sin bror samt till Micke. De skulle gå och titta på en basketmatch mellan 
Grekland och Italien. Biljetterna hade Evangelos ordnat tre dagar innan den här 
händelsen. Evengelos frågade Micke om han skulle med på matchen men Micke 
hade svarat att han inte ville följa med, han ville vara kvar hemma i lägenheten. 
Carolin ville då inte vara hemma ensam med Micke, så hon åkte hem till en 
kamrat. Micke stannade ensam kvar i lägenheten och Evangelos åkte på 
basketmatchen. Efter matchen mötte Evangelos upp sin flickvän Carolin och 
därefter så åkte de tillbaka till lägenheten i Solna. Evangelos och Carolin 
diskuterade om att de inte kunde ha Micke kvar i lägenheten, utan de ville få 
bort honom. De bestämde att han skulle få sova över även denna natt, alltså 
natten mot den 12 september. När de kom hem till lägenheten igen på kvällen, 
så var Micke hemma. De berättade för honom att nästa morgon måste han lämna 
lägenheten.

På fredag förmiddag den 12 september skjutsade Evangelos Micke till 
pendeltåget i Solna, därefter lämnade Evangelos honom. Evangelos vet inte vart 
Micke åkte. Han tror att han åkte hem.

På söndagen den 14 september ringde Evangelos hem till Micke för att prata 
med honom om hur han mådde. Micke svarade inte. Evangelos försökte även nå 
Micke på måndagen utan resultat. 

Måndagen den 15 september på kvällen så ringde Micke till Evangelos, 
klockan var då mellan 16.00 – 19.00. Evangelos åkte då till Tumba och hämtade 
upp Micke, därefter åkte de till Hellasgården. Micke berättade även då att han 
inte mådde bra och att han åt en massa piller. Micke berättade också att han 
hade varit på psyket i Huddinge. Där fick han inte vara kvar, trots att han bad 
om det. Personalen på Huddinge sjukhus hade trott att han var missbrukare. 
Evangelos och Micke åkte sedan mot Solna, och Evangelos hade då tänkt släppa 
honom vid pendeltåget. De hamnade istället hemma hos Evangelos igen över en 
kopp kaffe. Micke bad återigen om att få sova över, vilket också Evangelos 
tillät. De kom överens om att Micke måste lämna lägenheten på tisdagen. 

På tisdag morgon den 16 september åkte Evangelos till sitt arbete tidigt på 
morgonen. Kvar i lägenheten var då Carolin och Micke. Evangelos ringde hem 
och frågade hur Carolin mådde. Hon svarade att hon inte mådde bra. Därefter 
pratade Evangelos med Micke. Evangelos bad honom lämna lägenheten. Micke 
svarade att han ville stanna och han ville inte träffa någon annan än dem. Micke 
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ville ej heller åka hem till sina föräldrar. Detta gjorde att Evangelos åkte hem 
direkt. När han kom till fastigheten så ringde han upp till lägenheten, men det 
var upptaget. Han sprang då upp till lägenheten och fann Carolin och Micke 
sittandes i vardagsrummet. Han bad Micke lämna lägenheten men detta ville 
inte Micke. Han uppgav för Evangelos och Carolin att dom var hans vänner. 
Evangelos blev otålig och höjde rösten, men då visade Micke en sida som 
Evangelos aldrig sett tidigare. Han började med att skratta och därefter började 
han pendla i humöret. Carolin blev mycket orolig över Mickes beteende. 
Evangelos och Carolin packade sedan sina saker och åkte ifrån lägenheten. Kvar 
var Micke. 

Evangelos och Carolin åkte till Evangelos bror, därefter ringde de till Mickes 
föräldrar och berättade vad som hade hänt. Evangelos bad också Mickes 
mamma att följa med till lägenheten och försöka få ut honom. Evangelos åkte 
till Tullinge och hämtade Mickes mamma. Även pappan var hemma, men han 
stannade kvar i bostaden. Därefter åkte Evangelos, Carolin och mamman till 
Solna. Evangelos följde med mamman upp till lägenheten och låste upp. Han 
kunde då se Micke inne i lägenheten och hur denne rakat bort det ena 
ögonbrynet. Mamman gick in i lägenheten och Micke gick ner till bilen där 
Carolin väntade. Efter ca 30 minuter gick Evangelos och Carolin åter upp till 
lägenheten.

Micke var då mycket orolig och han sa att han ville stanna kvar. Han ville inte 
följa med mamman till Tullinge. Micke blev mer och mer hotfull och han 
började höja armarna och händerna mot mamman. Han skrek att han ville stanna 
kvar. Han ville gå till psyket, men de ville inte ha honom. Så där höll det på i tre 
timmar. Därefter lämnade mamman lägenheten och Evangelos skjutsade hem 
henne. Micke var då fortfarande kvar i lägenheten. 

Evangelos och Carolin åkte sedan till Evangelos bror. De diskuterade vad de 
skulle göra. En av planerna var att de skulle åka dit och med våld kasta ut Micke 
från lägenheten, ett annat var att de skulle ringa till polisen. I det här läget så 
hade de även börjat tänka i banorna att Micke kunde vara den person som var 
med på bilderna i media från händelsen på NK. De beslutade sig för att åka till 
polisen i Solna. Dit kom man omkring kl. 23 alternativt kl. 24 på natten. De 
förklarade för polisen sin situation och de började också diskutera mordet på 
Anna Lindh och att det kunde vara Micke, för han likande mannen på bilderna. 
De fick till svar av polisen att det inte kunde vara han med anledningen att 
mördaren var gripen. 

En polispatrull följde med Carolin och Evangelos till fastigheten. Klockan var 
då någon gång efter midnatt den 17 september. Evangelos berättade igen för 
polismännen om hur situationen var. Micke hade även glömt sitt ID-kort samt 
några telefonkort i Evangelos bil, vilket medförde att polismännen kunde ta 
ID-uppgifter angående Micke. Därefter kom det ytterligare en polispatrull till 
platsen och polismännen gick upp i lägenheten. Uppe i lägenheten tog man med 
sig Micke och man skjutsade honom senare till psykakuten på S:t Görans 
sjukhus. Därefter har inte Evangelos varken sett eller hört något ifrån Micke.

Evangelos berättar att han har känt Micke sedan fem sex år tillbaka då de 
arbetade tillsammans på ett företag som heter Enviroc Städspecialisten. De har 
haft kontakt sedan dess, men de har inte umgåtts privat. Evangelos tycker att 
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Micke alltid har varit en schysst kille och att han alltid har ställt upp. Evangelos 
har vetat om att Micke varit psykiskt sjuk i ca två år. Evangelos tror inte att 
Micke har varit intagen på någon psykiatrisk klinik under någon längre tid. 
Evangelos vet att Micke bor hemma hos sina föräldrar i Tullinge, och 
föräldrarna är lugna och trevliga. Evangelos tror att Mickes pappa är sjuk. 
Micke skall också ha en syster.

På fråga till Evangelos om Micke är känd av polisen, så tror Evangelos det. Han 
vet att Micke vid något tillfälle har ofredat en kvinna, och i det ärendet har det 
även varit en rättegång. Evangelos berättar att för ca två år sedan, när han bodde 
i Vårby Gård, så kom Micke hem en kväll. Micke hade då med sig en stor 
kökskniv. Micke hade sagt att han kände sig mycket osäker, så att det var med 
anledning av det han bar kniven med sig. Trots att Micke själv är jugoslav, så 
har Micke själv berättat för Evangelos att han inte gillar jugoslaver. 

Evangelos får frågan var Micke har för intressen. Evangelos säger att han 
möjligtvis är idrottsintresserad. Han tror inte Micke är speciellt intresserad av 
politik. 

Evangelos får frågan om Micke använder narkotika. Evangelos svarar att det 
tror han inte, men han använder legala mediciner som han får utskrivna av 
läkare. Evangelos säger också att han inte tror Micke dricker speciellt mycket 
alkohol.

Evangelos får sedan berätta hur Micke ser ut. Evangelos säger att Micke har 
mörkt bakåtstruket, något ovårdat hår. Håret är lite längre bak i nacken. Håret är 
inte svart. Eventuellt har Micke polisonger. Micke har inte mycket till 
skäggväxt. Ibland går Micke orakad. Evangelos säger att Micke har blek hy och 
att han inte har hål i öronen. Micke är ca 185 cm lång och normalt byggd. 
Evangelos tror att Micke väger omkring 85 kg. Micke brukar gå klädd i jeans 
och tröja och bombarjacka. Han är sportigt enkelt klädd, eventuellt bär han 
också gymnastikskor.

På fråga till Evangelos så säger han att Micke ibland bär keps. Micke hade dock 
inte någon keps på sig när Evangelos hämtade honom i Tullinge. Evangelos 
berättar att hans flickvän Carolin säger att Micke har en konstig gångstil. 
Carolin säger också att han brukar bära på en tumring. Detta hade inte Micke 
gjort vid det här tillfället då de träffats. Micke pratar stockholmsdialekt med 
brytning av jugoslaviska. 

Evangelos får frågan om Micke hade några synliga sår eller skador när han 
vistades i lägenheten hemma hos Evangelos. Evangelos sade att det hade han 
inte sett. 

Evangelos får också frågan om han fick reda på varför han skulle raka Micke på 
huvudet, men Micke hade aldrig angett någon orsak till detta. Evangelos hade 
klippt Micke kort, men dock inte snagg. Micke har inte berättat något om vad 
han har gjort dagarna innan han kom på besök till Evangelos. Evangelos berättar 
att under tiden han har vistats i lägenheten, så har han tittat på 
nyhetssändningarna på TV.

Evangelos får frågan om han har sett bilderna i pressen, och det säger han att 
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han har gjort. Han tycker att personen på bilderna är mycket lik Micke. Han 
säger vidare att bilderna som visade personen i profil stämmer med Micke. Det 
är speciellt kinden och halsen som stämmer överens. En kompis till Evangelos 
har även sagt att Micke brukar gå klädd i en grå tröja, precis som personen på 
bilden har på sig. Kamraten skall heta Janne Isoaho. Evangelos berättar att 
Janne aldrig har umgåtts med Micke ensam, utan Janne har endast träffat Micke 
då Evangelos har varit med. 

Evangelos tillfrågades om han hade dammsugit upp håret efter Micke då han 
klippt honom, och Evangelos säger att det har han gjort, så håret bör finnas i 
dammsugarpåsen. Evangelos säger också att den klippmaskin han använde finns 
kvar i bostaden hemma hos Evangelos. Där finns också en bombarjacka och en 
träningsjacka tillhörande Micke. 

Evangelos berättar att hans flickvän Carolin har blivit mycket orolig över vad 
som har hänt, så att den här dagen – den 19 september – har hon sökt 
sjukhusvård för sin oro. Hon har då besökt Karolinska sjukhuset. 

Efter detta förevisar förhörsledaren 4 st bilder från den videofilm som finns från 
NK. Flera utav dessa bilder har även visats i pressen. Evangelos säger, när han 
ser på bilderna, att Micke är mycket lik personen på bilden. Det som talar emot 
är att ögonen kan sitta lite för tätt på en av bilderna. Evangelos säger att fotot är 
för suddigt för att göra en riktig bedömning. Evangelos säger vidare att kroppen 
stämmer överens med Micke och att även hudfärgen på personen stämmer. 
Evangelos säger att det kan vara Micke. "Han är mera lik nu när jag ser dessa 
bilder än vad jag tänkte tidigare".

På fråga till Evangelos om Micke har någon mobiltelefon, så säger han att han 
har aldrig sett Micke ha någon mobiltelefon, men däremot så brukar Micke 
ringa ifrån telefonkiosker eller så ringer han hemifrån bostaden. 

Förhöret uppläst och godkänt via anteckningar.

Förhöret avslutades kl. 17.53.

Stockholm som ovan

Mats Andersson
Kriminalinspektör 
                                                                                                               /KEA
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Bitr förhörsledare Mikael Neselius närvarandevid förhöret.

Evangelos Giotakis kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Evangelos.

Evangelos uppgav att senaste gången han träffade Micke förutom perioden 11-16 september 
var den 22 augusti –03. Micke hade varit med Evangelos och hjälpt dennes bror att flytta.

Evangelos svarade på frågan att Micke vid det tillfället hade något ovårdat hår, men inte 
jättelångt. Evangelos minns inte om Micke då hade några polisonger.

Under perioden 22/8-10/9 hade Evangelos och Micke pratat med varandra i telefon. Han 
beskriver Micke som enformig vid samtalen samt att Micke berättade att han mådde dåligt. 
Micke tyckte att allt var "skit", att jugoslaverna inte beter sig bra samt att han kände sig 
utnyttjad. Han berättade att han varit hos psykiatriker senaste året och att han inte tyckte om 
dem. Han klagade på att han inte kunde sova och att han inte hade sovit på flera dagar. Micke 
hade även nämnt att han varit på akuten i Huddinge och fått sömntabletter.

Den 11 september omkring kl. 00.30 ringde Micke till Evangelos och uppgav att han mådde 
dåligt. Micke ville att Evangelos skulle komma och hämta honom.

När Evangelos hämtade honom bar Micke på en påse med kläder samt en 
hårklippningsmaskin. Han påtalade att han mådde dåligt och Evangelos upplevde honom som 
snurrig. Micke pratade om att han hade bjudit ut sin läkare, han pratade om piller och om sin 
sjukdom. Varken Evangelos eller Micke nämnde något om händelsen på NK.

När de kom hem till Evangelos satt de och pratade en stund och Evangelos tror att klockan var 
omkring 03.00-04.00 när de gick och lade sig.

Evangelos flickvän Caroline gick tidigt på morgonen den 11 september till skolan. Evangelos 



märkte inte när hon gick med anledning av att han sov. Evangelos blev istället väckt av att 
Micke bad honom stiga upp. Micke tjatade ett flertal gånger att Evangelos skulle vakna och 
komma och raka av honom håret. Evangelos avböjde detta flera gånger, men till slut orkade 
han inte höra Mickes tjat. Han bad Micke sätta sig på golvet i hallen. Micke visade sin 
rakapparat för Evangelos och berättade att den var bra och att han kunde ställa in den på 1,1 
cm. Evangelos uppskattar att klockan var mellan 09.00-11.00. Evangelos fick ta bort det 
mesta av håret. Han frågade aldrig varför Micke ville klippa sig, utan han gjorde det bara för 
att slippa tjatet. Efter detta gick Evangelos och lade sig igen.

Evangelos kunde dock inte somna om, utan han gick upp och började städa. Han berättade att 
Micke inte ville vara för sig själv, utan han gick bakom Evangelos när han dammsög. Micke 
var även med Evangelos när han var ute på balkongen och rökte.

Evangelos uppgav att TV:n stod påslagen under dagen utan att de tittade på något speciellt. 
Evangelos kände till nyheten om att Anna Lindh hade blivit skadad, men inte att hon hade 
avlidit. Evangelos och Micke pratade inget om händelsen på NK under den tid de var 
ensamma i lägenheten.

Evangelos vet att Micke åt medicin, men han såg aldrig honom äta dessa och han såg inte 
heller några medicinburkar. 

Vid något tillfälle på e.m efter att Caroline hade kommit hem, så skojade Caroline och 
Evangelos med varandra om röstningen till EMU. Evangelos var för och Caroline emot Euron. 
På frågan svarade Evangelos att han tror att Micke var emot Euron.

Senare på kvällen skulle Evangelos åka på basketmatchen Italien-Grekland och Caroline 
skulle besöka en kamrat. Micke stannade hemma och ville inte följa med. Evangelos och 
Carolines kom hem omkring kl. 23-24 och då tror Evangelos att Micke sov. Han kommer inte 
ihåg om han pratade med Micke.

Evangelos och Caroline hade en diskussion angående hur de skulle få Micke att lämna 
lägenheten. De hittade på att de skulle besöka Carolines mamma i Karlstad.

Evangelos presenterade det för Micke på morgonen den 12/9, men det kan även ha varit på 
kvällen den 11/9, Evangelos har svårt att minnas exakt.

Micke godtog beskedet och Evangelos körde ner honom till pendeltågstationen i Solna. Han 
tror att klockan var mellan 11-13. Evangelos tog för givet att Micke åkte hem efter det.

Söndagen den 14/9 ringde Evangelos till Micke för att höra hur det var med honom. Evangelos 
pratade med mamman som berättade att Micke inte var hemma. Evangelos ringde även den 
15/9, men mamman uppgav även då att Micke inte var hemma. Evangelos tror att han ringde 
någon gång på f.m den 15/9. Mamman uppgav aldrig var Micke var.

På e.m den 15/9 hade Evangelos glömt sin telefon i bilen under en tid. När Evangelos senare 
fann telefonen, hade han flera missade samtal. Han förstod att det var Micke som hade ringt 
honom. Flera av samtalen var ringda från någon telefonkiosk. 

Senare på e.m ringde Micke. Evangelos tror att klockan var mellan 15-16. Micke frågade om 
de skulle träffas över en kopp kaffe. Evangelos åkte till Tumba C och hämtade honom. Micke 
berättade att han varit på "psyket" i Huddinge i två dagar. Micke hade med sig en lapp från 
sjukhuset. Micke berättade att de inte ville ha honom kvar på sjukhuset. De hade sagt till 
honom att de inte ville ha knarkare där. Var Micke hade varit den tredje natten visste inte 
Evangelos.

Evangelos uppgav att när Micke satte sig i bilen så luktade han illa. Evangelos tror också att 
Micke bar samma kläder som han hade på fredagen den 12/9 när de skiljdes.
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De åkte till Hellasgården. De tog en promenad och de satt på en bänk och pratade. Micke 
parade även nu om hur dåligt han mådde samt vilka piller han åt. De pratade inget om mordet 
på Anna Lindh. 

De åkte vidare till Solna där Evangelos hade för avsikt att släppa av Micke vid 
pendeltågstationen. De hamnade istället hemma hos Evangelos där de tänkte ta en kopp kaffe. 
När de kom in i lägenheten så blev Micke helt skum och konstig. Evangelos uppgav att Micke 
blev helt förändrad. Han följde efter Micke och Caroline var de än gick. Han såg till att alla 
persienner blev nerdragna i lägenheten. Evangelos talade om för Micke att imorgon måste han 
ge sig av. Micke blev då ännu konstigare. Han sa att ingen ville ha honom, inte ens psyket.

På natten mellan den 15-16/9 så vaknade Evangelos och Caroline vid två tillfälen av att Micke 
stod inne i sovrummet och tittade på dem.

På morgonen den 16/9 åkte Evangelos till arbetet. Kvar i lägenheten var Caroline och Micke. 
Vid 8-tiden ringde Evangelos hem. Han pratade med Micke och bad honom lämna 
lägenheten. Micke ville inte det. Evangelos åkte hem och pratade med honom. Han vägrade 
lämna bostaden. Micke började bli mer aggressiv samtidigt som han "garvarde". Evangelos 
kände sig chockad över hur Micke blev. Han kände även att situationen blev mer och mer 
hotfull.

Caroline och Evangelos åkte sedan hem till Evangelos bror. De berättade vad som hänt. 
Därefter ringde de hem till Mickes pappa. Han sa att de skulle hjälpa dem. Evangelos och 
Caroline åkte ner till Tullinge för att hämta dem. Det vara bara mamman som kom och de åkte 
mot Solna. Under färden till Solna berättade Evangelos att han tyckte Micke var konstig. 
Mamman svarade att Micke var jättesjuk. Han går till läkare och han har varit med om saker 
när han var yngre. Mamman pratade också en hel del om Gud.

När de kom till Solna, låste Evangelos upp dörren till lägenheten. Han såg Micke inne i 
lägenheten och att han hade rakat bort sitt ena ögonbryn. Mamman gick in till Micke medan 
Evangelos gick ner till Caroline som väntade i bilen.

Efter ca en ½ timme gick de upp i lägenheten. Micke var då helt konstig. Han hade stängt alla 
ventilationsfönster samt dragit ner alla persienner. Han viskade och ingen av dem fick vifta 
med armarna med anledning av att grannarna kunde se detta. Mamman försökte övertala 
Micke, men utan resultat. Micke sa att han inte vågade gå ut och träffa andra människor. Han 
blev mer aggressiv mot mamman.

Caroline lämnade sedan lägenheten och efter följde mamman. Evangelos blev ensam kvar med 
Micke som talade om att han tänkte stanna kvar i lägenheten. Evangelos gick därefter ner och 
körde sedan mamman till pendeltåget.

Evangelos och Caroline åkte hem till föräldrarna. De diskuterade hur de skulle göra. Det var 
vid det här tillfället de kom in på mordet på Anna Lindh. De konstaterade att Micke var 
ganska lik den s.k NK-mannen. De började bli mer och mer oroliga.

De åkte till polisen i Solna och berättade att de hade en person de ville bli av med. De påtalade 
att mannen var lik NK-mannen.

På frågan svarade Evangelos att det var allt detta med rakningen av Mickes huvud, tidpunkten 
för detta samt att han var folkskygg som gjorde att de kom in på mordet på Anna Lindh. De 
ville inte tro detta, men det fanns likheter mellan Micke och NK-mannen.

Evangelos uppgav att det var efter att han klippt Micke som han hörde om Anna Lindhs död.

Evangelos informerades om att Mickes mamma i förhör berättat att han skulle vetat om att 
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Micke mördat Anna Lindh. Evangelos förnekade detta och sa att hade han vetat detta så hade 
han aldrig släppt in honom i lägenheten.

Evangelos fick frågan om han kände till vad KAB Seating är för något.  Han svarade att det 
hade han aldrig hört talas om. Evangelos fick frågan om han visste om Micke brukade 
använda någon speciell väska.  Han svarade att det visste han inte.

Evangelos informerades om att åklagaren beslutat yppande förbud för honom enligt RB 23:10. 
Evangelos förstod innebörden av detta.

Förhöret avslutades kl. 17.30
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-09-29 15:35Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Giotakis, Evangelos
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Evangelos tillfrågades om han minns några telefonsamtal den 10 september.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-09-27
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

17:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Evangelos tillfrågades om han minns att han samtalat med "Micke" i telefon den 10 
september.

Han kommer ej ihåg när han talat med Micke men minns att han varit i kontakt med 
Micke angående basketbiljetterna.

Han upplyste Micke om att biljetterna kostade 195 kr, detta då Evangelos behövde veta 
om Micke skulle följa med. Någon annan hade annars fått biljetten.

Micke svarade att han skulle ha biljetten.

Något annat har de ej talat om.

Micke ringde sedan på natten, det samtalet finns med i tidigare förhör med Evangelos.
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-11-27 08:50Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Giotakis, Evangelos
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Giotakis tittade på filmen från NK.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-11-21
Förhör påbörjat

15:20
Förhör avslutat

15:30
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Giotakis tittade på filmen och sade sedan att han inte kan säga säkert att det är Micke.

Micke rör sig på ett speciellt sätt, lite vaggande och det ser ut som att personen på 
filmen gör det i vissa sekvenser.

Giotakis berättade att han endast en gång sett Micke med långt hår och det var då han 
klippte Micke.
Annars har Micke alltid haft kort hår, detta och att mannen på filmen har keps gör att 
Giotakis inte kan säga om det är Micke.

Giotakis läste genom de förhör som finns med honom och hade inget att ändra eller 
lägga till.
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-09-21 15:04Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Bohlin, Caroline
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Carolin Bohlin skall höras angående en person som hon känner som "Micke" och som har bott en tid i

Carolines lägenhet
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-09-19
Förhör påbörjat

18:35
Förhör avslutat

19:35
Förhörsplats

Ankdammsgatan 29, 3 tr, Solna
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Carolines pojkvän Evangelos har i ett tidigare förhör under kvällen berättat om 
händelsen som föranlett att de ringt polisen. 
Caroline är hörd om signalementet på Micke. 

Caroline berättar att då Evangelos åkte och hämtade Micke natten mellan den 10 
– 11 september kom han tillbaka någon gång mitt i natten. 
Då sov Caroline så hon såg aldrig Micke då. Utan första gången hon såg Micke 
var på morgonen dagen efter, alltså den 11 september på morgonen. 

Hon beskriver Micke som följer.
Han är mellan 185 – 190 cm lång, har  normal kroppsbyggnad, upplevs som 
större än han egentligen är, han är inte tränad. 
Han har mörkbrunt hår, som Caroline berättar att han låtit spara under 
något/några år. Det är inte så att alla längder är lika långa. Luggen är fortfarande 
lite kortare, men håret bak och bakom öronen når ner till slutet på nacken och 
början på ryggen. Caroline beskriver det som att håret hänger rakt ner, men 
böjer sig ej utåt längs ryggen. 
Vidare berättar hon att Micke är kritvit i hyn då han inte är ute så ofta. Han är 
torr, lite skrovlig, nästan ärrig i hyn. Han har berättat för Caroline att han har en 
typ av psoriasis. 
Hans ögon upplevs som mörka, men Caroline kan inte säga säkert om de är 
mörkblå eller bruna, men upprepar att man får uppfattningen om att de är 
mörka. 
Hans klädsel beskriver hon som att han ofta är klädd i sportkläder och ofta lager 
på lager. Han bär dessutom nästan alltid keps. 



Sedan beskriver Caroline en del egenheter och berättar att Micke både när han 
går och sitter, ofta har munnen något öppen.
Han har en vajande gång, överkroppen rör sig på ett något annorlunda sätt när 
han går. 
Sedan har hon under alla år hon känt Micke tyckt att det varit anmärkningsvärt 
att han alltid har sina ärmar på tröjorna uppdragna. Hon påtalar att han har 
ärmarna på tröja och jacka uppdragen även under vinterhalvåret. 
Hon vet också att han haft en tumring i silver på någon av händerna. 

På morgonen den 11 september när Micke skulle klä på sig så ville han inte ta 
på sig sina egna kläder, utan han bad att få låna kläder av Evangelos och fick så 
göra. 
Hon vet att han lånade en Adidas-tröja med en dragkedja av Evangelos. 
Caroline tror att han lånade även kalsonger och strumpor. 
Det enda som Micke behöll från sina egna kläder var skorna och ett par mellan 
blå jeans. Övriga kläder lämnade Micke i lägenheten och dem har Caroline 
packat ner i den plastpåse som har tagits i beslag i dag.

På morgonen den 11 september reagerade Caroline på att Micke hade rakat sig 
på kinderna och rakat ganska högt upp i håret, en bit ovanför öronen. 
På ena kinden hade han en lite skada från rakningen som hon lade märke till. 
Han hade rakat sig "slarvigt" som hon uppfattade det. Hon tänkte inte mer på det 
förrän hon senare fick höra att Micke hade velat att Evangelos skulle raka av 
honom håret. 
Då tänkte hon att Micke säkert rakat även kinden och upp i hårfästet med 
trimmen och att det var anledningen till att han fått ett litet sår där. 
Caroline lade också märke till att han nu inte hade på sig tumringen  längre.

Vi pratade sedan lite allmänt om hur Caroline uppfattar Micke. 
Hon berättar att hon har känt honom i flera år och träffat honom en hel del 
gånger och hon upplever honom som "sjuk". 
Hon är utbildad sjuksköterska själv och Micke vet om det så han pratar gärna 
med henne om att han mår dåligt och har ångest. Han talar även om vilka 
mediciner han äter och att han får mediciner utskrivet på olika psykavdelningar. 
Han har även berättat för Caroline att han hamstrar medicin under vissa perioder 
och äter jättemycket andra perioder. 
Caroline upplever Micke som lite jobbig i och med att han alltid pratar 
sjukdomar och mediciner med henne. Hon påtalar dock att hon alltid har tyckt 
att han har varit snäll. 
Före den här händelsen har hon aldrig upplevt honom som hotfull. Det har inte 
heller något gång hänt förut att han har ringt till dem sent på natten. 

Caroline berättar också att för något år sedan, då de fortfarande bodde kvar i 
Tullinge, kom Micke hem till dem en kväll och hälsade på. Då hade han en 
väldigt stor kökskniv med sig som han bar utan något fodral eller något annat 
skydd på. Han hade kökskniven direkt i innerfickan på sin jacka när han kom. 
Hon tyckte det var lite obehagligt och hennes pojkvän frågade "varför Micke bar 
den med sig". 
Micke berättade att han var orolig för människor utomhus och kände sig jagad 
och därför tagit med sig en kökskniv hemifrån när han gick till dem. De tog 
ifrån honom kniven. 
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När Micke gick hem senare den kvällen hade han inte kniven med sig. 
Caroline kommer på att hon tror att de fortfarande har den kniven kvar 
någonstans i sitt kök. 

Caroline berättar vidare att Micke ofta sagt att han är rädd för människor. Han 
känner sig jagad och förföljd ganska ofta och att han i det sammanhanget ibland 
har pratat "om det händer honom nåt" så ska han lösa det genom att "sticka" 
personerna. 
Nu i efterhand har Caroline reflekterat över att han aldrig någonsin sagt att han 
skulle slå eller skjuta någon utan alltid uttryckt sig med ordet "sticka" när han 
pratar om att försvara sig.

Caroline fick frågan om Micke är politiskt intresserad. 

Hon sade att han har ofta pratat samhällsfrågor med henne, dock inte direkt 
partipolitik eller så, utan mera att han tycker att svenska systemet är snett. Han 
är av den uppfattningen att de personer som redan har det bra, har möjlighet att 
se till att de får det ännu bättre, medan de som är sjuka och svaga bara får det 
sämre. 
Han är också av den uppfattningen att han själv inte får något jobb och att det 
beror på att han har en lätt brytning när han pratar. Caroline säger att "han är 
bitter",  som hon uttrycker det. 
De dagar han var hemma hos Evangelos och Caroline nu betedde sig Micke 
underligt. Han bad dem flera gånger att tala tystare och han drog ner alla 
persienner till lägenheten. 
Caroline vet att första och andra natten Micke var hos dem sov han ingenting. 
Han gick runt i lägenheten på natten, han slog på TV:n utan ljud flera gånger, 
han var och drack vatten, han var flera gånger på toaletten. 
Caroline var orolig och tyckte det var obehagligt så hon sov inte mycket den här 
natten. Hon hade dock slumrat till en gång och vaknade av någon anledning och 
när hon tittade upp stod Micke inne i hennes och Evangelos sovrum. Han stod 
på Carolines sida och högst en ½ meter från sängen och bara tittade på henne. 
Hon tyckte det var mycket obehagligt och "blev livrädd", som hon säger. 
Hon vågade inte göra något. Hon blundade och låtsades sova. 

Caroline har pratat med en väninna på jobbet om det som inträffat. Av väninnan 
fick hon ett urklipp ur en dagstidning, hon tror det var Aftonbladet, där någon 
gjort en gärningsmannaprofil på den de kallar "NK-mannen". 
Caroline har läst den och säger att den till väldigt stor del stämmer in på Micke. 

 Caroline förevisas fyra bilder på mannen på NK. 

Hon tittar på dem och säger snabbt att det är väldigt likt Micke. 
Det är helt rätt klädstil och fotot är likt i allmänhet. 
Hon påtalar hon igen att han alltid har keps. 
Sedan frågar hon om det finns möjlighet att se rörliga bilder för hon skulle 
direkt ta Micke på hans speciella gång. 
Vidare funderar hon högt för sig själv och undrar varför ingen har ringt och sagt 
att det skulle vara Micke om det nu är det, men kommer fram till att han är 
något av en enstöring som är rädd för människor. Så hon tror inte att så många 
lägger märke till Micke och vet vem han är. 
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Caroline fick även frågan om hon känner till något om Mickes barndom, 
var han har vuxit upp. 

Hon svarar att hon inte vet någonting om det. De har ju bara känt Micke de 
senaste åren, men att hon har för sig att hon hört att han har bott på Lidingö och 
sedan flyttat via Södertälje till Tullinge, där föräldrarna och han nu bor. 
Hon har också en känsla av att hon hört att familjen har en lägenhet kvar på 
Lidingö. 

Innan förhöret avslutas fick Caroline frågan angående beslagen, om det är 
någonting där de gör anspråk på. 

Hon säger att Mickes saker skall lämnas till honom och att dammsugarpåsen 
inte är något de vill ha tillbaka.

Förhöret avslutas därefter kl. 19.35.

Stockholm som ovan

Peter Rooth
Kriminalinspektör 
                                                                                                            /KEA
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-09-22 16:33Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Bohlin, Caroline
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bohlin hördes angående innehållet i deras soppåse.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-09-22
Förhör påbörjat

16:10
Förhör avslutat

16:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bohlin frågades angående de Festisförpackning samt tuggummin som hittats i 
deras soppåse.

Hon berättade att hon inte tuggar tuggummi och inte heller har druckit någon av 
Festisarna.

Hon frågade Evangelos angående detta och han svarade att både han och Micke druckit 
Festis och tuggat tuggummi.
Tuggummina och Festisarna kan vara från dem båda.
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-09-23 16:38Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Bohlin, Caroline
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bohlin hördes angående Mickes polisonger.    
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-09-23
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Caroline fick frågan när hon lagt märke till att Micke rakat bort sina polisonger.

Hon berättade att tisdagen den 16 september när hon och Evangelos hämtat Mickes 
mor såg hon det.

När de kom till lägenheten mötte Micke dem och sade "titta här då" samtidigt som han 
pekade på sina ögonbryn.
Han hade rakat bort minst halva ögonbrynen.

Caroline såg då att han även rakat bort sina polisonger. Det syntes tydligt då det 
förändrade hans utseende helt.
Hon såg även att han hade skurit sig på ena kinden vid örat. Där var lite blod och en 
större sårskorpa. 
Caroline kommer ej ihåg vid vilket öra det var.

Detta är samma dag som poliserna fick lov att avvisa Micke från lägenheten.

Evangelos och Caroline har talat om detta efteråt och Evangelos är säker på att han EJ 
rakade av Micke polisongerna.
Caroline kan ej heller förstå vad Micke rakat sig med då hon tagit med alla rakhyvlar 
som fanns i lägenheten då de lämnade lägenheten kvällen innan.
Maskinen som Evangelos rakat Micke med fanns kvar i lägenheten men Caroline är 
säker på att Micke var "helt slätrakad" och hon är tveksam till att det går att göra med 
maskinen.



Förhörsledaren frågade hur Mickes polisonger såg ut.

Caroline beskrev dem som kraftiga, raka "Elvis polisonger" som gick ner till örsnibben 
eller möjligen till nedre kanten av örsnibben.
Dessa har Micke "alltid" haft.

Caroline minns tillfället då hon träffat Micke senaste gången innan den 11 september 
men kan dock ej minnas var de träffades.
Hon tror att det var tre eller fyra veckor före den 11 september.
Hon minns detta pga att Micke då hade längre hår än han haft tidigare. Hon hade 
kommentera detta och han berättade då att han tänkte spara ut sitt hår.

Förhöret återgavs från anteckningar.
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Förhör Signerat av

Mats Andersson
Signerat datum

2003-09-29 10:03Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Bohlin, Caroline
Personnummer

Den hörde är

Annan
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

Förhörsledare

Mats Andersson
Förhörsdatum

2003-09-25
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats

I den hördas bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Brandt, Monica
Berättelse

Caroline Bohlin kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Caroline.

Caroline uppgav att hennes pojkvän Evangelos och hon brukade träffa Micke en gång 
varannan månad. De tycker synd om Micke med anledning av att han är sjuk. Senaste gången 
Caroline träffade Micke var i samband med Evangelos bror skulle flytta. Det var den 22 
augusti 2003. Caroline uppgav att främst Evangelos brukar ibland prata med Micke i telefon, 
men hon har ingen koll på hur ofta de pratar med varandra. 

Caroline uppgav att sedan den 15 april så har hon träffat Micke max två gånger. Caroline 
berättar att den senaste gången var den 22 augusti och då såg Micke mycket ovårdad ut. Han 
försökte spara till långt hår. Micke hade berättat att han inte mådde bra och att han hade fått 
nya tabletter utskrivna. Caroline beskriver Micke som deprimerad, något schizofren samt att 
han har ett dåligt självförtroende. Micke pratar sällan om sin familj. Det han berättat är att 
hans pappa är sjuk. Micke brukar oftast prata om hur han mår. Han har också nämnt att han 
skulle vilja vara tillsammans med en tjej.

Caroline berättade att den 11 september, ringde Micke till Evangelos omkring kl 00.30. Micke 
frågade Evangelos om han kunde möta honom i Tullinge alt. Tumba. Micke hade berättat att 
han inte mådde bra. Evangelos åkte iväg och Caroline gick och la sig. 

Senare på natten hörde hon hur Evangelos och Micke kom hem till lägenheten. Caroline hörde 
hur de satt och pratade tyst inne i vardagsrummet. Caroline kan inte återge vad de sa. Hon 
hörde bara att de pratade. 

På morgonen den 12 september gick Caroline upp cirka 06.30. Hon såg att Micke låg i soffan i 
vardagsrummet. Hon pratade aldrig med Micke innan hon åkte iväg till skolan omkring kl 8. 

Under dagen den 12 september så hade hon ringt hem och pratat med Evangelos. Evangelos 
var då grinig och verkade trött. Caroline kom hem vid 16-tiden på eftermiddagen. Då satt 
Micke och Evangelos och åt frukost. Caroline berättade för dem att det var full uppståndelse 



inne i stan utanför NK och att Anna Lindh hade dött. Evangelos hade hört att Anna Lindh  
blivit knivstucken, men han kände inte till nyheten om att hon hade dött under dagen. 

Caroline får frågan vad Micke hade sagt angående den händelsen, men Micke hade inte sagt 
någonting. Han hade heller inte visat någon reaktion på detta. 

Under resten av dagen satt alla tre och tittade på tv och följde nyheterna. Caroline uppskattar 
att de satt cirka två timmar. De följde också nyheterna på text-tv och läste allt som skrevs om 
Anna Lindh den eftermiddagen. 

Caroline berättade att när hon kom hem på eftermiddagen den 11 september vid 16-tiden så 
upptäckte hon att Micke var nyklippt. Det var Evangelos som hade klippt honom. Caroline 
tyckte inte att det var något speciellt med att Evangelos hade klippt Micke. Det var någonting 
som grabbarna brukade göra med varandra, men däremot var det första gången som Evangelos 
hade klippt Micke. 

På kvällen skulle Evangelos åka och titta på basketmatchen mellan Grekland-Italien. Han 
hade en biljett över som det var tänkt att Micke skulle ha, men Micke ville inte följa med. 
Evangelos åkte på basketmatchen och Caroline åkte till en väninna. Micke var själv hemma i 
lägenheten.

Senare på kvällen, efter basketmatchen, så kom Evangelos och Caroline hem tillsammans. 
Micke kom då och öppnade. Caroline märkte inget speciellt med Micke. De frågade Micke om 
han ville ha mat, men det ville han inte för han hade redan ätit, Caroline och Evangelos satte 
sig och åt. 

Vid något tillfälle under kvällen blev Caroline och Evangelos ensamma någon minut. De 
pratade då om hur de skulle bli av Micke. De kom på att de skulle säga till Micke att de skulle 
åka till Carolines mamma som bor i Karlstad. Micke frågade dem om han fick vara kvar hos 
Caroline och Evangelos, men de svarade att, "det går inte", utan de kom överens om att 
Evangelos skulle köra Micke till pendeltågsstationen i Solna. 

I samband med att Micke lämnade lägenheten så lämnade han också sina saker kvar. Micke 
lånade en Adidas-tröja av Evangelos. Adidas-tröjan hade vita revärer. 

Efter att Evangelos lämnat Micke vid pendeltågsstationen, hörde de inte något ifrån Micke 
förrän sent påmåndagskvällen den 15 september. Caroline berättade att söndagen den 14 
september hade de ringt hem till Micke. Mickes mamma hade svarat och sagt att Micke inte 
var hemma. Caroline och Evangelos ringde även måndagen den 15 september, även då hade 
Mickes mamma svarat och sagt att Micke inte var hemma. 

Någon gång under eftermiddagen mellan kl 15.00—19.00, så ringer Micke till Evangelos. 
Micke ringer då från en telefonautomat. Evangelos uppgav för Caroline att han skulle åka och 
möta Micke någonstans i Tumba alt. Tullinge. Senare på kvällen ringde Evangelos hem till 
Caroline och sa att han var på väg hem. När han kom hem till lägenheten hade han Micke med 
sig. En stund senare berättade Evangelos för Caroline att Micke skulle sova över hemma hos 
dem den här natten.

Under kvällen den 15 september beskriver Caroline Micke som jätteskum och dessutom 
luktade han mycket illa. Caroline och Evangelos bad Micke att ta en dusch och hon beskriver 
lukten som att han luktade ”skunk”. Micke fick därefter låna kläder av Evangelos. 

Micke berättade för dem att han hade varit på psyket i Huddinge. Micke hade gjort allt för att 
få vara kvar på sjukhuset. Han hade gjort antydningar om att ta livet av sig, men han fick inte 
vara kvar utan han fick lämna sjukhuset. Micke berättade för dem att han hade varit på 
sjukhuset i två nätter. Caroline vet inte var Micke tillbringade den tredje natten. 
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Micke berättade för Caroline och Evangelos att han mådde mycket dåligt. Det var ingen som 
förstod honom. Han ville dessutom att de skulle dra ner alla persienner i lägenheten, även den 
i köket så att inte grannarna kunde se in i lägenheten. 

Den här kvällen var Micke mycket svettig och hans ögon var glansiga. Caroline beskriver att 
hans ögon inte var stilla vid något tillfälle. Så fort telefonen ringde i lägenheten så gick Micke 
efter och lyssnade. Caroline upplevde Micke som jättejobbig. Hon kände obehag och Caroline 
började planera att åka hemifrån. Caroline berättade att den här kvällen sa Micke inte speciellt 
mycket, men ändå gick han omkring och sökte närhet. Caroline berättar också att han inte var 
speciellt intresserad av jakten på Anna Lindhs mördare. Micke hade visat mer intresse av detta 
vid förra tillfället han var i lägenheten.

Caroline lade märke till att efter att Evangelos och hon gått och lagt sig på kvällen, så låg 
Micke och tittade på tv, men hon vet inte vad han tittade på. 

Caroline berättar att natten mellan den 15-16 september kom Micke in i Evangelos och 
hennes sovrum vid två tillfällen. Den 16 september så kände Caroline att hon hade en galen 
människa i lägenheten och att hon då inte ville vara kvar hemma. Hon upplevde Mickes 
beteende som mycket obehagligt. Den här dagen jobbade Evangelos och hon var själv 
tillsammans med Micke. 

Caroline får frågan om hon vid det här tillfället hade en tanke på att det kunde vara Anna 
Lindhs mördare som befann sig i hennes lägenhet. Men hon säger att det hade hon inte en 
tanke på då. 

Caroline ringde till Evangelos. Hon visste att Micke lyssnade på vad hon sa. Evangelos ville 
prata med Micke och de pratade en stund och efter ett tag så la Micke på luren. Evangelos 
ringde upp igen och pratade med Micke. Vid det här samtalet blev Micke väldigt upprörd. 
Evangelos hade då bett Micke att han skulle lämna lägenheten. Micke hade sagt, "vart ska jag 
ta vägen? Jag vill inte gå hem och ni är mina vänner." Samtidigt hade han viftat med armarna. 
Caroline beskriver honom då som att han var i kraftigt psykisk obalans. Han var ledsen. Han 
var arg och lugn samtidigt. Caroline kände sig rädd, men hon försökte prata med honom och 
medan hon pratade med honom så blev han mycket upprörd vid flera tillfällen. 

Evangelos kom hem och klockan var omkring 09.00. Micke satt då i vardagsrumssoffan och 
Evangelos kom in och bad Micke lämna lägenheten. Micke blev då väldigt upprörd igen. Han 
sa att han inte tänkte gå och sedan bad han Evangelos att sätta sig ner så att inte grannarna 
kunde se dem. Caroline gick iväg och började packa sina saker. Hon hörde att Micke hade satt 
sig ordentligt på tvären. Caroline ställde ett ultimatum med att antingen skulle hon och 
Evangelos lämna lägenheten eller så skulle Micke lämna den. Det hela slutade med att 
Caroline och Evangelos lämnade lägenheten och Micke blev kvar. 

Under eftermiddagen så funderade Evangelos och Caroline på hur de skulle hantera den här 
situationen. De åkte ut till Tullinge alt. Tumba centrum och mötte där Mickes mamma. De 
ställde frågan till mamman varför inte Mickes pappa var med, men fick till svar att han var 
sjuk och att det blir bara bråk om Micke och pappan träffas. Därefter åkte de hem till 
lägenheten i Solna. 

Under resan dit så förklarade mamman att hennes son var sjuk och att hon tyckte synd om 
Caroline och Evangelos som inte blev av med Micke. Mamman pratade även mycket om Gud, 
men hon sa ingenting om Anna Lindh. 

När de kom till lägenheten så ville mamman ha med sig Caroline och Evangelos upp till 
Micke, men mamman fick gå upp själv medan Evangelos och Caroline satt kvar i bilen. Efter 
cirka 45 minuter så gick de upp till lägenheten. Micke var då ordentligt arg, dels för att 
mamman ville få bort honom och dels för att hon hela tiden pratade om Gud. 
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Vid flera tillfällen så följde Micke efter Caroline var hon än befann sig i lägenheten och han 
pratade med henne om saker som inte hade någonting med att han skulle lämna lägenheten att 
göra. Caroline berättar att mamman tjatade och tjatade. Hon pratade om många religösa saker 
och hon var säkert kvar i lägenheten i cirka två timmar. Caroline gick ut ur lägenheten och ner 
på gården och mamman följde efter. Caroline fick känslan av att mamman ville säga något till 
henne. Mamman började att prata om att hela familjen var sjuka och att hon inte orkade längre 
och det var med den anledningen hon har tagit till religionen. Enligt mamman fanns det ingen 
läkare som ville hjälpa Micke. Därefter sa hon till Caroline att komma lite närmare, så skulle 
hon berätta för Caroline vad Micke har råkat ut för. 

Mamman började berätta om hur det var när Micke var liten, om hur godtrogen han var. 
Mamman hann aldrig avsluta samtalet för Evangelos kom ner till dem när de stod och pratade. 
Därefter slutade diskussionen. Caroline och Evangelos körde sedan mamman till 
pendeltågsstationen i Solna. Caroline och Evangelos åkte därefter till sina föräldrars lägenhet. 
De funderade hur de skulle hantera detta. Caroline vill minnas att de tittade i en kvällstidning 
som låg på köksbordet . De tittade på bilderna på den så kallade "NK-mannen" och i samband 
med det så kom de på att mannen på bilden hade många likheter med Micke. 

De började jämföra tiderna då dådet hade skett på NK med vilken tid Micke hade hört av sig 
och när han befann sig i deras lägenhet. Allt detta tillsammans gjorde att de såg många likheter 
med den så kallade NK-mannen. Därefter beslutade Caroline och Evangelos att gå till polisen. 
De åkte sedan till polisen i Solna. 

Caroline berättar att i det här skedet,  visste de inte att den så kallade "35-åringen" var gripen 
för mordet på Anna Lindh. De berättade för polisen i Solna att de hade en objuden gäst hemma 
i sin lägenhet som de ville bli av med. De berättade även att han dessutom var väldigt lik den 
man som hade visat på de så kallade NK-bilderna. De berättade också om Mickes beteende. 
Därefter lämnade de polisstationen i Solna. Senare träffade de en polispatrull i anslutning till 
Solna-hallen. 

När polispatrullen anlände, så hade de redan identitet på Micke. De ville invänta en till patrull 
som skulle hjälpa dem med att få ut Micke från lägenheten. Polismännen åkte upp till 
lägenheten och hämtade utan problem Micke och därefter körde de honom till St Görans 
psykakut. 

Caroline fick frågan om hon kände till några idéer som Micke kan ha haft angående mordet på 
Anna Lindh, men Caroline sa att han hade inte några idéer om detta. De hade pratat i 
lägenheten om allmänpolitiska saker, de hade bl a pratat om EMU. Micke hade inte visat något 
förakt mot någon politiker, men han visade förakt mot hela systemet. Micke ville även höra 
Carolines och Evangelos åsikter i EMU-frågan, men Micke berättade inte själv hur han tänkte 
rösta. Caroline säger igen att hon inte har hört Micke prata något om Anna Lindh. Däremot så 
har hon själv tillsammans med Evangelos suttit och diskuterat om mordet, om varför Anna 
Lindh blev mördad. Micke hade då bara suttit och lyssnat, ej deltagit i diskussionen. 

På frågan svarar Caroline att Micke brukar klä sig i sportiga kläder. Han brukar vara noga med 
att han använder sportiga märken som Nike, Adidas mm. Han brukar klä sig i collegetröjor. 
Caroline berättar att de kläder Micke hade på sig när han åkte med pendeltåget den 12 
september, var samma kläder som han hade på sig när han kom tillbaka till Carolines bostad 
den 15 september. 

Caroline får frågan om hon vid något tillfälle hört Micke uttala något hot eller liknande. 
Caroline säger att Micke vid några tillfällen har nämnt att "om någon bråkar med mej, så ska 
jag döda den". Micke har även berättat att han vid ett tillfälle inte blev insläppt på krogen, och 
att han då tänkte åka tillbaka och hämnas. Caroline säger också att det som skrivits i 
tidningarna, inte stämmer överens med den bild som hon har av Micke. Hon känner Micke 
som en snäll och omtänksam kille som inte är våldsam. Däremot vet hon att Micke inte gillar 
jugoslaver. 
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Caroline uppgav att vid första tillfället Micke var hemma hos dem, alltså den 11-12 
september, var Micke noga med att dra för gardinerna i vardagsrummet. Detta med anledning 
av så att inte grannarna ska kunna se in. Micke hade då sagt att folk var ute efter honom. 

Vid det andra tillfället när Micke var i lägenheten, alltså från den 15-16 september, ville han 
att samtliga persienner i hela lägenheten skulle dras ner. Vid det tillfället var Micke uppe i 
varv. Ingenting hjälpte honom och han var väldigt stressad. 

Caroline berättade att hon och Evangelos varit med om något liknande tidigare. Det var för två 
år sedan. Då hade Micke kommit hem till Evangelos och Caroline i lägenheten i Vårby Gård. 
Vid det tillfället hade Micke burit med sig en stor kökskniv som han hade i innerfickan på sin 
jacka. Micke hade även vid det tillfället sagt att folk var ute efter honom. 

Förhöret avslutades kl 14.00

Stockholm dag som ovan

Mats Andersson
Kriminalinspektör
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Förhör Signerat av

Mats Andersson
Signerat datum

2003-09-26 15:22Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Bohlin, Caroline
Personnummer

Den hörde är

Vittne
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

Förhörsledare

Mats Andersson
Förhörsdatum

2003-09-25
Förhör påbörjat

19:20
Förhör avslutat

19:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Caroline ringde och uppgav namn på de mediciner som Micke uppgivit för henne att han 
brukade äta. Dessa var:
Flunitrazepan
Stillnoct
Rohypnol
Zipramil

Caroline uppgav även två st namn på mediciner med liknande namn som
Sluscand
Ceroscand

Förhöret avslutades kl. 19.25
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Förhör Signerat av

Peter Rooth
Signerat datum

2003-11-27 08:38Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Bohlin, Caroline
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bohlin tittade på filmen från NK.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Peter Rooth
Förhörsdatum

2003-11-21
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Caroline tittade på filmen och sade sedan att hon INTE kan säga att det är Micke på 
filmen.
Hon påtalade att hon redan sett bilderna och att man inte ser personen något bättre på 
filmen.

Hon läste därefter genom sina tidigare förhör och ville korrigera följande:

På sidan 2 i förhöret från den 19 september står det att Caroline sett att Micke klippt 
sig på morgonen.
Detta är fel – Caroline såg detta först på eftermiddagen vid 15-16 tiden då hon kom 
hem. Polisongerna och skadan på kinden såg hon först någon dag senare.

Vidare är Caroline utbildad undersköterska, ej sjuksköterska som uppgetts i samma 
förhör.

Uppgiften om att Micke tidigare besökt dem i Tullinge är fel, de bodde i Vårby Gård.

På sida 3 i samma förhör finns uppgiften att Caroline fått ett tidnings urklipp men de 
var så att de läste "tidningen" på Internet.

I förhöret från den 25 september står det att "det var första gången som Evangelos 
klippt Micke". 
Caroline önskar förtydliga att det är enda gången som HON känner till. 

I samma förhör i fjärde stycket på sid 3 används ordet "galen", Caroline tycker inte att 
det är rätt ord. 
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Förhör Signerat av

Monica Brandt
Signerat datum

2003-11-06 10:07Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Rolf, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Cecilia Rolf skall höras i anledning av Cecilias kontakt med det par som kom in till receptionen i

Västerort för att de ville ha hjälp med att få Mijailo Mijailovic avhyst från sin lägenhet.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Monica Brandt
Förhörsdatum

2003-11-05
Förhör påbörjat

09:00
Förhör avslutat

09:35
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37, 6 tr
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Cecilia Rolf – i fortsättningen kallad vid sitt förnamn – uppger att hon är 
inspektör och normalt tjänstgör på Sundbybergs Näpo. De brukar förstärka 
ordningen och den här kvällen skulle hon förstärka genom att arbeta i 
receptionen på Tegen. Eftersom hon var säkerhetsbefriad började hon att arbeta 
kl. 23.00 på kvällen. Cecilia uppger att hon kom till arbetet vid kl. 23.00, 
kvällen, och hade lite smått att göra. 

Vid kl. 23.20 – 23.30 ringde det på klockan på dörren. Hon säger att det här var 
tisdagen den 16:e natten mot onsdagen den 17:e. Hon släpper in en man och en 
kvinna. Paret presenterade sig men Cecilia säger att hon inte minns vad de hette, 
men hon minns att mannen hade ett grekiskt efternamn. Kvinnan hade också ett 
namn som inte lät helt svenskt. De berättade att mannen hade en vän, som sedan 
några år tillbaka mått psykiskt dåligt. Mannen hade varit ett stöd för den här 
personen. Under den sista tiden har den här personen bott hos dem i omgångar. 
Först hade han bott några dagar veckan innan, och sedan hade de bett honom att 
lämna deras lägenhet. Han hade gått med på det och de hade sedan inte hört 
något av honom under helgen. På söndags- eller måndagskvällen hade han ringt 
igen och ville komma till dem, vilket han också hade fått göra.

Paret berättar sedan vad som hänt. Cecilia fick inte klart för sig exakt när de 
olika händelserna hade inträffat. Den kvinnliga lägenhetsinnehavaren uppgav att 
en natt när hon sov stod plötsligt den här mannen som de ville ha avhyst vid 
hennes säng och bara tittade. Hon hade låtsats att hon fortfarande sov, men 
kikade lite på honom. Detta hade gjort henne väldigt rädd. 

Under tiden han hade varit hos dem hade han mått väldigt dåligt, och någon 



hade ringt mamman. Cecilia säger sig vara osäker på om det var mannen själv 
som hade ringt mamman eller om det var någon av lägenhetsinnehavarna. 
Mamman hade kommit dit och det hade blivit en obehaglig stämning, varefter 
mamman hade gått därifrån. 

De berättade vidare att mannen hade mer eller mindre tvingat den manlige 
lägenhetsinnehavaren att klippa eller raka honom på huvudet. Han hade också 
gjort det. Exakt när det hade hänt framgick inte av berättelsen. 

De berättade vidare att de tyckte det var väldigt obehagligt att ha mannen där. 
De kunde heller inte stänga sin sovrumsdörr, för de hade antingen barn eller 
katter som behövde komma in i sovrummet. 

Cecilia frågade om de ville göra en anmälan, men paret sade att det enda de ville 
ha hjälp med var att få ut honom ur lägenheten. Paret uppgav att mannen inte 
hade varit hotfull på något sätt mot dem, men däremot upplevde de honom som 
väldigt obehaglig. Det var den kvinnliga lägenhetsinnehavaren som upplevde 
honom som mest obehaglig och att obehaget hade accelererat. Hon hade 
dessutom fått vara ensam lite med honom och det ville hon inte vara i 
fortsättningen.

Under diskussionens gång går Cecilia ett flertal gånger och talar med sitt 
stationsbefäl Björn Knutsson hur de skall hantera situationen. Någon gång på 
slutet av samtalet med paret säger de någonting om att han möjligtvis skulle 
kunna vara NK-mannen. 

När Cecilia kommit till jobbet kl. 23.00 på kvällen har hon då just fått höra att 
en man är gripen såsom varande NK-mannen. Hon talar om att hon just fått veta 
att det är en man, den s.k. 35-åringen, som är gripen för mordet på Anna Lindh. 
Därefter ringer hon till ledningscentralen för att skicka en bil. Hon berättar att 
det är ett par som vill ha en man avhyst och att de inte vill gå hem till adressen 
för att möta mannen, att de är rädda för honom, och att de också sagt något om 
NK-mannen. De säger vidare att de vill möta polisen vid Solnahallen. 

Cecilia säger att hon ringer LKC från ett inre rum på polisstationen medan paret 
står ute i receptionen. Hon går sedan ut till dem i receptionen och berättar att en 
polisbil skall komma. Hon får också kvinnans mobiltelefonnummer för att 
patrullen ska kunna ringa på grund av att Cecilia inte kan säga exakt när 
patrullen kan komma. Hon hör sedan hur jobbet larmas ut och hör då att de 
säger att det är en anmälan upptagen i Västerort, vilket alltså är felaktigt. Hon 
ringer därför upp patrullen som är Fredrik Kramp och Ulf Kjellstrand. Hon 
berättar att det inte är någon anmälan upptagen och att paret har en del att 
berätta, och vad de vill är att få hjälp att komma in i lägenheten. Hon säger även 
till dem att paret har nämnt NK-mannen. 

Innan dess så har hon ringt upp paret, eftersom de sagt att de hade mannens 
ID-handlingar i sin bil. Hon har då fått hans identitet. När hon fått detta gör hon 
en MFP-fråga på honom. Därefter meddelar hon detta till patrullen. Hon får där 
fram att mannen tidigare huggit mot någon med kniv och detta meddelar hon 
patrullen. 

Efter detta har inte Cecilia något mer med ärendet att göra, utan frågar endast 
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vid avbrottet senare på natten hur det har gått. Kramp berättar då bara att det har 
varit väldigt lugnt och att mannen har följt med utan protester och att de har kört 
honom till psykakuten.

Förhöret övergår i dialog.

Fhl: Nu har du hört vad jag har dikterat in. Har jag uppfattat dig rätt så att vi kan 
skriva ut det här?

H: Ja.

Fhl: Förhöret avslutat kl. 09.35.

Stockholm som ovan

Monica Brandt
Kriminalinspektör 
                                                                                                      

 Tillägg:

Beträffande mannens identitet sade paret en gång hans namn medan de stod i 
receptionen, men Cecilia hade svårt att uppfatta namnet. När hon sedan talade 
med dem per telefon, när de hade hans ID-handlingar, fick hon hans 
personnummer och när hon sedan gjorde slagningen fick hon fram namnet 
Mijailo Mijailovic. 

Monica Brandt
Kriminalinspektör 

                                                                                               /KEA
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Förhör Signerat av

Monica Brandt
Signerat datum

2003-11-06 10:54Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Kjellstrand, Ulf
Personnummer

Den hörde är

Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ulf Kjellstrand skall höras angående sina  iakttagelser den 17 september 2003 då han tillsammans med

kollegan Fredrik Kramp transporterade Mijailo Mijailovic från Ankdammsgatan i Solna till S:t Görans

sjukhus.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Monica Brandt
Förhörsdatum

2003-10-30
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

14:18
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Ulf Kjellstrand – i fortsättningen kallad vid sitt förnamn – uppger att han den 
aktuella natten jobbade tillsammans med Fredrik Kramp. De jobbade natt och 
hade börjat jobba kl. 22.00. Via radion fick de ett jobb, att de skulle bege sig till 
Solnahallen där ett par skulle stå och vänta på dem. Paret hade innan varit inne i 
receptionen i Västerort och talat med den kvinnliga polis som jobbade där då. 
De hade berättat att de hemma i sin bostad hade en man som inte ville lämna 
bostaden. De ville därför ha hjälp att avhysa honom. Ulf och hans kollega fick i 
uppgift att åka till parkeringen vid Solnahallen för att sammanträffa med paret.

När de kom fram till Solnahallen stod en man och en kvinna där. Mannen, vars 
namn Ulf inte minns, berättade att det var en kompis till framför allt honom som 
de hade hemma i bostaden. Kompisen hade bott hos dem för några veckor sedan 
och hade  nu bott hos dem några nätter i rad igen. Kompisen mådde dåligt och 
hade därför fått bo hos dem. 

Det som hade fått dem att ändra sig och vilja att han lämnade deras bostad var 
att han någon natt hade kommit in i deras sovrum och stått bredvid tjejens säng. 
Hon hade vaknat av att han hade stått där utan att säga något och hon hade tyckt 
att det var mycket obehagligt. När hon sedan berättade detta för sin pojkvän, 
hade denne sagt till mannen att han fick lämna deras lägenhet. Han hade dock 
inte varit villig att göra det, eftersom han mådde dåligt. Han hade berättat att 
han hade haft något strul med en flickvän och det gjorde att han inte ville bo 
hemma hos sig utan han ville bo hos sin kompis istället.

Polismännen frågade paret om han hade hotat dem på något vis, och det hade 



han inte gjort. De frågade också om mannen hade sagt något om att ta sitt liv, 
vilket han inte heller hade gjort. De tillfrågades också om de ville ange brottet 
till åtal - d.v.s. hemfridsbrott - men det ville de inte heller, utan de ville endast 
få hjälp med att få ut mannen.

Polismännen talade om vad de kunde göra, det var endast att se till att mannen 
lämnade lägenheten. Var det så att han sedan ville åka till sjukhus, kunde de 
hjälpa till med att skjutsa honom dit. De fick också mannens identitet genom att 
mannen i paret hade ID-handlingar som tydligen hade glömts kvar i bilen. 

Via radion eller receptionen fick de lite uppgifter om den person som de skulle 
avhysa, och de fick då bl.a. veta att han var dömd för någon form av ofredande 
mot en flickvän. Paret berättade också att mannen använde en del läkemedel på 
grund av att han inte mådde bra psykiskt. De frågade också paret om de trodde 
att mannen skulle bli aggressiv när polismännen kom för att avhysa honom, och 
paret trodde att han skulle kunna bli arg om han blev avhyst. Därför begärde de 
också förstärkning till platsen av ytterligare en polispatrull.

Någon gång under samtalet med paret berättade tjejen att mannen hade betett sig 
konstigt under tiden han var hos dem. Hon specificerade inte närmare vad han 
hade gjort, och i samband med att han har betett sig konstigt hade de tänkt 
tanken att det kunde vara Anna Lindhs mördare. Polismännen frågade då om 
han var lik personen på bilden som hade gått ut i media, men de svarade att det 
var han inte. De frågade också om hans frisyr stämde, men de sade att det gjorde 
den inte heller. Ulf erinrar sig att han frågade om frisyren på mannen och de 
svarade att han inte hade så långt hår som mannen på bilden. 

Efter en stund kom förstärkning till platsen i form av befälsbil med Amanda 
Streijffert och Örjan Lööf. Fredrik och Ulf gick igenom med polispatrullen vad 
som hade hänt och vad som gällde, därefter fick de nycklar av paret till 
lägenheten. De sade sedan till paret att de kunde sitta kvar i sin bil på 
parkeringen utanför Solnahallen och så skulle polismännen komma tillbaka med 
nycklarna sedan. Därefter åkte de båda bilarna till Ankdammsgatan. Ulf kan för 
tillfället inte erinra sig numret på adressen.

Innan de åkte berättade också paret hur lägenheten såg ut. Det var två rum och 
kök och paret sade att mannen troligtvis låg och sov i soffan i vardagsrummet. 
Vardagsrummet var till höger när man kommer in i lägenheten. 

När de kom fram till adressen gick de fyra polismännen upp till lägenheten. Ulf 
tog med sig en sköld upp. Fredrik låste upp dörren direkt utan att ringa på först. 
De gick sedan in i lägenheten och Fredrik gick först, därefter gick Ulf och sist 
gick den andra patrullen. Fredrik lyste in med en ficklampa och sade att "det var 
polisen". Någon av de övriga polismännen tände i lägenheten och de fick se hur 
mannen direkt ställde sig upp med händerna sträckta uppåt. Fredrik talade om 
att han skulle följa med dem, eftersom paret inte ville ha honom kvar där längre. 
Exakt vad han svarade på detta kan inte Ulf erinra sig, däremot säger han att 
mannen följde lugnt med utan några protester. Vad han kan erinra sig var 
mannen endast klädd i kalsonger när han ställde sig upp. 

Mannen gick ut i hallen och klädde på sig sina kläder. Han hade ingen packning 
för övrigt utom de kläder han hade på sig, vad Ulf kan erinra sig. Han säger att 
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det var något med "några pengar" också, och Fredrik ringde till paret och 
frågade om några pengar, om det var mannens pengar. Men Ulf kommer inte 
ihåg hur det slutade med diskussionen om pengarna. De kände också igenom 
honom för att känna att han inte hade något vasst på sig, vilket han inte hade. 
Han fick också tillbaka sina ID- och bankkort som paret hade lämnat över till 
polismännen. 

Innan de lämnade lägenheten frågade de också hur han mådde. Han sade att han 
inte mådde bra. De frågade honom om han ville ha skjuts till S:t Görans 
sjukhus. Han sade att han hade haft kontakt med Huddinge sjukhus tidigare, 
men polismännen förklarade att de inte kunde skjutsa honom dit utan i så fall 
skulle de köra honom till S:t Göran. Han tyckte att det var en god idé och satte 
sig i den polisbil som Ulf och Fredrik hade.

Den andra patrullen med Amandra Streijffert och Lööf låste dörren till 
lägenheten och tog hand om nycklarna och åkte sedan till paret, som satt och 
väntade vid Solnahallen, och överlämnade nycklarna till dem.

Vad Ulf kan erinra sig var mannen klädd i jeans och någon form av 
träningsoverallsjacka med dragkedja. Han kan inte erinra sig färgen på jackan. 
Ulf tror att det var han som körde bilen och att Fredrik satt i baksätet 
tillsammans med mannen. Under färden till S:t Görans sjukhus sade han inte 
mycket. De frågade hur han mådde och han sade att han mådde dåligt och att det 
berodde på att det tagit slut med någon flickvän. För övrigt var mannen tyst vad 
Ulf kan erinra sig. 

När de kom fram till S:t Görans sjukhus ringde de på och berättade för 
personalen vad det rörde sig om och att det var en frivillig transport, varefter 
mannen följde med personalen in. Polismännen följde aldrig med in på 
sjukhuset.

Under ett nattpass, lite senare, när han var inne och fikade på stationen kom 
Fredrik och berättade att den man som de skjutsat från Ankdammsgatan till S:t 
Görans sjukhus var den som nu var gripen för mordet på Anna Lindh. Fredrik 
hade blivit kontaktad av kvinnan i receptionen och han hade sedan tagit fram 
minnesanteckningen och kontaktat någon på länskriminalpolisen. Fredrik sade 
också att han skulle skicka minnesanteckningen till länskriminalpolisen och att 
man där kunde höra av sig till honom. På minnesanteckningen fanns också 
namnet "Mijailo Mijailovic" vilket Ulf inte kunde erinra sig att den man de hade 
transporterat hette.

På fråga när han fick veta vem det var, om man då kunde se att det var samme 
man som på bilden från NK, säger han att han inte minns hur mannen de 
skjutsade från Ankdammsgatan såg ut. 

Beträffande hans namn säger Ulf att han hörde paret kalla honom "Micke". För 
övrigt var det Kramp som talade på telefon om namnet på mannen. Slagningar 
på mannen hade tidigare gjorts från receptionen i Västerort. 

Under diskussionerna med paret berättade den manlige lägenhetsinnehavaren att 
han och Micke hade känt varandra under några år. De var inte direkt bästa 
kompisar, men de träffades till och från. Det framkom också på något sätt att de 
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hade funderat på Anna Lindhs mördare i samband med Micke, det på grund av 
att han hade betett sig så konstigt och otäckt. Tanken hade väl slagit speciellt 
kvinnan i familjen. De visste dock att den dagen hade en annan person blivit 
gripen för mordet. 

Förhöret övergår i dialog.

Fhl: Nu har du hört vad jag har dikterat in. Kan vi skriva ut det i det här skicket?

H: Det går bra.

Fhl: Förhöret avslutat kl. 14.18.

Stockholm som ovan

Monica Brandt
Kriminalinspektör 
                                                                                                              /KEA
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Kramp, Fredrik
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Annan
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningar gällande transport av mt Mijailovic till S:t Görans sjukhus.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
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RB 23:6
Förhörssätt
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Berättelse

Biträdande förhörsledare, krinsp Monica Brandt.

Polisinspektör Fredrik Kramp uppgav att han den 16 september 2003 började sitt arbetspass 
klockan 22.00 vid Västerorts polismästardistrikt. Han arbetade i patrull 3910 med kollegan Ulf 
Kjellstrand. 
Ca klockan 23.30 samma dag anropades patrull 3910 av länskommunikationscentralen,     
(LKC) med anledning av att en man och en kvinna behövde hjälp med att avhysa en person 
som fanns i deras bostad. Enligt LKC  fanns ytterligare information i ärendet hos 
Västerortspolisens reception. LKC informerade även om att den man som skulle avhysas 
tidigare varit straffad för våldsbrott där det förekommit vapen bl a kniv.

Kramp ringde till receptionen, Västerortspolisen, där receptionisten Cia Rolf tjänstgjorde. Hon 
informerade Kramp om att en man och en kvinna kommit in till polisstationens reception och 
önskat få hjälp med att bli av med en man, Mijailo Mijailovic, som fanns i deras lägenhet. De 
hade varit nervösa och frågat om Anna Lindhs mördare var gripen. Det framkom "mellan 
raderna" att mannen och kvinnan var rädd för att deras kamrat eventuellt kunde ha varit 
inblandad i mordet. De hade blivit lugnade när de informerades om att en man misstänkt för 
mordet på utrikesminister Anna Lindh gripits. Kramp fick även samma uppgifter som lämnats 
ut av LKC gällande den aktuella mannens farlighet – att han dömts för våldsbrott där bl a kniv 
förekommit.

Av Västerortspolisen fick Kramp information om att mannen och kvinnan väntade utanför 
Solnahallen och att de kunde nås via ett mobiltelefonnummer. Kramp ringde numret och en 
kvinna svarade. Kvinnan, Caroline, talade om att de stod kvar vid Solnahallen, Kramp och 
hans kollega Kjellstrand åkte till platsen. 

När Kramp och hans kollega anlände till Solnahallen stod mannen, Evangilos, och hans sambo 
Caroline och väntade på dem. Evangilos talade om att den man som befann sig i deras 
lägenhet var Mijailo Mijailovic, en kamrat till honom som bor söder om Stockholm. Evangilos 



brukade träffa Mijailovic vid de tillfällen då denne var ledsen och behövde hjälp. Vid detta 
tillfälle var Mijailovic ledsen över att det var slut med förhållandet till flickvännen. Han hade 
bott hos Evangilos och Caroline i tre dygn – med ett dygns uppehåll mellan. Kramp uppfattade 
det som att Mijailovic vid detta tillfälle bott ett dygn hos paret. 
Kramp frågade dem om de hade bett Mijailovic att lämna bostaden. De talade om att han 
vägrade lämna lägenheten. Med anledning av detta hade Evangilos kontaktat Mijailovics mor 
som kommit dit och försökt få Mijailovic att lämna bostaden, dock utan att lyckas. Caroline 
berättade för Kramp att Mijailovic hade vankat omkring en av de nätter han sovit hos dem. 
Hon hade vaknat mitt i natten och sett honom stå i deras sovrum. Kramp uppfattade det som 
att Caroline var mer rädd för Mijailovic än vad Evangilos var. Hon hade även vid något 
tillfälle varit ensam med Mijailovic när Evangilos inte var hemma och kände obehag över 
detta. Innan de lämnat bostaden för att åka till polisstationen hade de sagt till Mijailovic att de 
skulle göra ett ärende.

Kramp fick en känsla av att Evangilos inte berättade allt han visste om Mijailovic. Caroline 
frågade Kramp om det stämde att polisen gripit någon för mordet på Anna Lindh. När Kramp 
och hans kollega svarade ja på detta sade hon "vad skönt", hon berättade att hon haft tankar på 
om att Mijailovic kunde vara inblandad. Kramp och hans kollega frågade om de ansåg att 
Mijailovic liknade mannen på den bild som media publicerat från NK:s övervakningskameror. 
De svarade att de inte tyckte det.

Evangilos och Caroline ville inte anmäla Mijailovic för hemfridsbrott i detta läge. Han hade 
inte hotat dem eller uppträtt aggressivt. På patrullens fråga om Mijailovic åt mediciner, 
svarade de att de trodde att han åt mediciner. De talade om för patrullen att Mijailovic var 
vältränad och kraftig samt att han var opålitlig och deprimerad. Men att han inte var 
självmordsbenägen. 

Med anledning av dessa uppgifter ansåg Kramp att det kunde behövas ytterligare en patrull vid 
avhysningen av Mijailovic. Detta ombesörjdes via LKC.
Evangilos och Caroline ville inte följa med till bostaden, Ankdammsgatan 27 eller 29 – Kramp 
minns inte vilket nummer, i Solna. Kramp fick nycklarna till lägenheten samt information om 
vad Mijailovic hade för tillhörigheter hos dem.

Patrullen med yttre befäl Amanda Streiffert samt en manlig kollega, Kramp minns inte hans 
namn, anlände till Solnahallen och tillsammans med dem åkte de till bostadsadressen.

Båda patrullerna gick in i trapphuset till bostaden och Kramp ringde på lägenhetsdörren 
samtidigt som han öppnade dörren med nyckeln. Det var mörkt i bostaden och Kramp hade 
fått uppgift om att Mijailovic kunde ligga och sova på soffan i ett rum till höger då de kom in i 
lägenheten. Kramp lyste med sin ficklampa in i rummet och mot soffan, han ropade att det var 
polisen och Mijailovic "flög upp" ur soffan och sträckte upp händerna ovanför huvudet. 
Kramp hittade belysningsknappen till rummets lampa och talade samtidigt om för Mijailovic 
att polisen kommit för att lägenhetsinnehavarna inte ville att han skulle vara kvar i bostaden 
och bett polisen om hjälp. Mijailovic sade inte så mycket, han klädde på sig och gick runt i 
lägenheten för att få med sig sina tillhörigheter. Lägenheten bestod av två rum och kök, den 
var i normalstädad ordning.

Mijailovic hade inga identitetshandlingar, han talade om sitt personnummer vilket 
kontrollerades av Kramp som via LKC kontrollerade så att Mijailovic inte var efterlyst. 
Mijailovic hade önskemål om att få transport av polisen till psykmottagningen på Huddinge 
sjukhus eller till sin bostad, belägen söder om Stockholm. Kramp och Kjellstrand talade om 
för Mijailovic att det var för långt för dem att transportera honom. De erbjöd Mijailovic att 
skjutsa honom till psyket, S:t Görans sjukhus i Stockholm. 

Mijailovic skyddsvisiterades och hade inga föremål som fråntogs honom. Kramp minns inte 
hur Mijailovic var klädd, han hade dock inte så mycket kläder på sig. Kramp och Kjellstrand 
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frågade Mijailovic om anledningen till att han mådde psykiskt dåligt. Mijailovic berättade att 
han hade ett relationsproblem med en flickvän, han nämnde även något om en treårsperiod 
gällande flickvännen. Vad Mijailovic menade med treårsperioden framgick inte enligt Kramp. 

Den andra patrullen lämnade adressen, Kramp och Kjellstrand påbörjade transporten till S:t 
Görans sjukhus ca klockan 01.00 den 17 september. Mijailovic var tystlåten i bilen, enligt 
Kramp märktes det att han mådde psykiskt dåligt men ingenting som tydde på att Mijailovic 
var självmordsbenägen.

Kramp och Kjellstrand lämnade av Mijailovic vid intaget till sjukhusets psykakut och 
informerade två av sjukhusets personal gällande Mijailovic och att denne tidigare varit i 
kontakt med en psykavdelning på Huddinge sjukhus. De informerade även om att det var en 
frivillig transport av Mijailovic samt att han varit hos bekanta vilka inte önskade ha kvar 
honom i sin bostad.

Kramp och Kjellstrand lämnade sjukhuset ca klockan 01.15.

Uppläst och godkänt i anteckningsform och därefter utskrivet.
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Upprättad av

Mikael Neselius

Uppgiften avser

Uppgift

VALLNINGSPROMEMORIA.

BAKGRUND.

I samband med förhör av Milovina Mijailovic på avd. 68 Huddinge sjukhus framkom att hon 
vid ett tillfälle, okänt när, hade varit tillsammans med sonen (Mijailo) och bränt hans kläder. 
Hon berättade att hon och sonen åkte pendeltåg från Tullinge till Östertälje station. Därefter 
åkte de buss till Hovsjö centrum. Sedan gick de till en plats i skogen där sonen vid ett tidigare 
tillfälle hade gömt de kläder som han hade 2003-09-10. Eventuellt låg de då i en väska som 
han tog med från bostaden i Tullinge.
I eller vid ett skogsparti hällde de på jugoslaviskt plommonbrännvin på en munkjacka av 
märket Nike. Milovina tog därefter en tändare med vilken hon tände eld på tröjan. Milovina 
trodde att hon skulle hitta till platsen och hon var villig att försöka att visa den.

VALLNING

Efter förhör 2003-09-24 åker krinsparna Neselius - Bejrum samt Milovina och mentalskötare 
Anneli Lindgren från avd. 68 på Huddinge sjukhus till Hovsjö i Södertälje. Framme vid 
Hovsjö pekar Milovina in mot Hovsjö centrum och hon säger då att bussen som hon och 
Mijailo åkte med stannade där. Milovina vill sedan att vi åker Gröndalsvägen som går 
parallellt med Hovsjö. Vid Gröndalsvägens slut pekar Milovina in på en väg som heter 
Varnbäcksvägen där hon vill att vi kör in. Strax innan vägens slut vill hon att vi stannar 
varefter vi går ut ur bilen. (Se markering på karta.) Hon går då fram till en gångväg som 
kommer från Hovsjö centrum. Denna väg påvisar hon och går den i riktning från Hovsjö 
centrum. Därefter går hon västerut över Hovsjövägen. Hon leter sedan efter en grusväg som 
hon slutligen finner. Det visar sig vara en gammal banvall utan räls. Hon går sedan vägen i 
nordvästlig riktning. Under vägen får hon  ångestatacker i ökande grad, vilket resulterar i att 
hon drabbas av andnöd samt hostningar. Trots detta fortsätter hon vägen fram och hon 
beskriver att det hon söker efter är en större grusväg som skall gå till vänster. På denna väg 
kan man köra bil. Utmed banvallen finns ett industriområde på högra sidan. Efter att vi gått ca. 
1.5 km stannar Milovina. Hon är då trött och ångestfylld. Hon säger då att hon inte hittar den 
väg som hon söker och att hon börjar känna sig osäker. Krinsp Bejrum fortsätter därefter själv 
att gå vägen framåt, och efter en stund ringer hon och säger att hon har hittat en plats som kan 
stämma med Milovinas beskrivning. Milovina går sedan fram till platsen och hon säger att den 
kan stämma. Hon går in på vägen för att slutligen komma fram till en öppen plats i form av en 



äng. Där säger hon att skorna skall ligga slängda i ett buskage i närheten av ängen. Efter ett 
kortare sökande anträffar krinsp. Bejrum ett par skor som ligger 3-4 meter från vägen. Det är 
ett par svarta gymnastikskor som är brännskadade. De ser ut att vara ditslängda. Milovina 
säger att det är de som hon menar och att det är Mijailovs.(Se markering på karta).

Tekniker Björn Säll och Lars-Erik Holmblad rekvireras till platsen. De tar foto över platsen 
samt säkrar fyndet. (Se beslag 0240-03-1335.)

Milovina går därefter runt i närområdet för att påvisa den plats där hon och Mijailov brände 
upp tröjan. Dock utan resultat.

Hundförare rekvireras till platsen för saksök. Resultatlöst.

2003-09-25 rekvireras återigen en hundförare med hund, varefter sök görs i det område som 
Milovina pekat ut. Krinsp Bejrum anträffar en blå väska i ett snår. Väskan var brännskadad på 
ena långsidan. Se karta där anträffandeplats är utmärkt. Väskan överlämnas senare till tekniker 
Björn Säll.

2003-09-28. Området genomsöks av likhund. Utan resultat.

2003-10-02. Milovina gör ett nytt försök att påvisa platsen där hon och Mijailo eldade tröjan. 
Mentalskötare Anneli Lindgren medföljer. Milovina kan ej hitta platsen. Hon pekar dock ut 
samma område som hon har gjort tidigare.

Stockholm 2003-10-06

Mikael Neselius, krinsp                            Rebecca Bejrum, krinsp                   

Vallnings-PM, PM, 2003-09-25 14:43   diarienr: 0201-K233390-03
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PM
Skallgångspromemoria.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Mikael Neselius
Datum

2003-10-09
Tid

10:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Dan Boija

Uppgiften avser

Uppgift

BAKGRUND
Efter uppgifter av Milovina Mijailovic samt vallning av henne i ett skogsområde ca 2 km 
nordväst om Hovsjö i Södertälje har det anträffats ett par gymnasikskor samt en blå väska. 
Dessa tillhör med all sannolikhet hennes son, Mijailo.

Milovina har även berättat att i området skall det finnas ett par byxor, samt rester av en 
brandhärd efter att hon och sonen har eldat upp en grå munkjacka.

Området har efter det genomsökts av personal från Länskriminalen, samt hundpatruller vid 
flera tillfällen.

Beslut togs därefter om att genomsök skulle göras av området.

SKALLGÅNG
2003-10-08 gjordes en länsgemensam insats då personal från länets södra del rekvirerades.
25 poliser deltog i eftersöket. Området som Melovina hade pekat ut genomsöktes. I detta 
område anträffades ett par svarta kalsonger som var nertryckta under en tall. Beslag 
0240-03-1405 punkt 1.
Efter detta utvidgades sökområdet till närliggande skogspartier söder om tidigare område. 
Ytterligare ett par kalsonger anträffades. Dessa var ljusa och låg väl synliga på en sten. Se 
beslag 0240-03-1405 punkt 2. Längst upp på en ås vid ett mindre stenparti anträffades ett par 
ljusgröna byxor med ett svart skärp. Dessa låg under en stor sten. Byxorna låg väl synliga i 
utrymmet mellan sten och mark, där en naturlig glipa fanns. Byxorna var skyddade från regn 
och var relativt torra. Byxorna låg hoprullade. Beslag 0240-03-1405 punkt 3.

Tekniker Björn Säll och Lars-Erik Holmblad var sedan tidigare rekvirerade till platsen. De 
fotade och säkrade byxorna. 

I ena benfickan låg en broschyr, "kloka listan". Beslag 0240-03-1405 punkt 4.  

Se bifogad karta med utmärkning av fynden. Platserna är utmärkta efter mätning med en mobil 
GPS, RT90.

Stockholm 2003-10-09

Mikael Neselius,krinsp        Rebecca Bejrum, krinsp
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Förhör Signerat av

Rebecca Bejrum
Signerat datum

2003-11-17 09:03Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Stener, Ida Rebecca Louise
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Rebecca Stener hörd ang. hennes iakttagelser 2003-09-10 i Hovsjö.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Rebecca Bejrum
Förhörsdatum

2003-11-12
Förhör påbörjat

19:00
Förhör avslutat

19:46
Förhörsplats

Karlslundsgatan 19, Södertälje.
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

BAKGRUND

Rebecca Stener fortsättningsvis kallad vid förnamn, är dotter till Kjell Stener som ringt in tips 
till polisen, efter det att Rebecca och Kjell sett en löpsedel med innehållet, Anna Lindhs  
blodiga kläder upphittade i Hovsjö.
Rebecca hade gjort iakttagelser av en man i området 2003-09-10. Rebecca läste om 
signalementet i tidningen och hörde om det på Tv dagen efter mordet, men hon tyckte inte att 
det stämde in på den mannen som hon sett i spåret. Efter ett par dagar hade signalementet 
ändrats, men inte heller då tyckte hon att det stämde in.

BERÄTTELSE

Rebecca berättar att hon tillsammans med sin pappa Kjell och mamma Reneé brukar åka ut 
och springa i ett elljusspår som ligger mittemot Coop forum och Scaniarinken i Södertälje.

Den 10 september 2003 skulle familjen ut och springa i elljusspåret. Efter att de parkerat sin 
bil på parkeringen, innan den gamla banvallen, gick de vägen ner för en backe och svängde 
vänster på en grusväg, till höger ligger det en äng. Efter att familjen sprungit 3 km  i 
elljusspåret och är på väg tillbaka till bilen, vid ängen möter de en man som inte passar in i 
skogen. Mannen gick som om han hade bråttom. När de passerar varandra tittar mannen bort.  
Rebecca tyckte mannen var obehaglig och Rebeccas mamma Reneé sa "honom skulle man 
inte vilja träffa ensam".  Rebecca kommer ihåg att de precis har sprungit om en man med hund.
Rebecca tror att kl var 19.00-19.30, det hade börjat skymma. 

Rebecca var själv klädd i kornblå hotpants och vit piké tröja.

SIGNALEMENT

Man. Mörkt pagelångt hår. Han var klädd i ljuströja och grönaktiga byxor, han var inte 



träningsklädd. Mannen bar på en kornblå träningsbag, som var ca 50 cm lång och rektangulär, 
han bar den i handtagen. Bagen var väl fylld.

FÖREVISNING AV VIDEOFILM MÄRKT ÖVERVAKNINGSFILM SPORT &FRITID 
030910. MASKERADE KUNDER.

Rebecca säger efter att hon sett filmen att stilen på kläderna stämmer men hon vet inte om det 
var de kläderna mannen i skogen hade på sig. Frisyren och hårfärgen stämmer. Hon kan inte  
säga om det är samma man som hon mötte i skogen.

FÖREVISNING AV VÄSKA

Rebecca får se tre bilder på en väska som är beslagtagen i ärendet,  beslags numer 
0240-03-1332. Rebecca säger att den väska som hon såg och har beskrivit överensstämmer 
med den på bilderna.

Förhöret avslutat kl 19.46.

2003-11-17 förhöret uppläst och godkänt av Rebecca Stener.

Förhör med Stener, Ida Rebecca Louise; 2003-11-12 19:00   diarienr: 0201-K233390-03
556
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Förhör Signerat av

Mikael Neselius
Signerat datum

2003-11-13 14:28Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Stener, Kjell Lennart
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kjell Stener hörd ang. hans iakttagelser 2003-09-10 i Hovsjö.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mikael Neselius
Förhörsdatum

2003-11-12
Förhör påbörjat

20:45
Förhör avslutat

21:20
Förhörsplats

Karlslundsgatan 19, Södertälje
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

BAKGRUND

Kjell Stener, fortsättningsvis kallad vid förnamn, har ringt till polisen och lämnat tips efter att 
han på en löpsedel i Expressen såg att polisen hade hittat kläder från Anna Lindhs mördare i 
Hovsjöområdet i Södertälje. Kjell gjorde iakttagelser av en man i området 2003-09-10.

BERÄTTELSE

Kjell berättar att han, hans fru Reneé och dottern Rebecca som är 21 år ibland brukar åka till 
ett elljusspår och springa tillsammans. Elljusspåret ligger bakom Scaniarinken i Södertälje.

2003-09-10 ca. 18.30 åkte de tre hemifrån till elljuspåret. De kände då till att Anna Lindh 
hade blivit knivskuren. Efter att de hade parkerat bilen började de tre att springa tillsammans. I 
början av elljusspåret finns en stor äng där de senare kommer tillbaka efter att ha sprungit runt. 
Sträckan som de springer är ca 3 km. De sprang runt ett varv tillsammans.

Strax innan de kom fram till ängen efter att ha sprungit ett varv, mötte de en kille som kom 
gående mot dem på spåret. Kjell lade genast märke till killen då han inte tyckte att han stämde 
in på platsen och Kjell undrade vad killen gjorde där. Killen vände bort ansiktet och Kjell fick 
uppfattningen att killen inte ville visa sitt ansikte. Kjell vände sig aldrig om efter att de hade 
passerat varandra.

Strax efter att de hade mött killen kom en cyklist och cyklade om Kjell och hans familj. Kjell 
tror att även cyklisten måste ha mött killen.

SIGNALEMENT

Man, 25-30, ca 180 cm lång. Kjell är själv 186 och killen var kortare. Han hade mörkt, luftigt 
hår som gick bakåt. Det gick ner strax under öronen.Han var iklädd byxor och en midjekort 
jacka, ev. vindjacka. Kjell minns inte vilka färger det var. Killen bar på en blå normalstor 



sportbag. Den var inte marinblå utan en ljusare blå färg. Kjell minns inte hur han bar bagen.

FÖREVISNING AV VÄSKA.

Kjell förevisas tre stycken bilder på en väska som är tagen i beslag i ärendet.

Kjell säger att det mycket väl kan vara den som han såg. Han tycker att den stämmer i färg och 
storlek.

Dagen efter att de hade sett killen i spåret ville Rebecca att Kjell skulle ringa till polisen och 
berätta om vad de hade sett.Bilderna hade inte kommit ut i media på den s.k. NK-mannen då. 
Det blev dock inte av förrän Kjell hade sett på löpsedlarna att det anträffats kläder i 
Hovsjöområdet.

Kjell var själv klädd i en svart tröja, svarta tights eller kortbyxor samt svart/vita gymnastikskor 
av märket Adidas.

FÖREVISNING AV VIDEOFILM MÄRKT ÖVERVAKNINGSFILM SPORT & FRITID 
030910. MASKERADE KUNDER.

Efter att Kjell har sett filmen säger han att han tror inte att de var dom kläderna som killen 
hade på sig då de möttes i spåret. Kjell säger att håret stämmer men att det är något längre på 
videon än vad Kjell tidigare har beskrivit. Kjell kan inte säga att det är samme kille som han 
mötte.

Förhöret avslutat klockan 21.20

2003-11-13. Uppläst i telefon och godkänt av Kjell Stener.

Förhör med Stener, Kjell Lennart; 2003-11-12 20:45   diarienr: 0201-K233390-03
559
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Förhör Signerat av

Mikael Neselius
Signerat datum

2003-11-14 15:08Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Stener, Renée Marie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Renée Stener hörs angående iakttagelser som hon har gjort i Hovsjöområdet 2003-09-10.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Mikael Neselius
Förhörsdatum

2003-11-12
Förhör påbörjat

19:00
Förhör avslutat

20:40
Förhörsplats

Karlslundsgatan 19, Södertälje
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

 Bakgrund

Renée Stener – fortsättningsvis kallad vid sitt förnamn – har på en löpsedel sett 
att gärningsmannen, som mördade Anna Lindh, har grävt ner byxor i 
Hovsjöområdet i Södertälje. Renée kom då att tänka på en kille som hon mötte 
ute i ett motionsspår i Hovsjö 2003-09-10. Renée var tillsammans med sin man 
Kjell samt dotter Rebecca ute i ett motionsspår och joggade. De mötte där en 
kille som uppträdde väldigt märkligt. Renée har efter det skojat och sagt att "det 
kanske var mördaren som de mötte". Renée kände till, då hon var ute i 
motionsspåret, att Anna Lindh hade blivit knivhuggen tidigare på dagen. 

 Berättelse

2003-09-10 så slutade Renée arbetet vid 16-tiden. Hon arbetade i Södertälje 
och det tar ca 20 minuter för henne att gå hem från arbetet. Hon beräknar att hon 
var hemma någon gång mellan kl. 16.30 – 16.40. Familjen brukar ibland åka ut 
till ett motionsspår och jogga; Renée, hennes man Kjell samt dottern Rebecca 
som är 21 år. När Renée kom hem från arbetet den här dagen, så åt de troligtvis 
någonting. Renée minns dock inte om det var så just den här dagen. 

De åkte hemifrån bostaden ca kl. 18.00 och de åkte då i familjens bil, vilket är 
en svart Golf med reg.nr. SCH776. De åkte sedan Holmfastvägen till 
Genetaleden där de svängde höger, vilket går mot COOP och Scaniarinken. I 
höjd med COOP svängde de vänster, vilket är en väg som leder under E20. 
Strax efter E20 så kommer de fram till en gocartbana, som ligger på vänster 
sida. Där svänger de höger och in på en grusväg. I anslutning till grusvägen så 
ligger det en stor grusad parkeringsplats där de parkerar bilen. De joggar sedan 



en grusväg, vilket leder ner till ett motionsspår. På vägen till motionsspåret 
passerar de över en banvall. Vägen leder till en äng och i höjd med den så börjar 
motionsspåret.

Renée berättar att just vid den här ängen så finns det spår av en utbrunnen bil  på 
grusvägen. Just runt den här grusvägen och ängen så ligger det en mängd sopor 
som folk har slängt i naturen. 

De joggade sedan runt motionsspåret, vilket är ca 3 km långt, för att sedan 
komma tillbaka till samma ställe. Renée minns att den här dagen så var det ljust 
ute när de började att jogga. När de kom tillbaka till ängen, så började det att 
skymma något. Renée sprang tillsammans med dottern Rebecca. Hon är osäker 
på om de sprang ett eller två varv på motionsspåret. Hon är även osäker på om 
Kjell sprang med dem hela tiden eller om han sprang ett varv längre än Renée 
och Rebecca. De var dock samlade när de började närma sig målet och ängen, 
där de utgick ifrån.

Inte långt ifrån ängen på vägen tillbaka, så möter de en kille som går snabbt 
emot dem. Killen går på motionsspåret. Renée beskriver det som att han går 
ungefär som att han är på väg till bussen. Renée reagerade direkt på killen då 
hon tyckte att "han kändes helt fel". Han var ingen joggare eller motionär,  
dessutom så var han felklädd. Killen som de mötte, han vred på huvudet och 
försökte dölja sitt ansikte. Renée uppfattade det som att mannen inte ville visa 
sitt ansikte och inte bli igenkänd. Efter att de hade passerat killen, så vände sig 
aldrig Renée om för att titta på honom. De pratade i familjen dock om killen och 
pratade om att "han var helt fel" och undrade "vad sjutton han gjorde där". Efter 
mötet så sprang de till bilen och stretchade varefter de åkte hem.

Renée har inte tänkt närmare på den här mannen efter mötet. Hon reagerade 
dock när hon såg på löpsedeln att man hade anträffat kläder i Hovsjöområdet. 
Renée kom då att tänka på killen som de hade mött. De pratade då i familjen om 
att kontakta polisen, vilket Kjell senare gjorde. 

Renée tillfrågas om tidpunkten för det här mötet. Hon säger att hon bär alltid 
klocka på sig och det hade hon även när hon var ute och sprang. Hon tror att hon 
någon gång tittade på klockan. Hon är osäker när. Renée vill minnas att klockan 
var någon gång mellan 19.00 – 19.30. Hon tror att hon tittade på klockan 
antingen när de mötte killen, när de kom till bilen eller när de åkte därifrån. Hon 
är osäker.

 Signalement

Man: 25 – 30 år, närmare 25 tror Renée. Beträffande längden så var han kortare 
än Kjell, som är 186 cm lång. Han var längre än Renée som är 167 cm lång. 
Hon uppskattar att killen var någonstans mittemellan. Killen hade något rufsigt 
bakåtdraget hår som gick någonstans nedanför öronen. Beträffande färgen på 
håret så säger hon att det är åt det mörkare hållet. Beträffande kläder säger 
Renée att hon såg inga bara armar eller bara ben på killen, vilket gör att hon drar 
slutsatsen att han hade jacka eller tröja på sig. Han hade normal kroppsbyggnad. 
I vänster hand bar han en väska eller en trunk. Renée uppfattade det som en 
sportväska. När det gäller färgen så vet hon inte.

Förhör med Stener, Renée Marie; 2003-11-12 19:00   diarienr: 0201-K233390-03
562



Renées egen klädsel var svarta långa tights. Hon minns inte vad hon hade på 
överkroppen. Hon hade ett par vita gymnastikskor av märket Reebook.

Renée tillfrågas om hon skulle känna igen trunken eller killen igen om hon fick 
se något av dem. Hon säger att hon är osäker beträffande killen. Hon kanske 
skulle känna igen honom om hon såg honom på samma plats. 

 Förevisning av en blå väska

Renée förevisas 3 st bilder, vilket föreställer en blå väska som är tagen i beslag i 
ärendet. Renée säger då hon ser väskan, att det är vad hon kalla en "sportväska". 
Hon kan inte säga att det är den som han har haft, men det kan mycket väl vara 
den. 

Renée tillfrågas om hon har sett bilder i media på den s.k. NK-mannen. Renée 
säger att hon har sett bilderna, men hon har inte reagerat på dessa. Det är inga 
likheter som hon har sett gällande NK-mannen och den man som hon såg i 
motionsspåret. Renée drar sig till minnes att strax efter att de hade mött killen på 
motionsspåret, så kom det en kille på cykel och cyklade om familjen Stener i 
motionsspåret. Renée tror att även cyklisten måste ha sett killen som de mötte. 
Renée minns inte hur cyklisten såg ut.

 Förevisning av film

Renée får ta del av en film, vilken är märkt "Övervakningsfilm NK Sport- och 
Fritid 030910 Maskerade kunder". På filmen visas den s.k. NK-mannen inne på 
NK ifrån olika kameror. 

Efter att Renée har sett filmen, så säger hon att hon kan inte känna igen mannen. 
Hon ser inte likheter med den man som hon mötte i skogen på motionsspåret.

Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt och därefter intalat på band för 
utskrift.

Förhöret avslutat kl. 20.40.

Stockholm som ovan

Mikael Neselius
Kriminalinspektör 
                                                                                                   /KEA

Förhör med Stener, Renée Marie; 2003-11-12 19:00   diarienr: 0201-K233390-03
563



Forts. 
GODKÄNNANDE AV FÖRHÖR

2003-11-14 kontaktades Reneé Stener per telefon för godkännande av förhör. Hon gjorde 
följande ändringar/tillägg.

Efter att förhöret hölls 2003-11-12 har hon pratat med sin man, Kjell. Reneé har efter det 
kommit ihåg att Kjell hade vistat en annan väg på motionsspåret och att familjen hade sprungit 
samlad hela tiden och att de hade sprungit ett varv. De hade då tagit lite längre tid än när de 
springer den vanliga runda.

Reneé vill även förtydliga vad det gäller bilderna samt filmen på den s.k. NK-mannen. Hon 
kan inte säga att det är samme man som hon mötte i spåret men hon kan inte heller utesluta att 
det kan var NK-mannen som de mötte i spåret.

När det gäller mannens hår säger hon att den man som hon mötte inte hade någon keps på sig 
och hon har svårt att avgöra från de bilder där NK-mannen har keps på sig, ifall det kan vara 
samma.

Efter ändringar/tillägg godkänner Reneé förhöret.

Förhör med Stener, Renée Marie; 2003-11-12 19:00   diarienr: 0201-K233390-03
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PM
Utpekande på flygfoto.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Mikael Neselius
Datum

2003-12-04
Tid

10:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Neselius

Uppgiften avser

Uppgift

Familjen Stener bestående av Kjell, Reneé samt dottern Rebecca är tidigare hörda i ärendet 
med anledning av att de på kvällen 2003-09-10 mötte en man som uppträdde konstigt.

Familjen var vid ett motionsspår och sprang och de har i förhör beskrivit platsen som ligger i 
närheten av Hovsjö i Södertälje.

Denna plats är i närområdet där kläder hittats, vilka med all sannolikhet härrör från Anna 
Lindhs mördare.

Efter förhör har flygfoto tagits över området.

2003-12-02 klockan 18.45 fick Kjell och Reneé oberoende av varandra på foto peka ut den 
plats som de ansåg att mötet med mannen var.

2003-12-03 klockan 10.15 fick Rebecca peka ut platsen på foto.

Tre stycken flygfoton med respektives utpekande bifogas ärendet.



Flygfoto över Hovsjöområdet, 2003-12-04 10:21   diarienr: 0201-K233390-03
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Kjell Steners markering för mötet med mannen, 2003-12-04 10:21   diarienr: 0201-K233390-03
568



Reneé Steners markering för mötet med mannen, 2003-12-04 10:21   diarienr: 0201-K233390-03
569



Rebecca Steners markering för mötet med mannen, 2003-12-04 10:21   diarienr: 0201-K233390-03
570
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Förhör Signerat av

Marianne Öman
Signerat datum

2003-09-25 15:54Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Mijailovic, Mijailo
Personnummer

19781206-0155
Den hörde är

Misstänkt
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mijailo Mijailovic delges att han på sannolika skäl är misstänkt för mordet på utrikesminister Anna

Lindh, den 10 september 2003, på varuhuset NK i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Önskar Advokat Peter Althin.
Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Marianne Öman
Förhörsdatum

2003-09-24
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

11:19
Förhörsplats

Kronobergshäktet i Stockholm
Typ av förhör

RB 24:8
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mijailo Mijailovic delges att han varit anhållen i sin frånvaro sedan idag den 24 september 2003 kl 09.35, av vice 
Öå Agneta Blidberg. 

F : I samband med den här brottsdelgivningen så delges du att du har rätt till offentlig försvarare och den här 
försvararen har rätt att närvara vid förhör och även vid det här förhöret. 

F: Mijailo, hör du vad jag säger?

M : (Tyst)

F : Har du förstått vad jag har sagt?

M : Tom Cruise.

F : Vad sa du Mijailo?

M : Jag är Tom Cruise.

F : Du säger att du heter Tom Cruise?

M : Mm.

F : Du har rätt att ha en försvarare och har du några önskemål om det, så vill jag veta det.

M : Tom Cruise försvarar min bror.

F : Mm.

F2 : Vet du någon advokat som du vill ha nu, som kan företräda dig om den här polisutredningen. Något namn på 
en advokat, förutom Tom Cruise. Du är misstänkt för ett mycket allvarligt brott, Mijailo, vi vill gärna att du säger 
ett namnet på en advokat som du har förtroende för.

M : Min bror Tom Cruise.



F2 : Om du inte har något namn så är det så att då kommer åklagaren i det här ärendet att vända sig till domstolen 
och förordna en advokat, som förordnar en advokat för dig. Kan du svara på den frågan?

M : Peter Ahltin.

F2 : Peter Ahltin, om inte han nu kan åta sig det här uppdraget, har du något annat namn på en advokat?

M : Tom Cruise.

F2 : Men förutom Peter Ahltin, har du något annat namn på en advokat som kan åta sig uppdraget?

M : Tom Cruise.

F : Vi avslutar förhöret och klockan är 11.19.

Stockholm som ovan

Krinsp Marianne Öman krinsp Eiler Augustsson
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Förhör Signerat av

Eiler Augustsson
Signerat datum

2003-09-25 15:38Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Mijailovic, Mijailo
Personnummer

19781206-0155
Den hörde är

Misstänkt
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mijailo delges på nytt, i sin advokats närvaro, att han är på sannolika skäl misstänkt för mordet på

utrikesminister Anna Lindh, onsdagen den 10 september 2003, på varuhuset NK, Hamngatan i

Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Peter Althin såsom offentlig försvarare
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Eiler Augustsson
Förhörsdatum

2003-09-25
Förhör påbörjat

12:10
Förhör avslutat

12:29
Förhörsplats

Häktet Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: krinsp Marianne Öman.

F : Förhörsledare krinsp Eiler Augustsson

F2: Bitr. förhörsledare krinsp Marianne Öman

M : Mijailo Mijailovic

F : Ja Mijailo, du har nu hört vad jag har sagt. Har du förstått för vilket brott du är misstänkt?

M : (tyst)

F : Kan du svara på den frågan?

M : (tyst)

F : Du sitter och tittar nu in i vägen, vad är det du funderar på?

M : Jag är Tom Cruise.

F : Du är Tom Cruise. Tycker du om Tom Cruise?

M : Han är min bror, han ganska skaffa tjej till mig.

F : Han kan skaffa..?



M : En tjej till mig.

F : Ja. Heter din bror Tom Cruise?

M : Ja, han är min bror.

F : Jag känner bara en person som heter Tom Cruise, och det är den där kände amerikanska 
skådespelaren.

M : Ja, det är min bror.

F : Är det din bror?

M : Ja.

F : Var finns han nu då?

M : (tyst)

F : Du skakar på huvudet, du vet inte?

M : (tyst)

F : Vilken film tycker du är bäst med Tom Cruise?

M : (tyst)

F : Jag tycker på " På heder och samvete " med Tom Cruise är bra. Har du sett den?

M :  (tyst)

F : Har du någonting att säga angående den här misstanken?

M : Jag har inte gjort nått.

F : Du har inte gjort någonting?

M : Nej.

F : Då tolkar jag det som att du förnekar brott?

M : (tyst)

F : och du nickar på huvudet nu.

M : Jag har inte gjort nått och Tom Cruise är min bror.

F : Mm. Kan du berätta för oss vad du gjorde onsdagen den 10 september i år?

M : (tyst)

F : Förstod du frågan? Kan du berätta för oss vad du gjorde onsdagen den 10 september  i år?  

M : (tyst)

F : Du skakade på huvudet förut. Var du på varuhuset på NK på Hamngatan den dagen ?
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M : Jag var med Tom Cruise.

F : Du var med Tom Cruise.

M : I Hollywood.

F : I Hollywood.

M : Ja.

F : Jag stänger av bandspelaren ett tag bara, klockan är 12.16 för att se, kolla att den fungerar, 
och den fungerade. Marianne skall visa dig några bilder som jag vill att du tittar på, Mijailo.

F2: Jag har några bilder här som jag tänkte att du skulle titta på och se. Jag visar bild nr 1 för 
dig, föreställer en man. Känner du igen honom på bilden?

M : Nej, känner inte igen.

F2: Jag skall visa dig en bild till här. Det är samma person som är på bilden, som tidigare.

M : Känner inte igen.

F2: Här är ytterligare en bild.

M : Känner inte, det är samma person, känner inte igen.

F2: Och här är en bild tagen bakifrån.

M : Känner inte igen.

F2: De här bilderna kommer från en övervakningskamera.

M : Från Hollywood?

F2: Nej, från varuhuset NK i Stockholm.

M : Det där är kanske en kille från Hollywood, jag känner inte igen honom.

F2: Vill du se något mer på bilderna?

M : (tyst)

F2: Dom här bilderna är från en övervakningskamera på NK, som är från den 10 september i 
år. Har du sett dom här bilderna förut?

M : Nej, nu jag har sett.

F : Känner du igen dom här kläderna som den här killen har på bilderna?

M : Nej.

F : Har du såna kläder ?

M : Nej.

F : Har du haft såna kläder?
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M : Nej.

F : Har du haft en sådan keps, som den här killen har på bilden?

M : Nej. Det finns och köpa överallt, alla kan ha såna kläder.

F : Och du har inte haft såna byxor, skor?

M : Nej.

F : Efter det att,- ja titta,- du får titta en gång till. 

M : Trö,- vad står på tröjan? NIKE.

F : Mm.

M : Vilket land kommer NIKE?

F : Vet du det?

M : Nej vet inte,- jag frågar dig. Det är därför jag frågar. Va,- varifrån kommer NIKE.

F : Jag tror att det är ett amerikanskt företag.

M : Amerikanskt. Det här,- dom gör reklam.

F : Mm. 

M : Därför dom visar såna bilder. Det är från Hollywood bilder.

F : Ja. Du tittar igen.

M : Sport och Fritid, det är också reklam, dom vill göra reklam. Här vad står 
här…Golfklubben, det är reklam, marketing. 

F : Efter det att utrikesminister Anna Lindh attackerades på varuhuset NK, så har det 
anträffats…

M : ….Tom Cruise….

F : …så har det anträffats en kniv och det är konstaterat att den kniven är mordvapnet.

M : Tom Cruise. 

F : Och jag skall meddela dig nu ett förhandsbesked då, som är lämnat från ett laboratorium i 
England via Statens kriminaltekniska laboratorium i Sverige och där säger man att på det här 
mordvapnet, alltså kniven, så finns det DNA- överensstämmelse med den misstänkte 
Mijailovic, och det är du.

M : Jag är Tom Cruise (ohörbart).

F : Nej. Förstod du nu vad jag sa?

M : Nej.

F : Det gjorde du inte, men jag är säker på att din advokat har förstått detta. Det har också en 
bit från den här brottsplatsen på NK, påträffats en keps, som till utseende liknar den här kepsen 
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som den här mannen har på bilderna.

M : Som Tom Cruise har.

F : Och då skall jag läsa ett sakkunnighetsutlåtande från Statens kriminaltekniska laboratorium 
och det är daterat den 24 september i år. Undersökningsmaterialet består av en keps, det är 
beslagsnummer som heter 0221-03-6045 punkt 1. Som jämförelsematerial har man haft 
jämförelseprov från dig Mijailo Mijailovic, född 781206-(ohörbart) …….

M : …..inte mer mer, Tom Cruise inte,- jag skall lära dig en gång…

F : ….- 015 (ohörbart) ……

M : …kan du inte lära dig en gång, det är inte,- jag heter Tom Cruise, jag heter inte..

F : Ja och då kan jag bara läsa upp slutsatsen av den här undersökningen för dig. Att på 
kepsen, alltså punkt 11, som den betecknas, påvisades DNA i två fläckar på svettbandet. 
Kepsen och dess förpackning undersöktes även avseende ljusa fragment, (hudpartiklar). I ett 
fragment påvisades DNA. Det kan hållas för visst att påvisat DNA kommer från Mijailovic, 
om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting till honom. Har du 
förstått det?

M : Nej. Jag har inte förstått.

F : På en keps så finns det spår från dig.

M : Och, och?

F : Ja, kan du förklara?

M : OCH! På kepsen står det spår och? 

F : Det finns spår från dig på kepsen.

M : Och?

F : DNA som kommer från dig.

M : Och,- ja men vad menar du med det.

F : Jag bara säger,- jag redovisar den undersökningen, som är gjord.

M : På din keps står det DNA från dig, eller om du har keps.

F : Den har anträffats i nära anslutning till brottsplatsen.

M : Ja, men du har,- om dina kläder står det DNA på dig eller hur? På mina kläder står det 
DNA från mig eller hur?

F : Men kan du …

M : och Tom Cruise står på Tom Cruise eller hur?

F : Men kan du då förklara hur detta …

M : Du kan förklara, du vet allt du berättar så där, du vet allt.

F : Nej, jag vill att du förklarar.
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M : Nej, jag har,-har ingenting att förklara, jag har inte gjort nått.

F : Har du förändrat ditt utseende sedan onsdagen den 10 september i år?

M : Nej jag har inte gjort nått.

F : Har du klippt ditt hår?

M : Nej.

F : Har du rakat av dina polisonger?

M : Nej.

F : Eller polisong rättar sagt?

M : Nej. Du skulle också behöva klippa dig, men du har inget hår tyvärr. 

F : Nej.

M : Men du och jag har samma hår eller hur?

F : Förlåt ? 

M : För nu har vi samma frisyrer du och jag.

F : Du har ju faktiskt…

M : ….men varför…

F : …lika mycket hår som jag skulle vilja ha…

M : …varför frågar du mig, varför jag har sån frisyr, när du kan ha en sån frisyr.

F : Nej,  men jag frågade dig om du har förändrat ditt utseende sedan den 10 september.

M : Jag är Tom Cruise, jag har förändrat, jag ser ut som (ohörbart).

F : Du har ingen förklaring till det här?

M : Nej, jag förstår inte ens dina frågor.

F : Nej.

M : Du frågat, du vet inte vad du frågar. Du berättar saker som du drömt om, du säger om 
saker som du drömt om. Du drömmer om någonting och sen pratar du.

F : Men…

M : …du har säkert problem med din fru eller någonting hemma så att du, sen går det ut över 
jobbet och sådär, du kan inte riktigt hålla (ohörbart). Och hon har säkert problem med sin man 
också, jag har förstått det, det är svåra saker…

F : …det här….

M : …har säker problem med mannen, så det klarar inte jobbet.
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F : Men det här är svåra saker för dig också.

M : Nej för mig inte svåra saker, jag är Tom Cruise.

F : Mm.

M : Tom Cruise i Hollywood, min bror skaffa tjej, det är bra.

F : Jag ber dig bara fundera på den här saken och prata med din advokat, det du nu har fått 
reda på.

M : Jag har inget att fundera, du pratar om saker som du drömt om, du vet inte va va du pratar 
om. Du pratar som du drömt om.

F : Det skulle vara bra för dig själv, att du förklarar, de skulle vara bra för dina anhöriga och 
att du kan förklara det här.

M : (ohörbart) 

F : Jag tänkte avsluta förhöret…

M : ..du tror du är nått, vad är du för nått, vem är du.

F : Jag är en polis.

M : OCH? Och bara för att du är polis, så tror du är någonting.

F : Nej, jag tror inte att jag är någonting.

M : Ja, men du tror du spel,- kommer hit och spelar Allan Ballan, polis och det där. Tror du 
att jag är rädd för dig, för du är polis?

F : Nej, du ska inte vara rädd för mig.

M : Nej men jag är inte det heller.

F : Nej.

M : Men du tror att du är polis, kan spela Allan Ballan. Polis, du kan vara vem som helst.

F : Vi avslutar förhöret nu, såvida inte advokat Althin har någonting att…

A : Jag har ingen fråga.

M : Jag går in på mitt rum.

A : Vänta jag vill prata med dig.

M : Nej, jag orkar inte.

F : Förhöret avslutas klockan 12.29

Eiler Augustsson, krinsp Marianne Öman, krinsp
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Förhör Signerat av

Marianne Öman
Signerat datum

2003-11-21 14:45Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Mijailovic, Mijailo
Personnummer

19781206-0155
Den hörde är

Misstänkt
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mijailo Mijailovic är på sannolika skäl misstänkt för mordet på Anna Lind, den 10 september 2003, på

varuhuset NK i Stockholm.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Peter Althin
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Marianne Öman
Förhörsdatum

2003-10-02
Förhör påbörjat

09:34
Förhör avslutat

10:26
Förhörsplats

Kronobergshäktet i Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Dialogförhör:
M:  Mijailo Mijailovic
F:   Marianne Öman
F2:  Eiler Augustsson
A:   Peter Althin

F : Mijailo, är det okej att jag kallar dig för Mijailo.

M : Mm.

F :  Eller vill du att kallar dig för…

M : ..nej du kan kalla..

F : Mijailo är bra, mm. Det bara höra hur du upplever din situation här just nu? Du har ju suttit 
här en dryg vecka här på Kronobergshäktet. Tänkte på vad du funderar på…

M : (tyst)

F : Hur du har det?

M : (tyst) nej men jag äter medicin och sådär.

F : Ja du sa att du hade fått medicin här. Är det av sjuksyster?

M : Ja.

F : Har du funderat någonting på varför du är här?



M : Ja.

F : Mm.

M : (ohörbart) 

F : Vad har du funderat på då?

M : Nej men ni håller en oskyldig man, jag har inte gjort någonting.

F : Du har inte gjort något. Då tänkte jag att då kanske du själv har något att berätta. 

M : Nej, jag har ingenting med det här att göra, jag har, därför kan jag inte berätta någonting. 

F : Mm.

M : Jag vet ingenting om det här, har inte varit med om det, så jag kan inte berätta någonting.

F : Nej. Känner du till någonting om den här händelsen?

M : Nej. 

F : Vad har du själv gjort sista tiden, förutom att du har varit här?

M : Jag har varit hemma hela tiden.

F : Hur ser dina dagar ut?

M : Ja, man är hemma hela tiden, äter medicin också.

F : Mm. 

M : Går till läkaren på tid, normal tid.

F : Går du på,- hos någon speciell läkare?

M : Ja, jag går där till vårdcentralen i Tumba.

F : Vilken,- har du någon speciell läkare där?

M : Ja, dom har beställt journal dom ska hämta hit.

F : När var du där senast?

M : Det var länge sedan tror jag,- det var månad sen kanske.

F : Mm.

M : En månad sen, kanske.

F : Vilket datum ungefär?

M : Jag kommer inte ihåg,

F : Nej

M : .. men det var,- man går dit ungefär en gång i månaden.
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F : Mm.

M : Nej men hon har inte tid så mycket att prata, hon har massa patienter och dom är få och så 
där va,- de är svårt och så där va´ det spar- (ohörbart). Du vet ju det där, med vården och hur 
det funkar.

F : Ja.

M : Det funkar inte alls.

F : Varför har du sökt hjälp där?

M : Ja, det var väl,- jag hade för två, tre sen, hade jag lite svårt att sova, jag sov inte på fyra 
fem dygn och så där. Då sökte jag hjälp och sova, så gick jag dit och då gav dom mig alla 
möjliga mediciner, som jag fick prova,- från den svagaste till den starkaste. 

F : Mm.

M : Man blir ju ganska dålig när man inte sover på fyra, fem dygn och så där, så.

F : Varför kunde du inte sova?

M : Nej, jag vet inte, alltså. Det blir så där ibland. Jag kan inte,- som de här,- de här började 
–99, men jag sökte inte hjälp förrän 2000,- vad var det 2001 någon gång. 

F : Vad var det som hände –99?

M : Nej ingenting speciellt, men liksom, men det var då det började, svårigheterna och sova.

F : Vad funderar du på när du inte kan sova?

M : Ja vet inte, förut (ohörbart). Det var så att jag hade en liksom, inte relation men du vet, att 
jag var kär i en tjej och sen sån där obesvarad kärlek, så man kunde inte sova så där, man 
tänkte på henne hela dagarna så här, nätterna och så här.

F : Funderar du fortfarande på det?

M : Nej, ibland bara. Sen sökte jag till Älvsjö, Älvsjö psykiatriska enheten för behandling av 
psykoser.

F : Så du sökte till Älvsjö…

M : …ja, enheten för (ohörbart)…

F : För?

M : Det var (ohörbart) pratade då om.

F : Okej.

M : (ohörbart) dom ska beställa alla journaler.

F : Och du bor på Nyängsvägen?

M : Nyängsvägen, jag bor (ohörbart) med föräldrar.

F : Är det flera som bor i familjen?
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M : Ja, de är bara, inte så stor familj, det är bara mamma, pappa och sen är det jag och systern. 
(ohörbart) händer inte så mycket.

F : Hur länge har ni bott i Tullinge?

M : Sen februari 2000, tre och halvt år.

F : Trivs du där?

M : Ja, så där, det är ganska bra ställe, det är lugnt område, det är bra.

F : Känner du folk i området

M : Inte en enda, inga kompisar ingenting, man brukar bara och hälsa på grannarna ibland.

F : Vad beror det på att du inte…….

M : …..nej, jag vet inte alltså,- vet inte.. nej, man isolerad alltså.

F : Har du några intressen?

M : Nej, brukar kolla på video.

F : Vad tittar du på för något?

M : Ja, både svenska filmer och amerikanska filmer.

F : Vad för slags?

M : Alla möjliga, spelar ingen roll. Europeiska filmer också väldigt bra.

F : Vad tycker du bäst om för typ av filmer?

M : Jag vet inte,- jag gillar allt liksom, spelar ingen roll. 

F2: Ser du på någonting annat på TV?

M : Nej, det kommer ingenting så här som är,- kanske någon komma, ser du,- man såg förut 
ibland va, men det är,- det är ganska dålig TV, brukar inte visa så här, om man inte har dom 
där special kanalerna.

F : Har ni,- har ni några special-kanaler?

M : Nej, men jag brukar liksom titta på där, ja man tittar kanske ibland på MTV och så där, 
musik och.

F2: Följer du nyhetssändningarna och sånt där, vad som händer i världen?

M : Ja, men jag bryr mig inte så mycket vad som händer i världen. Jag brukar nästan aldrig 
kolla på nyheterna så där. Tycker man bara, det är ingen,- det är inget roligt att titta på 
nyheterna

F2: Tycker du att det är jobbigt att lyssna på nyheterna?

M : Ja, de de är inga roliga nyheter.

F2: Nej, det brukar inte vara några roliga…
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M : ….nej, (ohörbart) intresserad Irak kriget, och så där.

F : Följer du det som händer nere i ditt hemland,- eller du är född i,- eller du uppvuxen en del 
av Jugoslavien?

M : Mm.

F : Följer du någonting av det som händer där..

M : ..nja,- lite grann bara, lite grann, men jag var inte så intresserad. Dom flesta var nog inte 
det. 

F : Du menar dom som bor i Sverige, som är …

M : …ja. Jag vet inte andra, men jag var inte intresserad av, bryr mig inte så mycket.

F :  Följde din familj händelserna?

M : Ja, dom brukade kolla kanske ibland.

F : Var det någonting ni pratade om hemma?

M : Nej, det kommer jag inte ihåg.

F : Vad gör din mamma för någonting?

M : Hon är sjukskriven.

F : Sen hur länge tillbaka?

M : Jag vet inte, faktiskt, kanske ett par år. 

F : Din pappa?

M : Han är också sjukskriven, sen -99 december 2000, ja, vet inte. Han äter medicin och går 
till läkare hela tiden.

F : Din syster är hon,- jobbar hon?

M : Nej, hon äter också Leponex, hon mår jätte dåligt. Hon har väl varit inne på sjukhus ofta. 
Det tog ju,- det tog ju flera år innan dom hittade hennes medicin. Hittade rätt medicin till 
henne. 

F : Hur mår hon idag?

M : Nej, hon mår inge bra. 

F : Bor hon hemma i samma lägenhet som du?

M : Ja, hon bor hemma i samma lägenhet och sen vad heter det,- hon fick förut, fick hon 
besök från dom här va,- som jobbar med vården och så där. Hon fick ju ofta hembesök va, 
men sen,- nu kommer dom aldrig,- nu förtiden kommer dom aldrig. 

F : Mm.

M : Det är ingen som bryr sig. Hur folk mår, liksom. Hon fick ju besök en gång i, kanske två 
gånger i månaden förut, men hon får ingen alls.
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F : Brukar ni prata om det hemma?

M : Att vården är dålig och så där?

F : Mm.

M : Ja.

F : Tycker du att du har fått bra hjälp?

M : Nej.

F : Vad skulle du önska du hade fått för hjälp?

M : Jo, men att man, liksom, går dit och de,- dom förstår en och så där va, sen att,- nej men 
de de, dom har inte resurserna, det är det. Dom prata lita oftare med nån och så där, inte en 
gång i månaden och så där.

F : Mm.

M : En halvtimme eller en timme i månaden, men dom berättade att dom ska lägga ner 
Huddinge akuten och så där, psykiatriska akuten, så allt skulle flyttas till Tumba…

(tjuter på bandet.)

M : …Jo men att man fick liksom prata oftare och så där liksom, träffa oftare läkaren och få 
bra medicin från början och… Det ska ta liksom så många år liksom, innan…

F2: Blir du hjälpt av den här medicinen du får, tycker du?

M : Nej inte alltid. Det tar liksom,- dom provar sig fram va, hela tiden, dom provar sig fram. 
Dom ger en och sen testar dom en annan och så sen,- de…nej, vården är jätte dålig, de är,- 
det måste jag säga, den är jätte dålig.

F2: Följer du den medicineringen du får?

M : Ja, jag brukar äta Remeron och Zeldox. Nej men det handlar inte bara om medicinering 
heller va, de.. 

F2: Handlar det om hela din livssyn…

M : …nej, men dom måste prata tex i Tumba när jag gick dit, dom måste prata mer, oftare så 
där. Inte en gång månaden va.

F : Mm.

M : Du vet om man inte bara skriva recept till folk och sen bara strunta i dom, som man gör 
idag. Man ger bara recept och sen får dom gå hem.

F : Mm.

M : Klara sig själva. 

F : Har du någon gång träffat på någon som har varit bra, inom vården?

M : De de du vet, dom är bra va, men alltså, det finns en del som är bra, men dom är för få va, 
så när man blir inlagd eller någonting, då har dom inte tid med en va, dom är så få…
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F : Mm.

M : Det är personalbesparing va.

F : Mm.

M : Så de sitter kanske,- de de är kanske någon anställd på flera tio,-eller tio, tjugo patienter, 
dom klarar inte av det. Sen är det jätte svårt att bli inlagd va och så, blir du inlagd så blir du 
släppt efter två dagar.

F : Hur har det känts när du har varit inlagd?

M : Ja jag har varit inlagd några gånger, men när, man blir släppt efter två dagar så där.

F : Hur känns det då när man kommer ut?

M : Nej, det känns, det känns jätte dåligt, alltså.

F : Mm.

M : Man tror att dom skall kunna hjälpa en och sen,- dom skickar bara hem..

F : Mm.

M : ..folk.

F : Hur brukar du känna då?

M : Nej, man känner sig utlämnad. 

F : Mm.

M : Överläkaren där, han kommer kanske och beslutar, gå hem.

F : Mm.

M : Så får alla gå hem.

F : Brukar dom förklara för dig varför du får gå därifrån?

M : Ja, ibland, ibland inte, förklara dom. Det spelar ingen roll liksom vad dom säger liksom, 
man får inte var där. 

F : Vilken vård skulle du egentligen vilja ha?

M : Vilken?

F : Vilken vård skulle du egentligen vilja ha, hur skulle du vilja, om du fick bestämma själv?

M : Nej, men att dom liksom, bryr sig mera om dom som är sjuka och mår dåligt. Inte bara 
skicka dom hem, alltså,- utan vidare,- eller ger lite recept va,- dom måste prata med dom 
också, inte …

F : Hur har du det i din fam….

M : …man man byter, om man säger, man går dit och sen så går man till något annat ställe, 
sen går man till något tredje ställe, men de,- vården är dålig överallt va.
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F : Mm.

M : Det spelar ingen roll var man går va, dom bara skickar vidare liksom. Jag var i Tumba, jag 
var i Älvsjö, jag var i,- sen tillbaks till Tumba, Huddinge, det spelar ingen roll, det är samma 
sak Huddinge och Älvsjö eller nån, det spelar ingen roll.

F : Är det dom skickar runt dig eller är det du som uppsöker olika…?

M : Nej, men dom blir, jag blir liksom remitterad dit.

F : Okej. Hur har du det i din familj, brukar du prata om det här som, problemen du har?

M : Ja, ja jag brukar prata om,- med dom ibland, du vet, det är dålig vård och så där.

F : Vem har du bäst kontakt med mamma eller pappa?

M : Ja, båda två och sen syster också, jag har inte speciell som,- som jag har kontakt med. 

F : Har du kontakt med några andra släktingar?

M : Nej.

F : Har ni några släktingar i Sverige?

M : Jo, jag har liksom några som är,- men dom brukar aldrig komma. Man umgås inte med, 
mycket folk.

F : Har det varit så hela tiden, din uppväxt?

M : Ja, för det mesta. 

F : Var gick du i skola någonstans?

M : Här i Sverige?

F : Mm.

M : Ute på Lidingö, började jag sjuan, åttan, nian.

F : Mm. 

M : Sen, sen började jag i gymnasiet där.

F : Vad gick du för linje?

M : Samhällsekonomisk.

F : Gick du klart gymnasiet?

M : Nej.

F : Varför slutade du?

M : Nej, man var mobbad i skolan.

F : Varför, vet du varför?
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M : Ja, jag var överviktig och sådär.

F : Förlåt?

M : Jag var kraftigt överviktig på den, man blev retad för det och mobbad i skolan och isolerad.

F : Hur kändes det?

M : Nej, det kändes, jag mådde jätte dåligt.

F : Var det någon som hjälpte dig då när du gick i skolan?

M : Nej.

F : Visste dom om det hemma?

M : Ja, dom visste om det både i skolan och överallt, va, ingen kunde göra något. 

F : Vad gjorde du själv åt det?

M : Nej, det går inte göra någonting åt, när man blir mobbad. Man vill inte stoppa halva skolan.

F : Mm.

M : Klassföreståndaren, hon gjor,- hon gjorde ingenting.

F2: När du kom tillbaks till Sverige, kunde någon svenska då?

M : Nej. 

F2: Ingenting?

M : Nej, bara lite grann.

F2: Ja, fick du gå nått….

M : Ja, jag fick gå någon sån dära,- jag fick gå ettårig klassen, lära mig lite grann sådär.

F2: Någon förberedande då?

M : Ja precis.

F2: Ja. Hade du några kompisar ute på Lidingö?

M : Nej.

F2: Ingen alls?

M : Nej, man var utfryst och sådär.

F2: och det var beroende på att du var överviktig?

M : Mm.

F2: Ja. Hade du inga kompisar i så att säga, i jugoslaviska kretsar eller nått sånt?

M : Nej. 
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F2: Var det likadant för din syster?

M : Ja, sen kunde man inte språket så bra heller va, så man kunde inte prata med dom heller. 
Man kan bara några ord och sådär.

F2: Men det gick väl ganska bra för dig i skolan, vad jag förstod?

M : Nja, sådär.

F2: och det var i Bodalsskola du gick?

M : Mm.

F2: och i gymnasiet började du i Gångsätra. Under den tiden du bodde på Lidingö, jobbade 
pappa på,- var jobbade han någonstans?

M : Han jobbade i stan, inne i stan på någon, Högskoleverket, jobbade han. 

F2: Hade inte mamma något arbete då?

M : Jo, hon jobbade också. Nej men du vet, man var isolerad hela tiden på Lidingö, och man 
hade ingen liksom,- det var aldrig någon som kom hem och så här va,- som hälsade på eller 
någonting, vi hade aldrig gäster eller,- man kände ingen där. 

F2: Gjorde du någonting själv för att ta dig ur den här isoleringen?

M : Jo, det är klart man gör det.

F2: Vadå, var du med i någon idrott eller nått sånt där?

M : Ja, jag var med idrott och så, jag spelade basket.

F2: Ja.

M : Men sen så gick jag upp i vikt, så jag fick lägga av med det, med basket, jag kunde inte 
klara av längre så, nej man mådd,- man mådde dåligt, deprimerad och satt hemma och 
isolerad och åt bara, då gick man upp i vikt. 

F : Vad gjorde du när du slutade gymnasiet, hur gammal var du då?

M : Jag var kanske sjutton, men det,- sjutton år. 

F : Vad gjorde du efter det?

M : Efter gymnasiet?

F : Ja just det.

M : Nej, efter gymnasiet blev det lite praktik platser och sådär, man hade och så där (ohörbart)

F : Har du haft något jobb?

M : Ja, sen fick jag lite jobb på byggnads,- (ohörbart) bygge och sådär.

F : Vad fick du göra då för något?

M : Nej, vi fick riva, vi fick och gå och plocka in och sånt där. 
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F : Mm, tyckte du det var kul?

M : Ja, det var kul och jobba bygge.

F : Mm. Du vill inte fortsätta med det?

M : Nej, det var inte så,- inte så att jag inte ville fortsätta, utan han som hade firman, han hade 
inge jobb, sa han, så vi fick ju liksom, han var tvungen att sparka oss. 

F : Mm.

M : (ohörbart) 

F2: Har du gått på någon annan yrkesutbildning efter gymnasiet, någon utbildning?

M : Nej, nej.

F2: Ingenting. Vad hade du liksom för några tankar då, hade du planer för framtiden, var det 
någonting som du var intresserad av som du ville fortsätta med?

M : Nej ingenting speciellt.

F : Har dina föräldrar tyckt att du skall fortsätta eller bli något speciellt…

M : …ja, ja dom tyckte att man skulle bli någonting, lä,- läsa någonting va så här, högskolan 
eller någonting. 

F : Har dom blivit besvikna på dig att du hoppade av?

M : Nej, jag vet inte.

F : Det är ingenting ni har pratat om? 

M : Nej.

F :  Du bodde på Lidingö då, när flyttade du därifrån?

M : Det var,- nej jag kommer inte ihåg riktigt, -97 eller någonting.

F : Varför flyttade ni?

M : Nej, mamma och pappa dom hade lite så här,- hade,- dom hade inte så bra förhållande 
så,- så flyttade hon till Södertälje.

F : Du flyttade med mamma?

M : Ja, jag och syster.

F : Mm, var bodde ni då någonstans?

M : Vi bodde i Södertälje.

F : I Södertälje? Var i Södertälje?

M : I Hovsjö.

F : Hur var det att flytta dit?
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M : Jag trivdes bra där, det var rätt bra där.

F : Vad var det som gjorde att du tyckte att det bra?

M : Det var bra så här,- det var glad stämning.

F : Kände ni några där?

M : Ja, sen lärde jag känna några, men det var inte det att man kände någon, utan det var 
liksom, bra roligt så här, folk pratade mycket med…

F : Har du några bekanta där?

M : Nej.

F : Inte nu heller?

M : Ja, man känner några stycken där, men inte så att man går,- att man är vän med dom så 
där.

F : Men du känner till några?

M : Ja.

F : Vad brukade göra när du bodde i Södertälje?

M : Ja på den här,- då när jag var där på den där byggnadsfirman då.

F : Mm.

M : Så det var och åka till jobbet och så där, då jobbade jag.

F : Var låg den byggnadsfirman?

M : Det var i,- nere i stan.

F : Inne i Stockholm?

M : Ja, så man fick pendla varje dag.

F : Mm. Hur mådde du då under den tiden?

M : Nej, då mådde jag (ohörbart) tiden, (ohörbart).

F : Mm, hur gammal var du då?

M : Kanske arton, arton, nitton.

F : Vad gjorde du annars på dagarna, mer än att du jobbade?

M : Nej, ja,- tränade ingenting nästan, ingen sport eller någonting.

F : Satt du inne då i lägenheten?

M : Ja. Jag brukade alltid vara så här,- sitta inne och vara hemma.

F : Du gillade inte att vara ute?
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M : Nej.

F : Hur kom det sen att ni sedan flyttade från Södertälje?

M : Nej, det vet jag inte, det bara blev så, liksom,- min mor flyttade till Tullinge. 

F : Mm.

M :  Det är dom som har liksom, man har inte liksom, man har bara bott hemma liksom, man 
har inte påverka någonting, var vi ska bo och sådär.

F : Du har fått flytta med?

M : Ja.

F : Bodde pappa med er någonting i Södertälje?

M : Nej, han bodde,- han kom på besök ibland, han orkar inte gå ut.

F : Hur länge bodde ni i Södertälje?

M : Ett par år i alla fall. Två, tre år kanske.

F : Mm, vad tyckte du om att flytta därifrån?

M : Nej, det var jobbigt, det var jobbigt i början. Nej men man blir van och bo,- och bo i ett 
ställe va. Man blir van och bo på ett ställe liksom, tror jag,- det är jobbigt flytta därifrån.

F : Du bor hemma med din familj, hjälper du till med någonting hemma och så…

M : ..ja, jag brukar laga mat ibland och så.

F : Tycker du det är kul?

M : Ja.

F : Känner du till områdena runt Tullinge, så du hittar bra där?

M : Ja så där, man har gått promenerat lite grann.

F : Mm.

M : Men inte så där jättebra, känner bara till centrum liksom

F : Mm.

M : Det massa sån där villa område, det är ganska stort där… nej men Tullinge, Tullinge är 
jätte bra, jag har ingenting…

F : Mm.

Sid A slut.

Sid B 

F : Vi vänder på bandet och klockan är 10.06, det är band 1 sida B. Jag ställer om frågan här 
till dig, om du brukar vara inne i stan i Stockholm?
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M : Nej, jag brukar,- jag gillar mera, mera Tullinge.

F : Mm. Hittar du inne i stan, i Stockholm?

M : Nja, så där. Jag brukar inte,- men jag är inte så förtjust i Stockholm, speciellt, gillar mera 
mindre städer och så.

F : Mm.

M : Södertälje.

F : Brukar du åka till Södertälje?

M : Ja, åkte förut.

F : Fast du inte bodde där?

M : Ja, om man handlar eller någonting.

F : Mm.

M : Man skulle köpa liksom kläder,- då åker man till Södertälje hellre än till Stockholm.

F : Du handlar själv och så, det är inte mamma handlar åt dig?

M : Ja, hon brukade också följa med, köpa lite. 

F : Var brukar ni gå och handla någonstans?

M : Ja, men det är hela Södertälje centrum liksom. Det finns olika affärer där, Åhléns och 
(ohörbart) och så finns det JC och allt möjligt.

F : Tycker du,- är du intresserad av kläder?

M : Nej, inte speciellt. Jag var det förut, när man var yngre, men nu är man inte speciellt, förut 
brukade man se mer hur man var,- om man var fint klädd och,- men nu spelar det ingen roll. 

F : Vad gillar du för slags kläder då?

M : Nej, förut gillade man liksom,- gillade man Armani och så där och,- man köpte sån här 
märkeskläder.

F : Mm.

M : Hugo Boss och så där, men sen växte jag ifrån det där.

F : Vad brukar du gå klädd i?

M : Ja…

F : .. fina kläder?

M : Nej, ibland, - man brukar ha jeans på sig.

F : Mm.

F2: Var får du pengar ifrån?
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M : Nej men jag går ju sjukskriven.

F2: Det är sjukbidrag alltså?

M : Ja.

F2: Ja.

M : Men jag har inte köpt några nya kläder sedan, sedan jätte länge, sen jag slutat jobbet.

F : Sedan slutade jobba?

M : ja.

F : När var det då?

M : Nej, men jag hade så mycket kläder, så jag att behövde inga.

F : Mm.

M : Men,- ja det var nittio,- det var kanske 2000, har inte köpt nya kläder på tre år, jag hade 
så mycket hemma.

F : Men har du ändrat dig i figuren någonting?

M : Nja, sådär ibland.

F : Du sa att du var kraftig förut, men det är du inte idag?

M : Ja,- nej men jag var kraftig, det var på Lidingö liksom.

F : Jaha.

M : Men sen köpte jag lite grann, men ibland du vet, vissa kläder är lite för stora, för små eller 
så där.

F : Har du några funderingar på livet och vad du har för framtidsplaner?

M : Nej, ingenting så där direkt nu som jag kan komma på.

F : Finns det något som gör dig besviken?

M : Ja dålig, dålig,- att vården är så dålig, det brukar göra mig besviken.

F : Funderar du på det ofta?

M : Ja.

F : Har du några funderingar på hur den skulle bli bättre?

M : Nej, men dom har ju inget ansvar när det gäller vården, det är inte mitt fel att den är,- det 
väl andra som ska bry sig om det.

F : Finns det någonting som gör dig arg?

M : Ja, vården liksom, den är så dålig.
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F : Det är mest det du funderar på?

M : Ja.

F : Hur känns det då att du sitter här?

M : Ja, det är som jag sa till dig innan, ni har en oskyldig man.

F :  Är du besviken på det?

M : Ja. Mycket förvånad.

F : Du är dömd för brott tidigare.

M : Mm.

F : Vad har du,- haft för inställning till det, dom brotten som du har blivit dömd för?

M : Jo, men det var nog alltså,- jag förstår inte riktigt din fråga?

F : Du är dömd för…

M : ..ja…

F : ..grov misshandel då, vad har,- vad har du tankar om det?

M : Ja, men det var när man var sjutton år och,- ni har missuppfattat allting det där.

F : Mm.

M : Man liksom,- tex jag gick till en tjej för att prata va och sen,- dom tog det som att jag höll 
på och hota henne liksom, jag gick dit för att prata och,- när dom,- när dom,- när polisen tog 
mig utanför va,- då sa dom att jag var ofredande och så där…

F : Mm.

M : …och olaga hot va.

F : Förstod du varför hon hade anmält dig?

M : Ja, hon ville hämnas eller någonting.

F : Det som hände med din pappa då, tidigare?

M : Ja det var så liksom, dom har liksom också,- det där är inget kriminellt liksom, det där är, 
det där var mera en sån dära,- händelse i familjen liksom.

F : Kommer du ihåg vad du tänkte då när det hände?

M : Nej. Nej, du vet jag har inte tänkt på…

F : Har ni pratat om det hemma?

M : Nej.

F : Ingenting?

M : Nej.
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F : Din pappa har inte…?

M : …nej, jag har aldrig pratat.

F : Nej. Finns det något du är rädd för?

M : Jag är rädd för höjder och så där.

F : Hur reagerar du då?

M : Ja, man gillar inte så där högt bara.

F : Mm.

M : sitta uppe 80 meter eller någonting.

F : Har du gjort det?

M : Nej.

F : Har du varit riktigt rädd någon gång?

M : Ja, man rädd för (ohörbart) 

F : Vad sa du?

M : Ja, man kan bli rädd, ganska rädd.

F : När har du varit rädd?

M : Nej, jag vet inte liksom, vad det var. Nej, man är rädd för,- som alla andra liksom, för 
olika saker och så.

F : Men vad är du, just du rädd för?

M : Jo, för såna här,- gillar inte ormar eller…

F : Vad sa du? Gillar inte….

M : ..ormar eller så..

F : ..ormar.

M : och giftormar. 

F2: Har du någon kontakt för dina mor- och farsföräldrar?

M : Nej, (ohörbart) morföräldrar dom är döda, så det är farsföräldrar dom brukar man prata 
ibland bara. 

F2: Har dom varit något i Sverige och hälsat på dig?

M : Jo, dom brukade komma lite då och då. 

F2: Har dom bott i Sverige?

M : Ja, dom har bott här. Dom har bott i över tjugo år.
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F2: Använder du någon alkohol?

M : Nej, jag äter medicin mestadel, jag kan inte göra det heller, även om jag vill liksom, dricka 
någon öl eller. 

F2: Går du inte ut och dricker någon öl någon kväll?

M : Nej, när man äter medicin, jag äter medicin nu länge, det går inte blanda dom där.

F2: Hur är det med narkotika då?

M : Det har jag aldrig provat.

F2: Det har du aldrig provat ?

M : Nej.

F2: Har du blivit erbjuden någon gång?

M : Nej, jag kände aldrig liksom, jag var ensam va, så jag kunde aldrig köpa någonstans 
(ohörbart), då blev man aldrig bjuden, aldrig testat.

F : Vad händer när du inte tar medicin?

M : Ja då blir man,- då har man svårt att sova. 

F : Mm.

M : Då får man jätte svårt att sova.

F : Är det enda som händer?

M : Ja man blir dålig psykotisk..

F : Hur reagerare du då när du är psykotisk?

M : Nej, man kan ha,- svårt och liksom,- har svårt att koncentrerar sig och så,- man har svårt 
du vet och,- man hänger inte med va,- när man inte sover.

F : Mm.

M : Man får hallucinationer och hör röster och såna saker. Det skadar hjärnan om man inte 
sover.

F2: Tror du på gud?

M : Nej, tror jag inte.

F2: Är du kristen?

M : Ja.

F2: Är du konfirmerad?

M : Döpt (ohörbart), sa jag nej, när jag var liten.

F2: Är du aldrig döpt?
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M : Nej, dom har inte döpt. 

F2: Varför, varför är du inte det, vet du det?

M : Nej, jag vet inte det, (ohörbart).

F2: Har du konfirmerat dig?

M : Nej, det gick inte för,- jag skulle, jag var tvungen och ha med något vittne med mig,- 
tänkte gå till Jugoslaviska Kyrkan, i Enskede Gård, men de vill ha vittne,- och liksom, jag 
skulle ha papper med mig, se att han är döpt och det hade inte jag,- därför är jag inte döpt.

F2: Men hur,- hur har du upplevt din situation i familjen, vad jag förstår jag, så mår varken 
din mamma bra, din pappa mår heller inte bra och inte syster heller, hur har det känts så att 
säga?

M : Det är jobbigt va,- så här,- (ohörbart), men man tänker på det  (ohörbart) ….

F : Vad sa du att?

M : Om man tänker på det så här, man får inte tänka på det, man tänker blir man ännu…

F : Mm.

F2: Har det varit mycket bråk mellan din mamma och pappa, när du växte upp?

M : Ja, det var rätt mycket.

F2: och hur var det för dig och uppleva det?

M : Ja, det sätter sina spår och så där. 

F2: På vilket sätt då?

M : Jo, men det är så här,- dåliga minnen och så där.

F2: Har du fått tagit mycket ansvar hemma i hemmet?

M : Ja, ibland. 

F2: Har du känt dig trygg någon gång?

M : Nej.

F2: Det har du aldrig gjort, inte i något sammanhang?

M : Nej.

F2: Under tiden du var nere i Serbien då?

M : Nej, jag trivdes inte där heller så bra. 

F2: Du gjorde du inte det? Vad är det som skulle få dig och känna dig trygg då?

M : Ja de,- det vet jag inte.

F2: Hur skulle du vilja leva ditt liv?
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M : Vet jag inte heller.

F2: Men det är ingenting som du funderar på?

M : Nej.

F2: Är det någon person du litar på?

M : Ja, det finns, det finns i familjen litar jag (ohörbart) så här. Hemma liksom.

F : Litar du på mamma?

M : Ja, på föräldrarna och sen systern och så där.

F : Mamma, pappa och syster.

M : Sen advokat litar jag också på.

F : Det är bra det.

F2: Du litar inte på oss då?

M : Nej.

F2: Vad har du för några erfarenheter av polis tidigare?

M : Nej, liksom att jag,- man kan säga att polisen gör sina ibland,- misstag och så där,- och 
gör fel och så där.

F2: När du själv har varit misstänkt och utsatt för polisutredning, hur har du blivit behandlad 
då?

M : Nej, man har inte blivit behandlad bra alla gånger, det har man inte. 

F2: Är du rädd för oss?

M : Nej, men jag är mycket besviken va, och så där.

F2: Är du besviken för att du sitter misstänkt för det här brottet?

M : Ja.

F2: Och hur skall du göra för att klara ut det här?

M : Det har jag ingen aning om.

F2: Du är villig och hjälpa till med det?

M : Ja, men alltså, jag kan inte göra någonting som jag inte vet va, så här. Jag kan inte bidra 
med någonting som jag inte kan. Du vet, jag var inte där, så jag kan hjälpa dig på något sätt 
liksom att.

F2: Du var inte där på NK?

M : Nej, precis.

F2: Nej. Du kommer ihåg sedan förra förhöret, vad jag sa sen under häktningen,  beträffanden 
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den här tekniska bevisningen, kepsen och allt detta och det som sedan sades på 
häktningsförhandlingen, det kommer du ihåg?

M : Mm.

F2: Det är just dom omständigheterna som gör att du sitter här.

M : Jo, liksom hur dom har skött det här liksom, bevisningen och,- jag var inte där, så det,- 
jag har inget sånt med och göra. 

F : Ja, har Peter Althin några frågor?

A : Ja, men jag tar inte upp dem nu.

F : Okej, det är inget som vi behandlar i förhör.

A : Inte ta med vid förhöret, nej.

F : Nej. Har Mijailo någonting och säga innan vi avslutar?

M : Nej.

F : Då kan vi avsluta förhöret klockan 10.26.

Stockholm som ovan

Krinsp Marianne Öman krinsp Eiler Augustsson
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Dialogförhör

M:  Mijailo Mijailovic
F:   Krinsp Eiler Augustsson
F2: Krinsp Marianne Öman
A:  Advokat Peter Althin

F : Då försöker vi prata tydligt, Mijailo. Vi kommer då att försöka och beröra den här 
händelsen som utspelar sig på NK onsdagen den 10 september i år. Vet du vem Anna Lindh 
var?

M : Ja, det var Sveriges utrikesminister.

F : Vet du vilket politiskt parti hon företrädde?

M : Nej, jag är inte så insatt i politiken, så att säga.

F : Det är inget som du följer med?

M : Nej, jag brukar inte vara så, intresserad (ohörbart) 

F : Har du träffat Anna Lindh vid något tillfälle?

M : Nej, aldrig.

F : Kommer du ihåg någonting som hände under den där veckan, vad som var på gång, så att 
säga, när det gäller politik?



M : Nej, jag var inte insatt som jag sa, jag bryr mig inte heller och så, vad dom gör där inne i 
rikstan.

F : Kommer du ihåg vad som hände sen på söndagen efter att Anna Lindh hade blivit 
attackerad?

M : Nej, jag vet inte.

F : Det var en folkomröstning då i Sverige, kommer du ihåg det?

M : Ja.

F : Kommer du ihåg vad den handlade om?

M : Ja det var någonting,- nej, men jag vet inte, det skulle vara någon omröstning (ohörbart) 

F : Förlåt?

M : Dom skulle rösta någonting, men jag vet inte vad.

F : Det var om euron skulle införas som betalningsmedel i Sverige eller inte. Känner du igen 
det nu, när jag säger det?

M : Nej, men man har väl (ohörbart) 

F : Har du varit på varuhuset NK någon gång?

M : Ja, någon gång tidigare, har jag varit. Några,- några,- för några år sen, när man köpte 
kläder och sånt där,- eller bara tittade liksom, någonting. Man kollade på lite kläder och så.

F : Har du varit på varuhuset NK någon gång i år?

M : (paus) Nej, nej det var förut när man köpte kläder och så där, som man var intresserad.

F : Har du köpt några kläder på NK någon gång?

M : Ja, förut, förut köpte man där, dom var ganska fina kläder.

F : och dyra?

M : Ja, ja men allt är inte så dyrt, liksom. 

F : När du tar dig från Tullinge och in till Stockholm City, på vilket sätt sker det?

M : Det är med pendeltåg, med pendeltåg och så åker man,- ja så går man, det är från 
Stockholms Central och sen så går man till,- ja så går man till stan, man behöver inte bil 
eller,- man kan komma dit kanske på en halvtimme eller.

F : Är det alltid pendeltåg du åker?

M : Ja, alltid, det finns ingenting annat man kan, man kan aldrig åka någonting annat, 
tunnelbana eller..

F : Händer det att du åker med någon kompis in till stan?

M : Nej, jag har, jag har ingen kompis.
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F : Du har ingen kompis.

M : Nej, som jag brukade åka upp helt själv, så här,- men som sagt,- jag är inte så där förtjust 
i Stockholm. Jag brukar aldr,- nästan aldrig åka till Stockholm. Åker mest till Södertälje, så 
där, om jag skall handla något.

F : Men om du åker in till Stockholms City, vad gör du då där?

M : Nej, man brukar gå runt och kolla lite, åker kanske in till, vad heter det Pub eller nått. Sen 
så kollar man på videofilmer, han har videofilmer som han säljer eller så där liksom. Han 
brukar ha där uppe på Pub, högst upp, dom brukar sälja videofilmer och så där.

F : Brukar du åka till Pub?

M : Ja, ibland och köpa videofilm.

F : Har du varit på varuhuset Pub någon gång i år?

M : Men de,- ja tror jag varit det. Kollat om de hade några nya videofilmer.

F : Är det bara för att titta på videofilmer och köpa videofilmer?

M : Ja, dom har inte så mycket, liksom där,- eller dom har,- dom har, dom säljer massa med 
andra saker också. Ja man brukar kolla, så där, man går runt. Dom säljer CD skivor också, sån 
här.

F : Någonting annat du brukar göra inne i stan?

M : Nej, man brukar ta kanske, jag brukar mest gå den där Drottninggatan fram till Pub och 
så,- nej men det är så mycket folk va, jag gillar inte folksam,- när det är mycket folk va och 
så här, så man trängs bara, det är mycket bättre och till Södertälje Centrum och köpa där i 
stället. Det är aldrig kö eller någonting. I stan det är så mycket tex, i Drottninggatan, man har 
svårt och gå va, det är mycket folk och så där. Så de..

F : Du trivs inte med det?

M : Nej, det är alldeles för mycket folk, det finns bättre ställen. Åhléns kanske man går förbi 
någon gång också, men annars är det inte..

F : Brukar du gå på restaurang inne i Stockholms Centrum?

M : Nej, det hände förut, förut, men inte i år, det hände förut att man har gått på någon Mc 
Donalds eller nått, som sagt ja jag går alltid ensam, alltså, det är inget roligt liksom man går 
ute. Det är inte så kul.

F : Händer det att du åker taxi till och från stan?

M : Nej, nej aldrig, för att jag liksom,- nej jag behöver inte det liksom, eftersom jag brukar 
inte vara så sen va, så där.

F : Den här händelsen som då inträffade på NK den här dagen, den har väckt mycket 
uppmärksamhet, minst sagt.

M : Mm.

F : Har du följt med i massmedia vad som har hänt?

M : Nej, nej inte alls.
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F : Har du inte läst i tidningar någonting?

M : Nej.

F : Inte sett på TV?

M : Nej.

F : Inte hört på radio?

M : Nej, men jag brukar inte se, du frågade mig förut,- jag brukar inte se så mycket på, alls,- 
jag tittar inte på TV, jag tittar mer på videofilm, kasetter och så där. 

F : Vad vet du om den här händelsen då?

M : Jag vet inte mycket, än en vanlig medelsvensk gör.

F : Nej.

M : Jag vet inte mycket mer.

F : Kan du berätta vad du vet då?

M : Nej, jag vet bara att hon blev mördad liksom sen, sen vet jag inte någonting mer.

F : Har du några tankar om detta?

M : Nej inte några egna synpunkter, det är väl andra som ska göra det.

F : Har du någon uppfattning om vad som egentligen hände?

M : Nej, men att hon blev mördad liksom.

F : Hur det gick till?

M : Ja, det var nån som gick liksom, gick och döda henne liksom, men sen vet jag ingenting, 
liksom hur det gick till. Jag är inte polis liksom, så. 

F : Så här efteråt, har du någon uppfattning om varför det hände då?

M : Nej, nej. Nej men jag läser aldrig tidningar eller TV eller så där, så jag vet inte. 

F : Har du någon uppfattning ifall den här personen som attackerade henne, kände igen henne 
som Anna Lindh?

M : Nej, det vet inte jag heller. 

F : Har du någon uppfattning ifall det kan vara något politiskt motiv som ligger bakom det?

M : Nej, det vet jag inte heller.

F :  Eller om det är någon annan orsak?

M : Nej, jag kan inte, jag kan inte veta det liksom, om de…

F : Om det nu inte är du som har angripit henne, vem är det i så fall?
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M : (ohörbart) det har jag ingen aning om. Det är inte jag i alla fall, sen de… nej men det finns 
mycket folk i Stockholm liksom, som bor i Stockholm och kanske går ut ofta på NK eller så 
där.

F : Nu har det ju gått ganska lång tid sedan du greps och du har väl haft funderingar på saker 
och ting, kommer du ihåg själv vad du gjorde den här dagen?

M : Jag var hemma, jag gick hemma hela tiden, liksom, som vanligt, hemma och sitter och 
kollar på videofilm.

F : Var det bara du själv då som var hemma eller var det någon annan där?

M : Nej, hela,- hela min familj var hemma, liksom. Mor och far och syster, så de…

F : Nu var det ju häktningsförhandling förra fredagen.

M : Mm.

F : Har du något minne av den häktesförhandlingen?

M : Ja, jag har lite.

F : Kommer du ihåg vad åklagaren tog upp för någonting där?

M : Mm..

F : .. och det var det vi talade om i förhör förra gången, bl.a. den här kniven som har anträffats. 
Har du någon uppfattning om varför den här personen gjorde sig av med kniven?

M : Har ingen aning. Nej men, då borde du fråga den där personen i så fall, de de kan inte jag 
veta. Jag har liksom sagt, jag har sagt tidigare, jag har ingenting med det här att göra, så det,- 
jag kan inte svara på frågor om den här händelsen, eftersom jag vet ingenting om den.

F : Sen var den här,- den här kepsen.

M : Mm.

F : Som då är upphittad en bit ifrån brottsplatsen.

M : Mm.

F : och det kommer du ihåg vad jag sa om det,

M : Ja, (ohörbart) 

F : ..att det finns DNA…

M : …mm..

F : ..på den kepsen från dig.

M : Mm.

F : och då undrar man ju, hur det kan komma sig.
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M : Nej, men det undrar jag också.

F : Du undrar det också?

M : Ja, precis.

F : Kan du ge någon rimlig förklaring till det?

M : Nej, men jag vet inte hur hur analysen har skett och så där, va. Om den är gjord på ett bra 
sätt och så här…

F : Du…

M : Trovärdigt sätt, så jag ifrågasätter den.

F : Du ifrågasätter den?

M : Mm.

F : På den här häktningsförhandlingen då så, fick du också se filmen ifrån 
övervakningskameran på NK..

M : ..mm…

F : ..ifrån sportavdelningen där.

M : Mm.

F : Var det någonting du tänkte på när du såg den filmen?

M : Ja, jag tänkte på det var någonting med, med tiden där, som inte stämde va, så det var 
ganska.., sen ifrågasatte hela filmen liksom, det var någonting med tiden som inte stämde där 
och han sa någonting om tre minuter och sen ändrade sig och jag ifrågasätter hela den där 
trovärdigheten också. Den verkar ganska,- ja det är något som inte stämmer med den där 
filmen, den där tiden va.

F : Mm.

M : Han har ju sagt (ohörbart) riktig tid och sen (ohörbart) eller någonting, så tre minuter är 
ganska lång tid och så,- om man nu ska vara liksom.

F : Var de det du tänkte på när du såg filmen?

M : Ja, inledningsvis när han säger tre minuter som inte stämmer och så där, sen,- ja men jag 
tänkte (ohörbart) vad ska jag tycka nu (ohörbart) filmen liksom. Bara olika så här, hur den där 
personen gick liksom sen, när (ohörbart) ingenting. Det var inte mycket mer.

F : Var det någonting du tänkte på när du tittade på själva personen som gick omkring där på 
NK? 

M : Nej, nej.

F : Hur den person rörde sig tex?

M : .. (ohörbart) …
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F : .. han verkar…

M : ..hur han går…

F : …verkar ju ha gått där liksom lite planlöst, runt omkring ut och in..

M : ..mm..

F : …flera gånger…

M : …mm..

F : …han verkar liksom inte ha något mål på något sätt.

M : Mm.

F : Sen verkar han inte ha gjort några inköpen heller. Var det någonting som du tänkte på?

M : Nej, nej jag tänkte inte på det. Nej men man behöver inte göra inköp, om man säger, det är 
många som inte har kanske pengar och går runt och kollar liksom. Man är inte tvungen och 
köpa på varuhusen någonting.

F : Kände du igen den där personen du såg?

M : Nej.

F : Är den personen lik någon som du känner?

M : Nej men man visar en sån där film va, det kan stämma in på väldigt många så där. De,- de 
är liksom, om vi pratar liksom, det kan stämma in på väldigt väldigt många liksom om, på den 
personen som är lika honom eller så där va, att det är,-..

F : Tycker du att den stämmer in på dig själv?

M : Nej, jag tycker inte att det liknar,- det liknar mig liksom. Inte mer än många andra liksom. 
Nej, men den personen var utklädd liksom, hade keps och tröja va och så här va,- rörde sig, 
det kanske,- det stämmer inte, det finns tusentals i Stockholm, som,- så det är svårt liksom 
och säga.

F : Tycker du att han var lik dig på något sätt?

M : Nej, jag uppfattade det inte så, nej. Nej, jag tycker inte att han var speciellt lik. Ja visst om 
man kollar liksom, men alltså det finns ju människor du kanske runt i hela världen som liknar 
varandra egentligen, eller,- det finns dom som liknar varandra i hela Stockholm eller,- det 
finns många som påminner om varandra. 

F : Kommer du ihåg vad han hade för några kläder på sig?

M : Ja, han hade väl tröja och byxor och keps. 

F : Vad var,- vad var det för någon tröja, kommer du ihåg det?

M : Från i fredags eller?

F : Ja, på filmen du såg.

M : Nej, det kommer jag inte ihåg.
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F : Det var en tröja det stod NIKE på.

M : Mm.

F : Har du haft någon sån tröja?

M : Nej, jag har aldrig haft någon sån tröja.

F : Har du haft en sån keps?

M : Nej, inte sån där keps.

F : Såna byxor?

M : Nej inte såna byxor heller. 

F : Vad tror du den här personen gjorde där på sportavdelningen, har du någon uppfattning om 
det?

M : Ingen aning, han kan ha gjort mycket. Nej men han kanske gick runt och kollade priser 
eller något. Det finns folk som,- ja men som sagt,- du vet, man är inte tvungen att handla 
någonting om man går in på en (ohörbart) butik va, om man nu inte har råd och så där eller 
pengar, då kanske dom går och kollar bara, alla handlar inte som går in i butiken. 

F : Nu är det så att det finns vittnesuppgifter då…

M : Mm.

F : ..i samband med attacken mot Anna Lindh och dom personerna har då lämnat signalement 
på gärningsmannen och även dom personer som såg när gärningsmannen gjordes sig av med 
kniven. Och dom signalementen, av dom kan man säga stämmer överens med den,- med så att 
säga, den personen var på NK sport. 

M : Mm.

F : Så det finns ju verklig,- en väldigt stark överensstämmelse (ohörbart).

M : Mm.

F : Har du någon uppfattning om vad den här personen kan ha gjort efter att han attackerat 
Anna Lindh?

M : Ingen aning, hur skulle jag kunna veta det?

F : Hur han tog sig ut från varuhuset?

M : Ingen aning, jag var inte där som sagt, så jag varken sett någonting eller hört någonting.

F : Vad skulle du själv ha gjort, om det hade varit du?

M : Som ?

F : Vad skulle du själv ha gjort om det varit du som hade attackerat Anna Lindh, efteråt.

M : Nej men jag skulle aldrig attackera Anna Lindh.

F : Det här hände ju på ett varuhus som ligger väldigt centralt i Stockholm, det är mycket folk 
inne på varuhuset och det är på eftermiddagen.
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M : Mm.

F : Tycker du inte att den här personen som gjorde det här, borde ha räknat med att det skulle 
finnas mycket vittnen till händelsen?

M : Nej, men du vet ja,- ingen liksom som skall uttala mig vad personer tänker och tycker 
liksom.

F : Men det finns ju liksom inga uppgifter om att personen var maskerad på något sätt. Vad får 
du för några tankar då, om det, att en helt omaskerad…..

M : ..nej men jag har ingen,- jag har inga kunskaper om den där.

F : Har du någon uppfattning om ifall den här personen borde ha förändrat sitt utseende efter 
den är händelsen?

M : Men jag säger, du har mycket frågor om den här personen va, eftersom jag vet ingenting 
om det här händelsen, jag kan inte uttala mig, du ställer ju gång på gång frågor om det här, jag 
kan inte uttala mig om det, eftersom jag inte vet ingenting om det. Jag var inte på NK liksom 
och,- jag var inte NK, jag var inte där, så jag kan inte veta liksom, vad andra personer har 
gjort va och hur dom tänker och hur dom tycker liksom. Hur skall jag veta hur andra tänker? 

F : Har du själv gjort dig av med kläder efter den 10 september i år?

M : Nej, nej det har jag inte gjort, nej.

F : Är du säker på det?

M : Ja, jag är säker på det.

F : Har du själv förändrat ditt utseende sedan den 10 september?

M : Nej.

F : Har du klippt ditt hår?

M : Nej.

F : Tagit bort polisonger?

M : Nej.

F : Igår pratade vi om din familj lite grann.

M : Mm.

F : Din relation till mamma och pappa och syster.

M : Mm.

F : Din relation till mamma, den är bra eller?

M : Nej, men du går liksom så här, som man är tioåring va,- du vet,- jag kan inte liksom, 
ibland dyka in i min familj, du vet, då har liksom frågor ställt till mig, (ohörbart) du vet,- som 
man ska blanda i liksom,- som du kommer in i måndags och säger att "familjen mår dåligt" 
och liksom så här liksom, "dom är väl omhändertagna" liksom, det är som, det är som metoder 
som du vet, fungerar i såna där, liksom därför fattar inte, alltså..
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F : Men om jag frågar så här då, din mor känner ju till att du är misstänkt för det här brottet nu.

M : ..ja men hon kan liksom, bryr mig inte i vad hon säger.

F : Men skulle hon göra dig illa nu, genom att säga några osanningar om dej?

M : ….men min min mor hon är alltså i psykisk,- hon är mår inge bra, hon är psykisk instabil 
va, hon är inte psykisk stabil person va och hennes uppgifter kan inte, kan man inte ta på,- 
dom är inte trovärdiga,- hennes uppgifter är inte på allvar och är inte trovärdiga heller. Genom 
att hon är,- du måste ta hänsyn till att du pratat med en person som inte mår psykisk bra va, att 
liksom,- du har,- jag vet inte vad du,- men du måste ha fått hennes uppgifter på något 
sjukhus eller sådär va. Du går till sjukhuset liksom, därifrån får du uppgifter från sjukhuset, 
psykiatriska sjukhuset och sen bedömer du dom som, som trovärdiga, liksom. Hon hon,- 
pratar liksom som hon tycker, hon fått för sig grejer va, då säger hon bara. Jag kan inte hjälpa 
när hon ska,- prata med henne, liksom, jag kan inte….

F : Vi pratade om kompisar.

M : Mm.

F : Du säger att du inte har några kompisar, känner du någon som heter Rico eller Enrico, som 
sitter inne nu?

M : Ja, jag känt honom lite grann.

F : Vad är det för en kille?

M : Nej, jag vet inte, han,- vi jobbade på samma bygge förut.

F : Ja, är det länge sedan?

M : Se,- ja de är väl,- vi började jobba –99 på en byggfirma, det är så jag känner honom.

F : Har ni träffat sedan –99?

M : Ja, vi har träffats lite då och då, så där, men det har gått ibland 3-4 månader, som vi inte 
träffades. 

F : Är det en bra kompis?

M : Ja, vi har liksom, vi kommer bra överens.

F : Vad he…

M : …han är snäll…

F : …vad heter han 

M : Jag vet inte vad han heter i efternamn, han heter bara Enrico någonting.

F : Enrico?

M : Enrico i förnamn.

F : Var kommer han ifrån, vet du det?

M : Han är svensk och,- men de är han, han är snäll så här, han har kommit hem till mig och 
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så åt vi någon gång, så det är så jag känner honom.

F : Har ni några intressen tillsammans?

M : Ja, vi har gått liksom ibland runt och promenerat eller varit i Södertälje på något fik och 
druckit kaffe eller nått. Varit på (ohörbart) någon gång och så där.

F : Känner du någon som heter Evangelos?

M : Ja, det gör jag.

F : Det gör du ja, men du kallar honom inte Evangelos?

M : Nej, jag kallar honom Evve.

F : Kan du berätta om honom?

M : Ja de..,

F : Du skrattar nu.

M : Ja, men han är roligt, därför jag skrattar.

F : Ja.

M : Ja, honom känner jag.

F : Kan du berätta om din relation till honom?

M : Nej, men den är jättebra.

F : Hur länge har du känt honom?

M : Nej det är väl samma sak, det var också på den där jobbet, som vi lärde känna varandra. 
Det var (ohörbart) jobbarkompis., det är så jag känner honom. Sen åkte någon gång hem till 
han och besökte honom och sådär..

F : .. (ohörbart) …

M : .. drack kaffe (ohörbart).

F : Var bor han någonstans?

M : Nu bor han,- han har bott eh,- han bodde förut i Vårby Gård, sen flyttade han till Solna.

F : Bor han själv där?

M : Nej, han bor med sin tjej, han har varit ihop med henne.

F : Vet du vad hon heter?

M : Ja, Caroline.

F : Caroline?

M : Ja Caroline, men dom kallar henne så.

F : Men hon är svenska?
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M : Ja.

F : När träffade du Evve senast?

M : Det var,- det var inte så länge sen, men jag kommer inte ihåg datumet det var inte så länge 
sen. Det var kanske för några veckor sedan, som jag träffade honom senast.

F : Vad gjorde ni då?

M : Nej, men då har jag varit och ätit där hos honom och …

F : Förlåt?

M : Då,- jag har käkat hos honom och …

F : Mm.

M : …så här då. Nej men då berättade jag till honom, att jag hade lite,- att jag hade problem 
hemma och så här va, att jag skulle bo hos honom ett par dagar så där.

F : Hade du problem hemma?

M : Ja, jag hade problem hemma.

F : Vad berodde det på?

M : Nej men mina föräldrar du vet, jag vill inte liksom, dom eh,- nej men man tycker att man 
blir illa behandlad eller något sätt eller,- då då söker jag mig dit du vet, för jag tänkte,- jag 
tänkte bo hos honom några dagar sådär. Jag har alltid haft liksom, som mål att ha en egen 
lägenhet va, men det gick aldrig att ha,- så de…

F : Var det något särskilt då som hade hänt hemma i familjen?

M : Nej, men det ss,- man blev kanske lite eller man känner sig inte välkommen, lite så där. 

F : Var det så då?

M : Ja, det var så då.

F : Berodde det på något särskilt?

M : Nej, inget särskilt, men alltså vanlig,- vanlig, det kan bli, det kan komma vanlig,- alltså 
vanlig tjafs eller någonting så vill man inte vara där. Man inte trivs hemma, helt enkelt.

F : Vad gjorde du då när du inte var välkommen hemma?

M : Ja, ja men då sö,- då sökte jag mig,- då frågade jag om jag kunde bo hos honom några 
dagar va, och då sa han att jag fick det.

F : Att du fick det?

M : Ja.

F : Hur gick det till, åkte du till honom eller kom han och hämtade dig?

M : Nej, då åkte jag till honom.
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F : Hur länge var du hos honom då?

M : Nej, jag var väl hos honom, jag vet inte, ett par dagar i alla fall. Nej men han,- han var 
också du vet, han,- han hade väl, jag vet inte om han pratade med sin tjej, du vet så där,- och 
så sa han att jag var inte,- att jag inte kunde stanna, du vet va.

F : Du kunde inte stanna kvar hos honom?

M : Mm.

F : Varför inte det?

M : Nej, men det får du fråga honom liksom, jag vet inte, jag tycker inte det..

F : Du vet inte det själv?

Bandet slut sid A

Band 1,Sid B

F : Det är band 1 och det är sidan B och det är fortsatt förhör med Mijailo, klockan är 10.04. 
Jag frågade varför du inte fick vara kvar hos Evve.

M : Ja, han vill inte ha mer gäster i mer än två, tre dagar.

F : Hur tog du dig ifrån honom då?

M : Ja, jag kommer inte ihåg om han skjutsade mig, eller om jag åkte kommunalt. Det är 
mycket möjligt att jag åkte kommunalt.

F : Hände nått,- hände det nått under tiden du bodde hos Evve?

M : Ja. Han, vad heter det, det var så dom, dom, dom,- tog mig därifrån liksom, han ringde 
polisen liksom och sa…

F : …han ringde till polisen?

M : Ja och sa att jag inte kunde bo hos han.

F : Och vad hände sen då?

M : Ja, då kom polisen och dom körde mig till Karolinska sjukhuset.

F : Till Karolinska?

M : Ja. Nej dom sa, "känner ni varandra", dom frågade känner du Evve, du kan inte bo här 
längre. Då slängde dom ut mig liksom från lägenheten.

F : Och körde dig till sjukhus.

M : Mm, för att han har sagt att, att dom skall köra mig till sjukhus.

F : Berodde det på att, att han körde dig till sjukhus, berodde det på att du själv ville dit eller 
berodde det på att dom ….

M : …nej men, dom ville väl också att jag skulle dit, men jag har inget emot att med att han 
körde mig till sjukhus, du vet,- han kunde kört mig till sjukhus ändå,- du vet. Men han,- jag 
vet inte varför han gjorde så.
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F : Hände det någonting annat hemma hos Evve?

M : Nej, ingenting så där annars,- ja,- jag kan inte komma ihåg att det hänt något annat. Han 
hade också två kattor så att…

F : Han har två?

M : Nej, men jag lekte lite med hans kattor och så där,- men var ingenting mer..

F : Där på sjukhuset, vad hände där då?

M : Ja,- där,- det var på Karolinska va, som,- dom,- jag vet inte,- dom dom pratade om att 
skulle liksom, (ohörbart) prata om jag skulle stanna eller gå sen, men jag hörde till Huddinge 
sjukhus och Huddinge akuten, bli inlagd eller någonting.

F : Du blev inte inlagd?

M : Nej, jag blev inte inlagd i S:t Göran, nej.

F : Det var S:t Göran?

M : Ja, S:t Göran.

F : Det var inte Karolinska?

M : Nej, eller var det, jag vet inte om det var S:t Göran eller Karolinska, jag blandar ihop dom 
två, en av dom var det.

F : Ville du bli inlagd?

M : Nej, men jag,- han han tycker liksom att eftersom jag kom och vände mig,- vände mig 
hos honom liksom, med,- med, det var inget bra hemma och så där. Då tänkte han att jag mår 
jättedåligt och sen ville han att jag skulle bli inlagd. Han ville säkert att jag skulle bli inlagd.

F : Mådde du dåligt när du var hemma hos Evve?

M : Jo, men jag har mått dåligt länge, det var ingen nyhet för honom, liksom.

F : Fick du några mediciner se när du kom till sjukhuset?

M : Till Karolinska?

F : Ja.

M : Nej, nej jag fick inget.

F : Det var till S:t Görans psykakut som du …

M : …var det, okej. S:t Göran,, nej, där på natten liksom, jag låg och sov, sen kom dom ner till 
mig och sa att jag skulle till sjukhus.

F : När du kom till Evve, hade du några grejer med dig då?

M : Nej, ingenting vad jag minns.

F : Vi har ju hållit förhör, som du förstår…
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M : …ja…

F : …med Evve och Caroline…

M : ..ja, jag vet, Caroline.

F : Och dom säger att,- att dom har hjälpt dig att klippa av ditt hår, kan det stämma?

M : Nej, jag vet inte, vad dom har fått det ifrån?

F : Är det fel det?

M : Ja, dom har inte hjälpt mig med någonting.

F : Har du klippt av dig själv håret då, hos Evve?

M : Nej, nej.

F : Vi har tillvaratagit den här dammsugarpåsen med hår i..

M : ..mm..

F : Men det har inte hänt?

M : Nej.

F : Och dom har också sett dom här bilderna från NK:s övervakningskamera, dom tycker då 
att den där personen som går omkring där, han är väldigt lik dig.

M : Mm. Jo men den person var också väldigt lik många andra personer, det var,- nej men 
dom uppfattar kanske personen som lik, jag vet inte.

F : Vi har ju hållit förhör även med din mamma.

M : Ja, okej, ja.

F : och det kan vi inte undanhålla dig och berätta att hon till polisen då i förhör har berättat att 
du har sagt till henne att du har attackerad Anna Lindh. 

M : Ja men som jag sagt tidigare, det är min mamma, hon mår inte riktigt bra. Nej, ja vet inte 
vad hon fått det ifrån, för jag har aldrig sagt det.

F : Du har aldrig sagt det?

M : Nej. Får, kan jag fråga, var har ni hållit det förhöret, på sjukhuset med, psykiatrisk?

F : Ja.

M : Ja men de de som jag sagt tidigare,- på Huddinge, Huddinge psyke.

F : Hon har också berättat att du har förstört kläder efter den här händelsen på NK. 

M : Ja, det har hon sagt, okey. 

F : Hon har även varit med och visat oss till den plats där det här skall ha ägt rum. Hon skall 
själv ha varit med vid det tillfället.

M : Nej, de de har aldrig hänt, jag vet inte vad hon fått det ifrån. 
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F : Och vi har även påträffat saker på den platsen där hon har visat.

M : Ja, okej.

F : Är det fel det då?

M : Ja, det är fel. 

F : Det är fel.

M : Mm.

F : Har du varit på någon annan psykiatrisk klinik efter den här händelsen på NK?

M : Jo jag har varit en gång på Huddinge sjukhus, akuten också.

F : På akuten?

M : Ja.

F : Vad var anledningen till att du gick dit?

M : Ja, det var till att, jag mådde dåligt liksom.

F : Mm.

M : På grund av min gamla tjej liksom, så,- jag har mått,- ja, men det är ingen nyhet att jag 
går till Huddinge sjukhus, jag har varit där många gånger. 

F : Vad hände på Huddinge sjukhuset då?

M : Nej, det blev en, bara några dagar, två, tre dagar, (ohörbart) sen skulle jag prata med Lilj.., 
min läkare i Tumba.

F : Du var där i två, tre dagar?

M : Ja, jag tror det. 

F : Tog du dig själv dit eller fick du hjälp?

M : Nej, jag,- det är så nära hemmet, så jag kan dra ner dit, men jag har varit där många 
gånger, inte,-…

F : Nej.

M : Minst tio gånger har jag varit där. 

F : Har Marianne några frågor?

F2: Du säger att du uppsökte psyk själv?

M : Ja, men det måste man göra, uppsöka psyk och ..

F2: Men vad vi nu förstår så har det ju hänt, att du har åkt upp,- du har hamnat på psyk här 
några gånger under senaste tiden här, är det vanligt att du…

M : …åker till psyket…
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F2: ..åker till psyket?

M : Ja, det är vanligt. Nej men du har ju mina papper där på Huddinge psykiatrisk.

F2: Mm.

M : Det är bara och kolla dom papprena. Nej, men när man inte sover du vet så här. Då åker 
man dit hela tiden.

F2: Men uppfattar du själv att du under perioder mår bättre och vissa perioder mår sämre…

M : …ja..

F2: ..eller mår du lika dåligt jämt?

M : Ja de,- jag tycker inte att jag mår något bättre där, (ohörbart) långt (ohörbart) Tumba, till 
läkaren i Tumba, men jag vet inte vad hon tycker. Jag tycker inte att jag mår något bättre, sen 
jag åkte dit. Nej jag mår kroniskt dåligt.

F2: När var det du uppsökte Tumba, psykmottagning?

M : Det var, nej, jag blev remitterad dit, till Tumba. Det var i år, det var någon gång i april, 
men innan dess har det varit i Älvsjö, Enheten för…. psykos. Där var jag i ett och ett halvt år. 

F2: Du berättade igår också att du äter mediciner. 

M : Mm.

F2: Tar du dom regelbundet och följer ordinationen?

M : Mm, ja. Nu har dom lagt till en till medicin, 

F2: Mm.

M :…som jag inte hade tidigare.

F2: Vad händer när du inte tar medicin?

M : Nej, då, då har man svårt att sova.

F2: Vad är det du funderar på då?

M : Nej, med är så här, inte såna funderingar, massa saker sen så där, som alla funderar. Man 
får svårt att sova. Nej, men det där, man tänker på den  där tjejen, på den där tjejen, på gamla 
tjejen och så där, det är mest det som gör att jag mår dåligt.

F2: Har du någon flickvän idag?

M : Nej.

F2: Hur länge sedan var det du hade den här tjejen som du pratar om?

M : Det var länge sedan, det var tre, fyra år.

F2: Har du varit tillsammans med fler tjejer än…

M : … (ohörbart), nej.
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F2: Om du skulle beskriva dig själv, hur skulle du göra det då?

M : Nej, jag vet inte, hur man skall beskriva.  

F : Känner du dig omtyckt?

M : Nej, nej.

F : Har du någ,- någonsin känt dig omtyckt?

M : Nej.

F : Har du fått någon kärlek?

M : Nej.

F : Vet du vad det är?

M : Nej.

F : Vad ser du framför dig?

M : (tyst) nej ingenting, ingenting.

F : Jag vet inte om jag missuppfattade dig igår, men när du inte tar mediciner.

M : ..mm..

F : ..så ser du bilder. Sa du det?

M : Ja, nej men man får hallucinationer och så där.

F : Får du hallucinationer?

M : Sen har man svårt att sova, vilket gör att man blir, ja man kan bli psykotisk och så där, 
man inte sover på flera dygn.

F : Hur uppfattar du dom här bilderna då?

M : Ja, det kan bli så där att man ser Jesus eller såna.

F : Att du ser Jesus. Och vad gör Jesus då.

M : Nej, men det är så olika va, man kan känna att man har en nära relation till honom och 
såna här saker, för att det pratade jag med läkaren om, att man kan tycka att han övervakar en 
så där. Man känner sig som övervakad av Jesus, han följer varje rörelse och varje….

F : Att Jesus övervakar dig?

M : Mm.

F : Känner du dig omtyckt av Jesus?

M : Nej, nej jag är inte döpt ens, jag är in,- jag blev aldrig döpt.

F : Hur är Jesus mot dig då, när du ser det här?
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M : Nej, men att man blir liksom,- att (ohörbart) tro på gud när man inte är döpt va.

F : Det är något som verkligen bekymrar dig, att du inte är döpt.

M : Jo, det är nått som bekymrar mig.

F : Är Jesus ond på dig?

M : Är han ond?

F : Är han ond på dig?

M : Ja, (ohörbart).

F : och hur yttrar det sig då när du …?

M : Ja men han så här olycklig och så här, (ohörbart) olyckligt.

F : Känner du att han gör dig illa?

M : Ja, det känns.

F : Det känns så?

M : Ja.

F : På vilket sätt då?

M : Ja, i och med att man är så här olycklig och,- att man inte har haft någon tjej och,- på det 
sättet.

F : Talar han om för dig vad du skall göra för att bli lycklig?

M : Ja

F : Är det ofta det här händer?

M : Ja, ja de händer, de händer dagligen.

F : Det händer dagligen?

M : (tyst)

F : Du blir psykotisk säger du?

M : Mm.

F : Vad händer då?

M : Nej, men då får man hallucinationer och sen blir man liksom trött i hjärnan va.

F : Trött?

M : Ja, man blir,- då man inte sover, man blir trött i hjärnan och sen mår man  mycket dåligt. 
Man känner tryck i huvudet, press.

F : Press?
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M : Ja.

F : Den här pressen, är det att, innebär det att du känner dig trött eller någonting annat. 

M : Nej, men man känner sig jättetrött, men man kan inte sova ändå liksom. 

F : Talar du med Jesus?

M : Ja.

F : Och vad pratar ni om då?

M : Nej, men vi pratar lite olika saker. 

F : Hur länge har du varit olycklig?

M : Nej, hela livet (ohörbart).

F : Hela livet?

M : Ja.

F : Har du känt dig lycklig någon gång?

M : Nja, nån gång har man gjort, det är inte många gånger, inte speciellt många gånger.

F : Vid vilka tillfällen då, kommer du ihåg det?

M : Ja, det var när man kom till Sverige.

F : Var du lycklig över det?

M : Ja.

F : Men vad jag förstår så kom din pappa och hämtade dig ganska abrupt.

M : Jo, men alltså men, det var krig där nere, inge bra. Då var man glad.

F : Då var du glad att du kom till Sverige.

M : Ja, precis.

F : Men sen när du kom till Sverige så var det inte så roligt.

M : Nej, då blev man mobbad i skolan. 

F : Du skulle behöva någon som riktigt kramar om dig, eller hur?

M : Nej, jag vet inte.

F : Det känns så. Är det någon som kramar om dig?

M : Nej, men de de,- de liksom, man har ingen, man har ingen tjej och ingenting.

F : Har du svårt att få kontakt med tjejer?

M : Ja. 
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F : Vad beror det på, att du är blyg eller att du är framfusig eller?

M : Nej, jag vet inte, (ohörbart) jag vet inte alls vad det beror på, jag kan inte…

F : Har du någon drömtjej?

M : Nej, inte speciellt, det spelar ingen roll.

F : Måste det vara en tjej,.

M : (ohörbart) 

F : ..med jugoslaviskt påbrå?

M : Nej, absolut..

F : ..det behöver det inte va?

M : Nej.

F : Vad lyssnar du på för någon musik?

M : Ja det är olika,- det olika, jag lyssnar på allt, det spelare ingen roll, det är inget speciellt.

F : Rock?

M : Både rock och pop och på allting, svensk musik, allt, allt, svensk popband.

F : Men när du känner dig nedstämd då, vad lyssnar du på då?

M : Nej då lyssnar man, nej det är svårt att bestämma, man lyssnar på allting, ibland lyssnar 
man på klassisk musik ibland, när man känner för, allt möjligt lyssnar jag. Ingenting så här 
speciellt som jag gillar mer än annat.

F : Ingen jugoslavisk musik.

M : Ja, jag lyssnar på det också, men lyssnar på allt.

F : Ja.

M : Det spel,- ingenting speciellt så.

F : Jag skall avsluta med en fråga igen, den kommer du säkert och få flera gånger. Var du på 
NK den här dagen, då Anna Lindh blev attackerad?

M : Nej, jag var inte på NK den dagen.

F : Vet du vem som var där?

M : Nej, nej det vet jag inte.

F : Har advokat Althin några frågor.

A : Nej inte för dagen.

F : Är det någonting du vill säga innan vi avslutar?

M : Nej.
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F : Då avslutar vi förhöret och klockan är 10.29.

Eiler Augustsson, krinsp Marianne Öman, krinsp
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Marianne Öman
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19781206-0155
Den hörde är

Misstänkt
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Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mijailo Mijailovic är delgiven att brottsmisstanken kvarstår.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Peter Althin.
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Marianne Öman
Förhörsdatum

2003-10-07
Förhör påbörjat

16:02
Förhör avslutat

16:13
Förhörsplats

Kronobergshäktet i Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
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Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp Eiler Augustsson.

Dialogförhör:
M:  Mijailo Mijailovic
F:   Marianne Öman
F2: Eiler Augustsson
A:  Peter Althin

Mijailo Mijailovic är misstänkt och brottsmisstanken kvarstår. 

F : Mijailo, nu har jag bandspelaren igång, så det är bra att du pratar tydligt. Är det någonting 
som du själv har och säga sedan senaste förhöret?

M : Nej, men den här utredningen, jag tror det är,- jag  är tveksam hur den har gått till alltså, 
hela utredningen.

F : På vilket sätt är du tveksam?

M : Nej, men jag ifrågasätter trovärdigheten, den har inte gått till på rätt sätt. 

F : Mm.

M : Det känns inte som att de,- den den känns oprofessionell liksom, men de..

F : Vad är det du tänker på närmast?

M : Jo men att de,- liksom att,- på det här med England och så där..

F : Mm



M : DNA.

F : DNA ja, jag tänkte ta upp det med dig sedan här, så ska jag förklara lite grann. 

M : Nej, men jag tycker liksom,- de,- jag har liksom svarat på alla frågor som jag kan svara 
på, så jag kan inte svara på några fler frågor, alltså. För att jag har ingenting med den här 
händelsen att göra, så jag kan inte liksom uttala med den här händelsen.

F : Jag tänkte fråga, vet du vad DNA är för någonting?

M : (tyst) nä.

F : Har du hört talas om det förut?

M : Ja, jag har hört talas om (ohörbart).

F : Ja. För DNA det har vi i de flesta av våra celler i kroppen, att vi avger, ja, det är som ett 
fingeravtryck, ett DNA. Det finns då i saliv, blod, svett andra kroppsvätskor, som vi kan 
avsätta på bland annat kläder och andra föremål. Det har vi ju pratat om tidigare att det finns 
då DNA på en keps, som är upphittad. 

M : Ja, men det är fel, det är inte mina.

F : Mm, och det här DNA det är ju speci,- specifikt för var och en,

M : Mm..

F : .. det är,- de är ju bara enäggstvillingar som har, som kan ha samma DNA och ditt DNA är 
specifikt för dig.

M : Mm.

F : Förstår du innebörden i det här?

M : Ja, jag förstå, ja jag förstår (ohörbart).

F : och det är så att vi,- det har ju framkommit att det finns ditt DNA på bl.a. den här kepsen.

M : Ja, men det är fel.

F : Det var en kniv som användes vid attentatet mot Anna Lindh och idag har vi fått reda på 
från England, från det laboratoriet i England, att det finns DNA från dig på den kniven och 
från Anna Lindh och att det är väldigt starkt. Alltså dom räknar med att det är "Extreme strong 
evidence" i den skalan som dom benämner den här DNA och det är då, att i Sverige så har vi 
en, benämner vi med att det är "för visst" och att det här är egentligen starkare än för visst.

M : Jo men, de de,- jag ifrågasätter hela,- hur man skötts i England och, hur dom har gjort 
det, det kan inte gått rätt till där, det kan inte finnas,- det är inte mina DNA. Inte mina 
fingeravtryck. Jag har inte varit NK, jag vet inte.

F : Men nu är,- Mijailo, nu är det så här att, din DNA finns på de här,- den här kniven.

M : Jo men det är ni som har gjort allt,- du vet ni liksom, ni sköter utredningen på det sättet 
och går förhör min mor på psyk akuten och….

F : ..ja, men vad hon har sagt…

M : ..ja men de är alltså,- förstår du,- Evangelos Giotakis, ni har pratat med allihopa förutom 
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mig va, de,- med mig har ni pratat med andra grejer, alltså de,- förstår inte,- hur de de går till 
alltså de..

F : Men du…

M : …det har gått så oprofessionellt så hära, när ni läcker och håller på liksom, det känns inte 
rätt.

F : Men då har ju du möjlighet och berätta.

M : Nej jag tänker inte berätta, jag kan inte svara på några fler frågor, det sa jag till dig innan, 
den berättelsen. Jag kan,- jag kan inte svara på några fler frågor. Jag har inte gjort det, jag har 
ingenting med det att göra, jag kan inte svara på frågor som inte angår mig.

F : Mm, är det någon annan som har…

M : ….nej,….

F : …som har utfört det här som….

M : …de de de är någon annan och de,- ni måste ju förhöra någon annan, prata med någon 
annan. Jag har ingenting med det här att göra. Så därför känns det,- jag kan inte svara på 
frågor liksom, som inte angår mig. 

F : Mm. 

F2: Menar du att vi har manipulerat det här då?

M : Ja, ja men alltså,- de,- jag vet inte hur ni har skött det och så där, men de, de är mycket 
som tyder på att det är oproffessionellt och,- det finns alltså,- det har inte gått rätt till helt 
enkelt. Jag vet inte om ni kan påstå något annat, men…

F2: Men det har gått rätt till, Mijailo.

M : Ja, de de,- du läckte i början och så där, du läcker så mycket, du har lärt dig inom polisen 
att man inte får läcka uppgifter, alltså det, det är otroligt alltså.

F2: Men vi har inte läckt någonting.

M : Ja men de de,- jag har inte läckt eller hur? De är nån är det som, inom polisen som håller 
på och läcker uppgifter, det är oproffessionellt.

F2: Men det är ju så Mijailo, att det är faktiskt så att du har på något sätt hållit i den här 
kniven, som använts..

M : ..nej, men jag har inte använt den.

F2: Annars skulle…

M : …det sa jag tidigare också.

F2: Ja, men annars skulle man inte fått fram det här resultatet.

M : ..ja, men det är din ord va, det är du som säger så. De de kan,- det är inte mina, alltså. Jag 
har inte varit där, det är inte jag som har utfört.

F2: Men förstår du vad det här innebär för dig, dom här resultaten?
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M : Nej, men som jag sa tidigare, jag tänker inte svara på några fler frågor, ni kan inte,- ni kan 
inte, liksom, jag tänker inte svara på några mer frågor.

F2: Nej.

M : Jag har ingenting med det här att göra, så ni får väl (ohörbart)..

F2: Men det här är mycket stark bevisning mot dig, dom här personerna som har utfört dom 
här proverna, dom kommer ju att vittna på detta och redovisa resultaten om de nu behöver det.

M : Ja men, det angår inte mig, det spelar ingen roll, dom vittna mot mig om dom vill.

F2: Du har liksom en möjlighet att berätta hur det här gick till, allt…

M : …men va ska jag berätta, det angår inte mig, alltså, förstår du. Jag har ingenting med det 
här att göra, det är inte mitt DNA, det kan inte vara mitt DNA, alltså, för jag har ingenting med 
det där att göra liksom. Jag vet inte hur ni har skött utredningen och så där, hur det har gått till, 
om det har gått rätt till,- varför gjordes det inte i Sverige, varför var man tvungen och skicka 
det till England och såna grejer,- de,- de förstår ingenting. 

F2: Men detta betyder alltså, de här resultaten betyder att du var på NK den här dagen.

M : Nej, jag var inte på NK, den här dagen. Nej, men då avslutar vi förhöret, jag tänker inte 
svara på några fler frågor.

F2: Jag tycker att vi kan avbryta förhöret, att du får prata med din advokat en stund.

A : Ja, men det bestämmer vi själva när vi vill göra, så att de.

F2: Ja.

A : Utan kör ni förhöret eller avsluta det.

F2: Vill du avbryta nu?

M : Ja (ohörbart).

F2: Du kommer inte svara mer frågor då?

M : Nej, jag kommer aldrig svara mer på några frågor.

F2: Men då är du i alla fall meddelad om det här resultatet.

M : Jag är meddelad.

F2: Ja. 

F: Mm.

F2: Jag tycker ändå att du skall överväga och fundera på det här ordentligt.

M : Jo, men det, det angår mig, alltså, det är ni som,- du ska inte tro någonting va, du är polis, 
du måste veta, du ska inte tro någonting.

F : Nej, men det är bra om du funderar på det här, på det du har fått besked om idag. Så kan du 
fundera på det till nästa förhör. 

M : Jo, men de,- jag tänker inte svara på några fler frågor alltså, så att de, du kan hålla tusen 
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förhör om du vill.

F : Mm, men..

M : .. jag har redan sagt nu förut, ti,- tio gånger liksom, men ni fattar inte va, att man inte vill 
svara på några fler frågor..

F : Jo, men..

F2: Men du har ju svarat på frågor Mijailo.

M : Ja men du frågade om min barndom va, så här,- ger man dig ett lillfinger, så tar du hela 
handen va. Förstår du,- de,- prata lite om barndomen, sen går du in på alla möjliga saker 
alltså..

F : ..men…

M : … som inte angår mig va.

F : I förhör har du ju ändå möjlighet och kunna berätta vad som har hänt. 

M : Mm.

F : Det är ju din möjlighet kunna förklara det här.

M : Nej men, jag vet inte ingenting om det här, jag har inte gjort det, hur kan jag veta, liksom, 
vad som har hänt eller hur?

F : Nej, men jag tycker ändå att du skall fundera på det.

M : Mm.

F : Om inte advokat Althin har någonting och tillägga, så kan vi avsluta förhöret, klockan är 
16.13.

Stockholm som ovan

Krinsp Marianne Öman krinsp Eiler Augustsson
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Diarienr
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Hörd person

Mijailovic, Mijailo
Personnummer

19781206-0155
Den hörde är

Misstänkt
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brottsmisstanken kvarstår.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Peter Atlhin
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Eiler Augustsson
Förhörsdatum

2003-10-10
Förhör påbörjat
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Förhör avslutat
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Förhörsplats
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RB 23:6
Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
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Berättelse

Biträdande förhörsledare: krinsp Marianne Öman.

Dialogförhör

F:   Krinsp Eiler Augustsson
F2: Krinsp Marianne Öman
M:  Mijailo Mijailovic
A:  Advokat Peter Althin

F : Ja Mijailo, bandspelaren går nu. Idag hade vi tänkt och börja och fråga dig om lite saker 
när det gäller din medicin. Går det bra?

M : (tystnad)

F : Vi skulle vilja fråga vad du har använt för någon mediciner?

M : (tystnad)

F : Det är väl inga märkvärdigheter, du kan väl svara på det. Du sitter tyst Mijailo.

M : (tystnad)

F : Innan vi satte på bandpelaren så sa du här att du inte kommer svara på några frågor, 
stämmer det?

M : (tystnad)

F : Om du inte vill svara på några frågor, så skulle vi gärna vilja ha en förklaring, varför du 
inte vill svara. Det är bra om du lämnar det, så vi kan förstå anledningen till det.



M : (tystnad)

F : Igår var det ju häktningsförhandling och då svarade du på åklagarens frågor, är det 
någonting som hänt under natten och morgonen här, som gör att du inte vill svarar på frågor 
idag?

M : (tystnad)

F : Någonting kan du säga.

M : (tystnad)

F : Då tycker jag att vi avslutar förhöret. 

M : (tystnad)

F : Du nickar, då gör vi det. Klockan är då 12.04.

Eiler Augustsson, krinsp Marianne Öman, krinsp
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Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mijailo Mijailovic delges att brottsmisstanken kvarstår.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
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Advokat Peter Althin.
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Marianne Öman
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2003-10-14
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F : Förhörsledare krinsp Marianne Öman
F2: Bitr. förhörsledare krinsp Eiler Augustsson
M : Den hörde Mijailo Mijailovic
A : Advokat Peter Althin

Brottsmisstanken kvarstår mot Mijailo Mijailovic. 

F : Ja Mijailo jag tänkte höra din inställning idag.

M : (tystnad)

F : Hörde du vad jag sa, Mijailo?

M : (tystnad)

F : Du sitter och tittar ner. 

M : (tystnad)

F : Du är misstänkt för ett allvarligt brott och misstankarna mot dig är starka och att det tyder 
på att det är du som har knivhuggit Anna Lindh, på NK i Stockholm den 10 september 2003. 

M : (tystnad) 

F : Då undrar jag varför. Du har ändå möjlighet att förklara den här händelsen. 

M: (tystnad)



F: Vill du att din advokat förklarar varför du inte vill prata?

M : (tystnad) 

F : Då frågar jag Peter Althin om han kan ge någon förklaring till varför Mijailo inte säger 
någonting?

A : Nej, jag har inga synpunkter. 

(en lång tystnad)

F2: Det är ändå rimligt Mijailo, tycker jag att vi får en förklaring till varför du inte svarar på 
frågorna. 

M : (tystnad) 

F2: Om du inte tänker svara på frågorna, så är det också rimligt att vi får klart för oss hur länge 
den här inställningen kommer att vara från din sida.

M : (tystnad) 

F2: Tänker du inte svara på några frågor framöver?

M : (tystnad) 

F2: Om det blir ett åtal mot dig och eventuellt rättegång, kommer du då att svara på frågor?

M : (tystnad) 

F2: Vi bör ha ett svar här, tycker jag.

M : (tystnad)

F2: Det är ju så Mijailo, att sammantaget om man tittar på dom uppgifter som finns mot dig, så 
är det alltså att det finns en kniv som är anträffad, som är mordvapnet och på den kniven finns 
det DNA från två personer och det är från Anna Lindh och ifrån dig. Sedan finns det en keps 
som är anträffad en bit ifrån brottsplatsen och på den kepsen finns det DNA från dig. 

Dessutom så finns det uppgifter från din mamma och din syster, att du för dom har erkänt att 
det är du som har knivhuggit Anna Lindh. Din mamma har till en väninna också berättat om 
detta. Är det någonting som du kan kommentera?

M : (tystnad) 

F2: Din mamma är i och för sig inte, kanske helt psykiskt frisk, men det finns inget som säger 
att hon skulle vilja dig något illa, genom att berätta det här för oss. Din mamma har också 
vallats i ett skogsområde i Hovsjö, där då vi har påträffat en del kläder och din mamma har 
berättat att du har varit ute i skogen där och lämnat det här och att hon har varit med. Så sent 
som i torsdags så hittade vi ett par gröna byxor, som till utseendet stämmer överens med de 
byxor som NK mannen hade på sig. Är det dina byxor det, Mijailo?

M : Nej. 

F2: Hur vet du det? Har du varit ute i skogen tillsammans med din mamma?

M : Nej.
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F2: Hur kan det då komma sig att din mamma har visat oss en plats där dom här sakerna finns?

M : Det får du fråga henne.

F2: Det har vi gjort också, hon säger att hon har varit tillsammans med dig ute i skogen.

M : Ja, men det får hon stå för, jag har inte varit där.

F2: Om det nu visar sig vara spår från dig på dom här byxorna och dom här andra 
tillhörigheterna, vad kommer du att svara då?

M : (tystnad)

F2: Vad har hon för någon anledning och ljuga om detta?

M : Fråga henne, det vet inte jag.

F2: Du måste ju förstå att din mamma berättar detta, inte för våran skull, utan det är för din 
skull. Hon vill ha en förklaring till varför det här på NK hände, hur det hände och varför det 
hände och hon vill att du berättar om detta.

M : Varför skulle jag bry mig om min mamma, vad hon tycker?

F2: Det har du väl gjort tidigare?

M : Nej. 

F2: Jo, det har du visst gjort det….

M : …jag är en myndig person och jag behöver inte bry mig om mamma.

F2:  Men du tycker om och du älskar din mamma eller hur?

M : (tystnad) 

F2: En mamma är alltid en mamma.

M : Vad ödmjuk du var. 

F2: Vad säger du?

M : Du var så känslig och ödmjuk va, du bryr dig så där om andra människor, det är bra. 

F2: Sen berättade du också,- kan du berätta om det du berättade på häktningsförhandlingen 
om Evve, vad som hände hemma hos honom.

M : Jag vill inte prata med dig, förstår du inte det, har du svårt att förstå det? Jag vill inte prata 
med dig.

F2: Ja, men jag vill prata med dig…

M : …ja men,- jag svarar inte.

F2: Men du har svarat hittills. 

M : Nej men alltså, jag kommer inte svara något mer, det här räcker, så att de,- jag har svarat 
på allt, jag vill inte svara på någonting.
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F2: Men du berättade under häktningsförhandlingen att…..

M : ….nej men jag vill inte svara på några frågor, kan du förstå det? Du kan lägga av nu alltså.

F2: Jag tror att du vill berätta.

M : Nej jag vill inte berätta.

F2: För personer som har….

M : …nej, jag vill inte berätta om någonting. Jag vill inte prata mer. 

F2: Vi vill inte dig något illa…

M : …nej, men jag vill inte prata mer alltså.

F2: Vi har varit raka och tydliga mot dig, vi har varit varsamma mot dig Mijailo och det 
kommer vi fortsätta att vara, men vi måste göra vårat jobb. Vårat jobb är och ta reda på ….

M : …men jag vill inte prata med dig, förstår du inte det, jag vill inte svara på några mer 
frågor, jag vill inte svara på några mer frågor.

F2: Kan du förklara då varför du inte vill svara på frågorna?

M : Men du blandar in min mamma och det här liksom, de är myndig person, du vet,- jag har 
fyllt 18 för länge sen va,- man kan inte blanda in liksom andra människor,- jag bryr mig,- jag 
bryr mig inte vad dom gör alltså, förstår du, jag bryr mig inte vad dom gör. Jag bryr mig 
varken om henne eller om någon annan alltså. 

F2: Bryr du om dig själv då?

M : Nej men jag vill inte prata med dig alltså, förstår du inte det. Man säger till dig hundra 
gånger, jag vill inte prata med dig.

F2: Eftersom det är du som har gjort det här..

M : .. nej men, jag har inte gjort någonting, jag vill inte,- jag vill inte prata med dig alltså, 
förstår du inte?

F2: Det är du som har knivhuggit Anna Lindh.

M : Nej, jag har inte gjort någonting.

F2: Och den enda som kan berätta, det är du själv, hur det gått till, varför….

M : …nej men jag kan inte berätta någonting som jag inte har gjort, förstår du inte det. Jag vill 
inte prata med dig.

F2: Det är inte bra om du bär det här inom dig själv.

M : Du håller på så här och lägger orden i munnen på mig och såna här grejer du vet, du påstår 
vissa saker, förstår du,- jag vill inte prata med dig alltså.

F2: Men det jag påstår…

M : …Nej, men jag vill inte prata med dig, förstår du inte.

F2: Men vi måste prata med varandra.
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M :Nej, jag vill inte prata med dig. Prata med dig själv….. Vi lever i en demokrati, eller hur? 
Jag behöver inte svara på frågor om jag inte vill.

F2: Nej.

M : Men då måste du acceptera det eller hur, om det är demokrati. Om det är diktatur, det är en 
annan sak.

F2: Men jag har rätt att prata till dig.

M : Nej, vi lever i en demokrati, jag vill inte svara på några mer frågor.

F2: Men du är så pass begåvad och förnuftig Mijailo, så att du…

M : …nej men jag vill inte prata med dig ….

F2: ….att du måste prata om det här.

M : Nej, men jag vill inte prata med dig, jag vill inte svara på några mer frågor.

F2: Det hjälper inte dig ett dugg det här.

M : (tystnad) 

F2: Vår erfarenhet av personer som har genomfört såna här grova våldsbrott, det är att dom har 
behov att prata.

M : Nej men jag har inte det där behovet. Du kan inte generalisera och säger alla, (ohörbart) 

F2: …nej, men det kan…

M : …jag har inte det där behovet av att prata, jag vill inte prata med dig och jag vill inte svara 
på några mer frågor.

F2: Men det kan också vara så att dom känner sådan ångest och skam över det som har 
inträffat, att dom inte kan berätta det eller vill berätta det. 

M : (tystnad) 

F2: och i ditt fall är jag övertygad om att det är det sistnämnda, att du känner sådan skam och 
ångest….

M : …nej…

F2: ….. över det här…

M : ..nej absolut inte. Du känner inte mig.

F2: Det är för din egen skull det här, inte för Mariannes eller min skull, som du skall berätta 
om det här…
M : …men jag har redan sagt att jag vill inte prata med dig. Jag vill inte svara på några mer 
frågor. 

F2: Den enda som kan lämna svaren på de här frågorna, är du Mijailo, ingen annan. Anna 
Lindhs man och barn vill har reda på varför det här hände och hur det hände. Hela Sverige vill 
ha reda på, hur och varför det hände och även ute i världen vill man ha reda på det och den 
enda som kan ge dom här svaren, det är du Mijailo.
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M : (tystnad)

F2: Man får faktiskt ta ansvar för det man har gjort.

M : Jag har inte gjort någonting.

F2: Men hur kan du då förklara, att ditt DNA finns på mordvapnet, det är (ohörbart) …

M : ….nej du, det det stämmer inte, det kan inte vara mitt DNA eftersom jag inte var där.

F2: Det är ditt DNA.

M : Nej, det är inte mitt DNA.

F2: Det är det visst det.

M : Nej.

F2: Det finns ingen anledning för dig att ifrågasätta det.

M : Jo det finns det. 

F2: Nej.

M : Varför gjorde,- varför gjordes det inte i Sverige och varför gjorde man inte analysen i 
Sverige och..

F2:  Dom gjorde det inte i Sverige på grund av att det är så små mängder DNA och man 
vågade inte göra det på SKL i Linköping, utan man skickade det till England. Där har du 
svaret på den frågan. Det finns inte sån teknik i Sverige, men det finns utomlands. Man vågade 
inte riskera att det skulle bli förstört här i Sverige, därför skickade man det här till England. 
Det är svaret, men i Sverige har man analyserat DNA från kepsen och det är ditt DNA. Hur 
kan det komma sig att den kepsen ligger där, med ditt DNA på?

M : (tystnad) 

F2: För din egen skull och för din familjs skull, måste du berätta det här.

M : (tystnad) jag vill inte prata me dig.

F2: Det vill du,- egentligen vill du det. Ja, du skrattar nu.. du är en ung kille, 24 år. Du kan 
inte leva med detta, utan ha berättat det, du kan inte bära det här hela livet, själv. Det är också 
fråga om ansvar, du måste kunna ta ansvaret, man får faktiskt stå för det man har gjort Mijailo. 
Man kan inte bara krypa undan. Det finns förklaringar till saker, som händer och alla vi 
människor söker efter förklaringar, varför hände detta och hur kunde det komma sig att det 
händer. Det är en ständig fråga som återkommer i alla sammanhang och dom frågorna, dom 
kan bara du ge svar på. 

F2: Har du haft några gröna byxor, Mijailo?

M : (tystnad) 

F2: Hur kommer det sig att man tar sig från Tullinge och har med sig kläder och ger sig ut i 
skogen för att förstöra sin kläder. Man åker flera mil för att göra detta, efter det att Anna Lindh 
har blivit knivhuggen och varför förändrar man sig sitt utseende. Varför ber man någon att 
klippa ens hår och polisonger och dagen efter att Anna Lindh har blivit knivhuggen. Det är 
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bara du som kan svara på detta. Vi kan dra våra slutsatser och dom är enkla och dra, med tanke 
på vad som finns på kniven, vad som finns på kepsen. Du kanske tror….

M : …nej men kniv,- vad heter det,- angående klippningen,- kriget i Jugoslavien pågick i tre 
år, under dessa tre år har jag klippt mig minst femtio gånger.

F2: Men varför klippte du dig hemma hos Evve, det kan du svara på.

M: (tystnad)

F2:Vi vill inte dig något illa på något sätt, vi ser inte ner på dig på något sätt heller. Är det det 
du tror?

M : (tystnad) 

F2: Vi vill ha en förklaring till vad som hände och den möjligheten har du fått vid flera 
tillfällen tidigare att berättat om, vi kommer att fortsätta och be dig och förklara. 

M: (tystnad)

F2: När åkte du in till stan den här dagen, den 10 september, kan du berätta det. Vad gjorde du 
innan du kom till NK? 

M: (tystnad)

F2: När såg du första gången Anna Lindh, vad var det som gjorde att du fick det här infallet att 
attackera henne, vad hände sen. Det måste du kunna berätta. 

M : (tystnad) 

F2: Vad är det som gör att du misstror de här DNA resultatena, eller åtminstone ifråga sätter 
dom? 

M: (tystnad)

F2: Varför hände det här, Mijailo?

M : (tystnad) 

F2: Du har inte varit helt omedveten om vad som hände, eller hur?

M : (tystnad) 

F2: Det kan vara svårt för sig själv, att erkänna detta för sig själv, det förstår jag. Och det kan 
vara svårt att berätta det för oss, men vi är bara fyra i det här rummet. För oss kan du berätta 
vad som hände, vilka tankar du hade. 

M: (tystnad)

F2: Känner du någon som heter Najat, en väninna till din mamma, i Södertälje?

M : (tystnad) 

F2: Varför åkte du till henne på kvällen efter det att Anna Lindh hade blivit knivhuggen? Det 
skulle du kunna berätta om. 

M : (tystnad)
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F2: Kommer du svara på några mer frågor, Mijailo?

M : Nej.

F2: Kommer du inte att göra det?

M: ( tystnad ) 

F2: Nej.

F : Då kan vi avsluta förhöret och klockan är 10.31.

Stockholm som ovan 

Marianne Öman, krinsp Eiler Augustsson, krinsp
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F : krinsp Marianne Öman
F2: krinsp Eiler Augustsson
M : Mijailo Mijailovic
A : Adv Peter Althin

F : Jag tänkte börja med det Evve har berättat, det är en kompis till dig, som vi har pratat med 
och du har också nämnt honom. Han berättar bl.a. då att han klippt ditt hår och så där, du kan 
berätta om det själv.

M : Nej, jag vill inte svara på några frågor.

F : Nej.

M : Jag har sagt allt jag har kunnat, jag kan inte svara på några mer frågor.

F : Mm, men Evve har i alla fall berättat att …….

M : … ja, jag kan lyssna på dig,…

F : ..mm..

M : …(ohörbart) …

F : Men du får ju gärna kommentera om det är någonting som jag säger fel eller om det är 
någonting som du har och tillägga. Det är ju din möjlighet och göra det under förhöret. Men 
han säger i alla fall att du har sagt till honom och klippa ditt hår och du hade med dig då en 



hårklippningsmaskin till honom. Evve berättar också att han rin,- du ringer till honom på 
kvällen den 10 september eller natten åt den 11 september och ber att han skall komma och 
hämta dig, vilket han gör. Stämmer det?

M : Nej.

F : Stämmer inte det?

M : (ohörbart) 

F : Mm.

M : Nej, men jag kan i alla fall lyssna på …

F : ..mm, men du får ….

M : …vad han har sagt va, jag vill inte kommentera, jag vill inte svara på några frågor, alltså,- 
jag kan inte svarar på någonting, men jag kan lyssna vad han har sagt.

F : Men om det är någonting som han säger som är fel, så kan du säga det!

M : Mm.

F : Han berättar i alla fall att han har hämtat upp dig i Tullinge och att anledningen till att du 
vill att han ska hämta dig, det är att du har blivit utslängd hemifrån, säger du till honom. Han 
hämtar upp dig och ni kör hem till hans och Carolinas lägenhet i Solna, där du får sova på 
natten. Stämmer det eller? Är det som Evve säger till oss?

M : Nej.

F : Det stämmer inte?

M : (Tyst) 

F : Och att han på morgonen sen får klippa dig. Det är en uppmaning av dig. Och i den här 
lägenheten Evve bor ju även Caroline och det,- hon har också berättat om,- hon är inte med 
vid det här tillfället när Ewe klipper dig, utan det är vad Ewe sagt till henne. Men att polisen 
har då också beslagtagit rester av ditt hår, som hamnade på golvet då Evve klippte dig. Du 
berättar ju också om det här under häktesförhandlingen, den 9 oktober. Kan du kommentera 
det?

M : Nej, nej jag vill inte svara på några frågor.

F : Nej, men du säger i alla fall under häktningen att du hade klippt dig, för att du ville ändra 
frisyr säger du. Varför säger du det under häktningen?

M : Jag vill inte svara på några frågor.

F : Evve säger också att du är kvar i lägenheten till den 12 september och att du lämnar den 
på,- vid 13-tiden. 

M : (tystnad)

F : Din mamma har sedan berättat att samma dag, senare på dagen, så åker ni tillsammans ut 
till Hovsjö.

M : (tystnad)
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F : Och hon berättar om att du har gömt kläder i skogen där, som ni försöker leta upp.

M : (tystnad)

F : Att ni hittar en del av kläderna, men inte alla. Efter det så besöker ni en väninna till din 
mamma, en person som du också känner Najat, ni kommer dit senare, ca vid 18, efter 
18-tiden. Att du,- att ni sover över där och det är du och din mamma. Är det någonting du 
kommenterar?

M : Nej, nej jag vill inte svara på några frågor. 

F : Var det så att du var där eller?

M : Nej, jag vill inte svara på några frågor.

F : Mm.

M : Jag bara lyssnar på dig, det du har skrivit. 

F : Mm..

M : …sa att jag skulle göra det, men jag vill inte svara på några frågor, jag kan bara lyssna på 
det du har skrivit. 

F : Nej, men det jag skulle vilja veta, dom  här människorna som vi har pratat med, dom har ju 
berättat det här för oss. 

M : (tystnad)

F : Är det någonting som dom har hittat på eller är det någonting som du,- att du inte vill 
svara?

M : Nej, jag vill inte svara på …

F : ..vill inte svara, det är inte så att dom inte talar sanning?

M : Nej, men det är felaktiga uppgifter.

F : Mm, vad är det som är fel?

M : Nej, men jag vill inte svara på några frågor.

F : Men om det är några felaktiga uppgifter, så kanske vi kan ta reda på det, i så fall.

M : Nej, men jag vill inte svara på frågor. Jag har sagt allt jag har kunnat, så jag kan inte svara 
på några mer frågor.

F : Vi har också fått uppgifter att du sedan besöker Huddinge psykakut och det vet vi ju att du 
var, det har du själv sagt..

M : ..mm..

F : ..tidigare förhör. Kan du berätta anledningen till varför du besöker Huddinge?

M : Nej, jag vill inte svara på några frågor.

F : Evve har också berättat sen att du söker upp honom efter det att du blivit utskriven från 
Huddinge sjukhus, att du bor hos honom fram till den 16:e, då polisen kommer och hjälper till 
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och avvisar dig då från den här lägenheten. Är det något du vill kommentera om det. Varför 
ville du inte lämna lägenheten för?

M : Nej, jag vill inte svara på några frågor.

F : Carro,- Caroline hon berättar också att hon noterar att du har rakat av dig dina polisonger 
och säger också att du har rakat av dig ena,- halvan av ena ögonbrynet. 

M : (tystnad)

F : Din mamma hon säger också att, du inte varit hemma den här dagen den 10 september, 
som du har sagt.

M : (tystnad)

F : Hon berättar också att du var borta den 9:e, alltså dagen innan, kommer du ihåg den dagen?

M : Nej.

F : Då har du uppgivit för henne att du var inne i stan och tittade på jugoslaviska basketboll 
laget.

M : (tyst nej).

F : Det var inte så?

M : Nej. Nej men jag sa till dig, ja ja,- jag vill inte svara på några frågor alltså, men jag kan 
lyssna på det du har och säga alltså.

F : Mm.

M : Men jag kan inte svara på några mer frågor.

F : Din mamma berättar också att hon hade köpt en keps till dig, ca en månad före den här 
händelsen, alltså någon gång i augusti skulle ha köpt den här kepsen och att du var med vid det 
här tillfället och den här kepsen liknade då den här kepsen som hittades i Salénhuset, och som 
då var din DNA på. 

M : (tystnad)

F : Hon berättar också att du kommer hem den 10:e framåt tidig kväll och packar en väska och 
lämnar sedan lägenheten. 

M: (tyst)

F: Polisen har ju också varit ute med din mamma i skogarna i Hovsjö, där man hittade en 
väska som hon har identifierat som den som tillhör er familj. 

M: (tyst)

F: Du skall också ha berättat för din mamma, att det är du som har dödat Anna Lindh. 

M : (tystnad)

F : Din mamma har också berättat att ni var ute i skogen i Hovsjö och att ni letade efter kläder 
som du hade gömt där och att polisen sedan hittade ett par gröna byxor. Det är du tidigare 
informerad om, dom här byxorna. Dom här byxorna har SKL analyserat och hittat blod, på 
dom här byxorna. Att man har konstaterat att det är med visshet Anna Lindhs blod. Att det inte 
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råder någon tvekan om det. Kan du svara på hur det kan komma sig, hur det här blodet kan 
hamna på …

M : ..jag vill inte svara på några frågor, jag sa tidigare. Jag kan lyssna på det du har och 
komma med, men jag har,- jag kan inte svara på …

F : Men Mijailo, du har ju möjlighet och kunna förklara det här! Är det svårt och prata om det, 
är det därför som du inte vill svara på några frågor?

M : Nej, men jag har redan sagt att jag,- allt jag har kunnat säga, så jag vill inte svara på några 
mer frågor.

F : Jag anser ju inte att du har svarat på alla frågor.

M : (tystnad)

F : Du har ju tidigare fått,- blivit informerad om den här kepsen, att det är din DNA och att det 
är DNA på den här kniven som användes vid dådet och att på dom här byxorna som hittades, 
så fortgår undersökningar, för eventuellt hitta några mer spår. Har du någon annan förklaring 
till vad som har hänt?

M : Jag vill inte svara på några…

F : Nej. Med alla dom här bevisen som jag har talat om för dig nu, så förstår du att jag har 
ganska många frågor till dig. Du kommer ju sannolikt bli åtalad för det här.

M : (tystnad)

F : Att du har nu möjlighet att berätta vad som har hänt, och vi har möjlighet och kolla upp 
några saker som du vill säga.

M : Inte svara på några frågor.

F : Kommer du att prata under rättegången?

M : (tystnad)

F : Du förstår det kommer ställas många frågor till dig. 

M : (tystnad)

F : Det är också bra för dig själv om du berättar.

M : Jag vill inte svara.

F2: Nu har det gått ett antal förhör här Mijailo, som du inte har villat svara på frågor, men kan 
du ändå lämna en rimlig förklaring till varför du inte vill svara på frågorna?

M : Jag vill inte svara på frågor.

F2: Men det är ändå lite,- det är väldigt svårt att förstå, när du säger att du är helt oskyldig till 
detta och sen vill du inte svara på dom här frågorna.'

M : Jag har svarat på alla frågor, så jag vill inte svara på några mer frågor.

F2: Det är viktigt att vi får en bra beskrivning av vad som har hänt, från dig själv och det är 
inte bara bra för oss, det är bra för dig, framförallt för dig själv och din familj.
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M : Du kan stänga av den, jag vill inte svara på några mer frågor.

F2: Nej, du kan lyssna. Det är bra för dig själv, det är bra för din familj, det är bra för 
brottsoffrena, alltså för Anna Lindhs familj, att dom får en förklaring till vad som hänt och för 
din egen del, så är,- om du skulle berätta om det här, så är det bara en förbättring för dig själv. 
Du kan inte bära det här själv.

M : Jag kommer inte svara på några mer frågor…

F2: …du kommer och kvävas av det här Mijailo, om du inte berättar om det. 

M : (tyst) du kan stänga av den här, jag tänker inte svara på något.

F2: Nej, men har du förstått nu vad Marianne sa om de här byxorna?

M : Nej.

F2: Dom byxorna som man anträffar i det här skogsområdet, ditt din mamma har visat oss, 
dom har alltså blod ifrån Anna Lindh och det är,- råder ingen tvekan om att det är så och när 
det gäller dom byxorna kommer undersökningen att fortsätta, när det gäller andra spår. För din 
egen skull så hoppas vi att du kommer ändra inställning till det här. Det kan finnas något 
positivt av det här också, om du berättar vad du har varit med om. 

A : Ja, kan vi stänga av här nu, som om inte …

F2: Nej.

A : Mijailo vill svara på fler frågor, som du säger, det har du sagt tidigare.

F2: Jag, tycker ändå att man kan säga det, det väljer vi själva, tycker jag. 

F : Vi avslutar förhöret och klockan är 13.26.

Stockholm som ovan 

Krinsp Marianne Öman krinsp Eiler Augustsson
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Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brottsmisstanken kvarstår.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Peter Althin
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Eiler Augustsson
Förhörsdatum

2003-10-28
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Kronobergshäktet
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tjänsteanteckning K 233390-03 – förhör med Mijailo Mijailovic 2003-10-28.

Mijailo Mijailovic och hans offentlige försvarare advokat Peter Althin var kallade till förhör på 
Kronobergshäktet tisdagen den 28 oktober 2003 kl. 13.00.

Innan förhöret överlämnade krinsp Eiler Augustsson och Mikael Neselius en översättning av 
vittnesutsaga daterad 16 oktober 2003 från Jonathan Paul Whitaker vid The Forensic Science 
Service (FSS), England. Denna vittnesutsaga rör undersökning av den kniv som använts vid 
mordet på utrikesminister Anna Lindh.

Advokat Althin och hans huvudman har tidigare meddelats muntligt förhandsbesked om 
innehållet i detta utlåtande. De har även den 7 oktober 2003, i samband med förhör, delgivits 
muntligen vad som framkom vid en videokonferens mellan SKL och FSS som hölls tidigare 
samma dag. Förhandsbeskeden är identiska med slutsatsen i ovan nämnda vittnesutsaga.

Innan förhöret fick Mijailovic och Althin också möjlighet att läsa ett meddelande om 
information rörande FSS och deras DNA-verksamhet. Detta meddelande är undertecknat av 
ärendeansvarig Weine Drotz vid SKL.

Krinsp Eiler Augustsson och Mikael Neselius lämnade därefter förhörsrummet för att bereda 
advokat Althin och hans huvudman möjlighet att i lugn och ro studera handlingarna.

Efter cirka 10 minuter öppnade advokat Althin dörren till förhörsrummet. Advokat Althin sade 
att det inte var möjligt för honom att granska vittnesutsagan under dessa omständigheter. Han 
önskade få studera det i lugn och ro. Han ville att vi skulle framföra till överåklagare Agneta 
Blidberg att han helst ville ha en egen kopia av handlingen.

Därefter skulle förhöret med Mijailovic ta vid. Denne inledde dock med att säga att det inte 
var någon idé att förhörsledarna tog fram bandspelaren eftersom han inte tänkte svara på några 



frågor. Undertecknad informerade Mijailovic att vi ändå ville ställa ett antal frågor för att det 
skulle framgå av protokollet att frågorna ställts. Mijailovic svarade att han ändå inte skulle 
besvara frågorna. På fråga om han framöver kunde tänka ändra sin inställning så svarade 
Mijailovic att han inte visste detta för tillfället..

Det blev alltså inget formellt förhör denna dag.

Det framfördes till Mijailovic och advokat Althin att chefsåklagare Krister Peterson ämnade 
närvara vid förhör senare under veckan. Althin lovade återkomma till undertecknad under 
morgondagen med besked.

Stockholm 2003-10-28

Eiler Augustsson, krinsp
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Försvarare/ombud önskas

Advokat Peter Althin
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Ja

Förhörsledare

Eiler Augustsson
Förhörsdatum
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Förhör påbörjat

11:10
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Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare Krister Petersson.

F :   krinsp Eiler Augustsson
F2 : bitr. förhörsledare chefsåklagare Krister Petersson
M : Mijailo Mijailovic
A :  Advokat Peter Althin

F : Hur är det idag Mijailo, kan du svara?

M : (tystnad) 

F : Det är några frågor som jag skulle vilja ställa till dig. Tänker du svara på några frågor?

M : Nej.

F : Kan du idag berätta varför du inte vill svara på frågor?

M : (tystnad) 

F : Vad som är anledningen?

M : Därför att du läckt uppgifter till,- till tidningar och massmedia.

F : Du menar att jag gör det?

M : Det spelar ingen roll vem som gör, huvudsaken att det lämnas till massmedia.

F : Är det det som gör att du inte vill uttala dig?

M : (tystnad) 



F : Jag skulle vilja fråga, när det gäller tiden för den 10 september,…

M : …jag vill inte svara på några frågor.

F : Nej, men jag ställer ändå frågan, så att det framgår att jag har ställt frågan till dig. I vilken 
sinnesstämning var du dagarna innan 10 september och just dagen den 10 september. Var det 
som vanligt för dig eller var det någonting som hade förvärrat din situation vid den tidpunkten?

M : Jag har inte sovit på,- 2, 3 dygn tror jag.

F : Du hade inte sovit på 2, 3 dygn?

M : …det är ganska vanlig för mig, alltså det.

F : Vad var anledningen till att du inte hade sovit just då?

M : Nej, jag hade,- jag hade bråkat hemma och varit osams med föräldrarna och så där. 

F : Vad hade ni bråkat om då?

M : Nej, det var allt möjligt, så att…

F : Men det brukar vara så, säger du?

M : Ja, det händer ofta att jag inte sover på flera dygn så där, då tänkte jag på någonting som 
hade varit eller sådär. Bli påmind om allting så där.

F : Men hade någonting annat hänt då, just vid den här tiden?

M : Nej, jag minns ju att jag ville prata med min läkare i Tumba, men hon vill inte, vad heter 
det,- hon var inte där och så där, hon var inte i Tumba, så jag fick inte prata med henne. Jag 
sökte upp henne en gång men, hon var inte där.

F : Kommer du ihåg när du sökte upp henne?

M : Jo,- nej jag vet inte när det var, men det var kring den här tiden.

F : Kommer du ihåg om du besökte henne den 10 september?

M : Nej, det tror jag inte, nej,- nej jag sökte upp henne, det måste ha varit några dagar innan, 
alltså.

F : Vad var anledningen till att du sökte upp henne då?

M : Jo, men jag brukar alltså gå hos henne ofta, och så där, sen när jag inte sover på flera 
dygn, då brukar jag gå ibland till Huddinge akuten. Men dom sa till mig på Huddingeakuten, 
att ja,- eftersom jag hade egen läkare i Tumba, så skulle jag försöka prata med henne och inte 
med,- komma till akuten så ofta liksom. Hon sa till mig " du kan inte springa här på akuten 
hela tiden ". Nej, men jag har varit på akuten många gånger, för sömnproblem. Men det är inte 
lätt att bli inlagd och så där.

F : Vad är det för några tankar du har i huvudet då, när du inte kan sova?

M : Det är många saker alltså, man hör röster eller,- man blir påmind så dära,- olika händelser 
och…

F : Vad är det du blir påmind om då?
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M : Jo, men det är mycket så där, som har hänt, dåliga saker och…

F : Kan du berätta om vilka dom sakerna är?

M : Ja, de är, jag hade en anmälan på mig förut, men,- det var en tjej som anmälde mig för,- 
jag gick dit för och pratade med henne och hon sa till polisen att jag gick dit för att hota henne, 
så där.

F : Det är det som du funderar på fortfarande?

M : Ja.

F : Funderar du på det även, när du sitter här?

M : Jo.

F : Hon gjorde anmälan på dig för att du…?

M : Ja, hon sa det,- hon sa att jag var på henne (ohörbart).

F : Hur länge hade du haft kontakt med henne?

M : Sen,- ja har träffat henne då och då, men sen hösten någon gång –98. Sen träffade jag 
henne igen sommaren –99, så där. Jag var väl hemma hos henne, det var i november någon 
gång, oktober, november 2000. 

F : Ja, och vad hände sedan?

M : Ja, jag gick alltså dit för att och,- jag ville prata med henne så där, varför hon inte ville 
svara i telefonen och så där och då. När jag gick dit då,- då har dom ringt polisen och sen så 
kom polisen utanför där. Sen pratade jag med polisen och dom sa liksom att,- hon sa att jag 
hade ofredat henne och så där. Så dom skrev ner på pappret, ofredande och olaga hot.

F : Men du var intresserad av henne?

M : Ja jag var intresserad av henne, alltså.

F : Men hon var inte intresserad?

M : Nej, nej. Nej men jag gick dit för att prata med henne alltså, prata med henne, men hon sa 
att jag hade hotat henne. Så,- så blev det rättegång sen på, 2001, i april, 9 april 2001.

F : Det här är någonting som du fortfarande tänker på?

M : Ja.

F : Du har inte kunnat koppla bort det?

M : Nej.

F : Vad är det för anledning till att du inte kan koppla bort det? Hon liksom,- hon har ju 
liksom sagt nej en gång, vad jag förstår.

M : Ja.

F : Vad är det som gör att du fortsätter och ältar detta då?
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M : Nej, jag vet inte.

F : Har du svårt att acceptera att hon,- att hon…..

M : …nej, men jag vet inte varför, det blev som det blev. 

F : Du vet inte varför att hon,- varför hon anmälde dig?

M : Ja. 

F : Men förklarade hon inte det i rättegången då?

M : Nej, det var liksom,- det var hennes familj var där och så dära.

F : Ja..

M : Hon tyckte så dära,- att jag liksom,- att jag var på henne och sådär.

F : Att du var på henne?

M : Mm, att jag var jobbig och…

F : Du älskar henne fortfarande?

M : Ja. Nej men hon har,- hon har du alltså, du vet,- hon har anmält för att bli av med mig 
alltså, så (ohörbart).

F : Och du kan inte acceptera det?

M : Nej.

F : Är du arg på henne?

M : Nej, inte arg så där, men….

F : Är det den enda tjej som du har haft någon kontakt med?

M : Ja.

F : Det är det?

M : (ohörbart) 

F : Det är det? Har du försökt med andra….? 

M : Nej.

F : Du har inte försökt få kontakt med några andra flickor?

M : (ohörbart) 

F : Vad tycker du….

M : …nej, men det går inte liksom och,- vad ska man säga,- det går, men det är svårt.

F : Vad är det som är svårt Mijailo? Är det svårt med kontakt med kvinnor..

M : ..ja, det är svårt.
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F : Vad är det som gör att du har svårt vid kontakt med kvinnorna?

M : Mm.

F :  Vad är det som gör att det svårt för dig?

M : Jag vet inte, man vill kanske, dom uppfattar,- att man säger något konstigt eller så. Nej, 
men det är ju så,- i dagens läge alltså, du får inte hjälp alltså, när du går på Huddinge akuten 
alltså,- du blir ignorerad alltså, det är inte så att man kommer dit och blir hjälpt, dom säger du 
kunde vara din egen läkare, sen när du,- när du ska gå till din egen läkare, då säger dom "hon 
är inte här" du vet, " hon har eller så kommer hon och säger "jag har för mycket att göra idag, 
du kan inte komma och träffa mig idag, jag har ingen tid att träffa dig".

F : När du var där hos Liliana, var hon inte där då eller?

M : Ja, det hände att hon inte var där eller en gång var hon där och sa att hon inte hade tid och 
prata med mig. Sist jag var där, så sa hon "jag kan inte träffa dig, jag kan inte prata med dig, 
jag har mycket att göra" sa hon.

F : Vad tänkte du då?

M : Nej, men då då, det går inte sedan när man går till akuten, då säger dom och gå och prata 
med henne. Så man står där och pendlar mellan, dom kastar bollen till varandra. 

F : Ja du har haft mycket kontakt med psykiatrin.

M : Ja.

F : Hur skulle psykiatrin gjort för att ha hjälpt dig då?

M : Jo, men i början, alltså när jag gick till Älvsjö alltså,- Älvsjö,- jag gick till enheten för 
idig behandling av psykoser vet du, så,- så fick jag ingen medicinering alltså, jag fick inga 
mediciner alls (ohörbart), så där,- så att de, han läkaren,- han tyckte inte att man skulle ha 
någon medicin. Man var för ung för att ta medicin, då skall man försöka utan medicinen.

F : Men är det bara mediciner som skulle hjälpa dig?

M : Jo, men de de fungerar inte alls, du vet såna här,- där i Tumba hade jag inte ens,- i Älvsjö 
hade jag kontakt med en psykolog en gång i veckan, en gång i veckan. Men i Tumba fick jag 
ingen psykolog eller någonting. Så jag fick träffa henne en gång i månaden, Liliana liksom och 
prata med henne i en timma. Sen när timmen är slut, då får man gå hem. Dom har inte 
liksom,- sen dom ska lägga ner också Huddinge akuten där, det skall flyttas till Tumba allting.

F : Men var det inte på gång att du skulle få träffa en psykolog hos Liliana?

M : Nej, nej dom aldrig nämnt det ens. 

F : Men ändå kvarstår ju min fråga, vad vad, hur skulle psykiatrin kunna ha hjälpt dig på annat 
sätt, hur menar du?

M : Jo,  men psyk,- psykologen alltså, du vet när man kan prata med dom och,- träffa dom 
lite oftare, inte en gång i månaden liksom.

F : Du gick ju ganska tätt där på på,…

M : …jo…
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F : …i Älvsjö.

M : Ja.

F : Tycker du att du blev hjälpt där?

M : Ja, det hjälper liksom, om man pratar ut och så där, om man fick prata med han, 
psykologen där liksom, det är klart att det hjälper liksom, men sen…ja var missnöjd med 
läkaren där, inte med psykologen. För läkaren han gav mig inga mediciner, alltså.

F : Han gav dig ingen medicin?

M : Nej.

F : Och det vill du ha?

M : Ja. Nej men jag sov inte på, en gång sov jag inte på fem dygn va och då pratade jag med 
han läkaren och så säger han "ja, de är ingen liksom, det är inget farligt liksom så där att, att 
inte sova, man kan ju inte, det händer ingenting med hjärtat eller så där med kroppen, det är 
hjärnan som tar stryk så där alltså". Han sa att det var inte livsfarligt att sova på fem dygn. Han 
tyckte att dom här medicinerna är alla så här beroendeframkallande, så att man skall akta sig 
för dom.

F2: Vad händer med dig när du inte kan sova på fem dygn, hur blir du då, blir du arg..?

M : Nej, men du, man tappar verklighetsuppfattningen,- man tappar verklighetsuppfattningen 
och sen man får hallucinationer och man har jätteont i huvudet, känner press och…så det, 
hjärnan tar mycket stryk när man inte sover på tre, fyra dygn, en dygn kan man klara va så där, 
men är man inne på tredje dygnet och sådär, då tar hjärnan mycket stryk.

F : Dom här hallucinationerna, vad är det för någonting? Kan du berätta om dom

M : Ja, man kan höra röster och sen kan man se bilder och..

F : Vad är det för några röster du hör då?

M : Ja, man kan höra allting från fåglar. Fåglar som kommer upp på fönstret och sen så kan 
man höra knackningar på fönster va, knackningar på dörren och sen så går man kollar upp hela 
natten, så här, att dörren är låst och så där. Man tror att någon skall bryta sig in. Man blir 
paranoid också när man inte sover så här, man kan bli väldigt paranoid. 

F : Vad är det för några bilder du ser då?

M : Ja, man kan se bilder på Jesus …

F :  Du tidigare berättat om….

M : ..ja..

F : ..att du har pratat med Jesus.

M : Mm.

F : Den här tiden runt den 10 september, hur var det då, kan du komma ihåg det?

M : Nej det var länge sen, jag kan inte,- men jag vet, jag vet att jag inte har sovit liksom, då 
på, flera dygn men, och det händer alltså allt hela tiden, alltså de, de får liksom, det händer 
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hela tiden alltså, att man inte sover.

F : Dom här tankarna du har i huvudet, rör de sig bara om den här flickan, Jasmina?

M : Mm.

F : Bara det?

M : Jo, det rör sig mycket i huvudet.

F : Är det om den här, den här saken, som hände mellan dig och din pappa då.

M : Mm.

F : Är det någonting också som du funderar på?

M : Ja, det kommer också ofta.

F : Det gör det?

M : Ja.

F : Är det någonting som du har kunnat prata med din pappa om?

M : Nej, nej jag har aldrig pratat.

F : Har du försökt?

M : Nej, nej det går inte, det känns lite svårt och prata om det. Jag har aldrig,- jag har inte 
liksom,- vågat prata om det.

F : Har du försökt och prata med din pappa om det här?

M : Nej, nej jag har aldrig vågat liksom,- jag vet inte hur det skulle bli.

F : Har din pappa försökt prata med dig?

M : Nej, nej.

F : Om jag tolkar dig rätt, så har ni aldrig pratat ut riktigt om den händelsen.

M : Nej, nej, har inte pratat ut, nej. Jag har pratat med,- henne läkaren där, Liliana i Tumba 
och sen pratade jag i Älvsjö med Anders.

F : Med Anders Åsgrim?

M : Ja, jag pratade med  honom, men aldrig med, aldrig med min pappa.

F : Är det någonting som trycker dig det där, den händelsen mellan …

M : …ja de,- ja de..

F : Finns det fler saker i din tillvaro som du funderar på, som du ständigt har i tankarna?

M : (kort paus) Jo men, att man inte har några kompisar och så där,- och tjej, att man inte har 
flickvän och kompisar och så där,- men dom där sakerna hör ihopa med,- du vet man liksom, 
om fol,- om folk får veta liksom att man har,- att man har liksom,- det här med pappa, du 
vet,- när, när hon fick veta det,- då tar dom en distans, dom tar avstånd. Så dom hör ihop dom 
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här sakerna. Så blir man isolerad och folk tar liksom avstånd. Man blir utfryst och mobbad. 
Det påverkar mycket negativt psykiskt.

F : Hur ser du på dig själv?

M : Hur ser jag på mig själv? Ja, jag vet inte liksom.. jag känner mig mycket misslyckad, på 
nåt sätt. Totalt misslyckad person.

F : Totalt misslyckad person? 

M : Ja. 

F : Och vad beror det på?

M : Jo men, det är ju bara (ohörbart).

F : Vad sa du?

M : Nej men, de (ohörbart), när man blir utfryst och sen mobbad i skolan, sen efter (ohörbart), 
det blir man, ökänd i stan,- i Stockholm va, så dära, illa sinnad. Det målas upp en illa sinnad 
bild va. Så får man ännu mindre kompisar. Sen står man där utan kompisar, helt självisolerad, 
svårt och sova och.

F : Men vet du att det är så….

M : …man kommer i en ond cirkel alltså, som man inte kommer ur, man man blir fast i en ond 
cirkel.

F : Men vet du att det är så, eller tror du bara det?

M : Nej, det är så.

F : Är det någon som har sagt det till dig?

M : Jo men, folk har liksom sagt mycket saker till mig, det är inte så att,- (ohörbart) den här 
tjejen hon är liksom,- sagt mycket dåliga saker till mig.

F : Och ditt självförtroende hur är det?

M : Nej, den är ju borta.

F : Hur länge har det varit det?

M : Ja, den har varit sådära,- förut var det bättre, men sen i alla fall –99 har det… början på 
året –99.

F : Har du på något sätt försökt bryta ner den där bilden, negativa bilden av verkligheten eller 
…

M : …nej..

F : …din uppfattning om verkligheten?

M : Nej, de de går inte alltså, de,- jag klarar inte av det, det är svårt alltså.

F : Du klarar inte av det själv?

M : Nej. 
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F : Har du försökt och bryta dig ur från hemförhållanden, flytta hemifrån…

M : ..nej…

F : …skaffa ett jobb.

M : Jo, jag har försökt alltså, men de,- det är inte lätt.

F : Vad är som de har stu,- vad är det det har stupat på?

M : Nej,- (paus)..

F : Vet du det?

M : Vadå för nått?

F : Vad är det som,- vad har det stupat på, om du själv har försökt dig bryta dig loss.

M : Nej men, det går inte, det är inte lätt. 

F2: När du träffar doktorn, kan ni prata om de här sakerna?

M : Ja, vi har,- jag har pratat liksom med henne, men det de händer ingenting, de..

F2: Och den medicin du får av doktorn..

M : ..ja, ja…

F2: …hur påverkar den dig, kan du sova då, kan du gå ner i varv eller hur…

M : ..nej, jag kan inte sova,- den garanterar inte sömn va.

F2: Vet du vad det är för medicin du brukar få?

M : Ja, det är Remeron och Zeldox och Trilafon?.

F2: Är det sånt som ska hjälpa dig och kunna sova och …

M : ..ja, ta bort röster och hjälp och kunna sova.

F2: Använder du dom tabletterna som du får?

M : Jo, jag använt hela tiden dom där tabletterna, men det är alltså,- nu har dom lagt in en till 
va, nu har dom höjt dosen, så de…

F2: Känns känns det bättre då, när du får dom här tabletterna?

M : Nej inte,- kanske du vet då, när jag får så mycket tabletter va, de är bra att sova på va, 
men sen,- jag blir ganska trött på dagen alltså. Dom hjälper inte och må bättre på dan , utan 
det är bara som sömnmedicin. Nu gör dom ju som så att, dom tar,- dom försöker ta bort 
mediciner som är beroendeframkallande, så dom lägger in andra mediciner istället va, men 
dom medicinerna har liksom en (ohörbart) effekt va, så nästa dag blir man trött istället.

F2: Hade du medicin under den här tiden, alltså omkring 10 september som du kunde ta själv 
eller?

M : Jo, jag hade Remeron och Zeldox.
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F2: och tog du medicinen då?

M : Ja.

F2: Enligt vad den läkaren säger att du skulle ta eller tog…

M : ..nej, jag tog, jag tog som hon sa liksom, men det var ingen hög dos liksom.

F2: Nej.

F : Har du använt någon av familjens mediciner?

M : Nej.

F : Utan det är bara den medicin som du har blivit ordinerad?

M : Ja.

F : Kommer du ihåg vad du tog för medicin den 10 september då?

M : 10 september,- på kvällen tog jag,- på kvällen den 10 september tog jag Remeron som 
vanligt och Zeldox. Jag tar dom bara på kvällen så här klockan åtta.

F : På morgonen då?

M : På morgonen får jag ingenting.

F : På kvällen innan, den 9 september?

M : Ja, då tog jag också Remeron och Zeldox.

F : Remeron och Zeldox?

M : Mm.

F : Ingenting annat?

M : Nej.

F : Finns det någon medicin som du har blivit ordinerad och som du bara skall äta en gång i 
veckan?

M : Ja, det finns.

F : Det finns, vad heter den medicinen?

M : Fluscand. 

F : Fluscand? 

M : Fluscand.

F : Och vem har ordinerat den?

M : Det är hon i Tumba.

F : Liliana?
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M : Ja, Liliana.

F : Och hur reagerar du på den?

M : Ja, men det är en sömntablett liksom, en jättestark sömntablett va. Men de fick ja,- om 
man inte sover,- hon sa liksom, "om du inte sover på,- mer än tre dygn och sådär, då skall du 
försöka ta den", men försök undvika den, för den är inte bra.

F : På vilket sätt är inte den bra?

M : Nej, men den är alltså, den innehåller Flunitrazepam så det är samma medicin som som 
eh,- det är ju samma typ av medicin som Flunitrazepam.

F2: Andvände du Flunitrazepam den här veckan?

M : Nej, nej jag använde inte den. Nej hon var ju liksom, tiden innan, hon åkte på semester, så 
jag fick bara lite grann va, så hon ville inte att jag skulle,- sen vill hon inte skriva ny till mig 
liksom. Hon var borta ganska länge på semester och så.

F : Har du hamstrat mediciner?

M : Vad är det för något?

F : Du samlar på dig mediciner och sen så tar du dom …

M : …ja..

F : Har du gjort det?

M : Ja, ja.

F : Har du följt ordinationen?

M : Ja, jag har följt ordinationen.

F2: Men kan medicinerna göra dig påverkad så att du får andra typer av hallucinationer eller är 
du bara lugn och kan sova?

M : Ja, man blir lugn och man kan sova.

F2: Du har inte märkt några effekter att du, som tappar kontrollen över verkligenheten och så?

M : Ja, det beror på liksom. I början av behandlingen, man får det i början, då då blir man 
ganska trött va, så att de,- man kan känna sig yr och sådär, i början av behandlingen, men det 
är någonting som skall gå över se när man tar, en längre tid.

F2: Och i september månad, hade du börjat påbörjat någon ny behandling då eller var du så att 
säga inne i en behandlingscykel?

M : Ja, jag var inne i en behandlingscykel.

F2: Så det var inga såna negativa effekter av medicinen?

M : Nej.

F : Hur har du uppfattat det här vi har pratat om i förhör nu, sedan du greps? Vi har ju talat om 
för dig efterhand här vad det finns för någon bevisning mot dig.
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M : Mm.

F : Du har varit väldigt ifrågasättande när det gäller de här DNA resultaten som vi meddelat 
dig.

M : ..mm..

F : Är du fortfarande det?

M : Ja, är väldigt ifrågasättande.

F : Du är ifrågasättande?

M : Mm.

F : Vad är det som gör att du ifrågasätter dom här?

M : Jo, men jag vet inte på vilket sätt det har gått till och,- om det har gått korrekt till och,- 
hur det hela var gjort va,- man har inte tillgång till material. Vi har inte fått det än.

F : Det första jag meddelade dig då innan första häktningen, det var det att det hade hittats en 
keps och att det finns ditt DNA på den.

M : Mm.

F : Har du någon anledning och ifrågasätta det?

M : Nej, men det kan inte vara mitt, det kan inte vara mitt.

F : Men så ser verkligheten ut, Mijailo, det är ditt DNA.

M : Ja, men jag tror inte på det alltså.

F : Det tyder på att du har haft den där kepsen på dig. Vad finns det då för någon annan 
förklaring till det?

M : Jag vet inte vad som,- men det kan inte vara mitt alltså,- kan inte varit.

F2: Mijailo, en av anledningarna till att jag är med här idag, det är precis som Eiler börjar gå 
igenom här, att det finns ju faktiskt en hel del saker som pekar mot dig. 

M : Men jag sa i början, att jag inte skulle svara på några frågor alltså, men jag kan lyssna på 
det ni har och säga.

F2: Men att jag också tycker det är viktigt för dig att, om det finns en förklaring det som har 
hänt, att du berättar det nu, så att vi har, så att säga kan ta ställning till det du berättar.

M : Nej men, jag har ingenting och berätta så.

F2: Får jag bara fråga dig en sak som gäller det som är på häktningsförhandling, när det gäller 
din kompis Evve. När vi hade häktesförhandlingen så sa du att…

M : … ja men jag vill inte svara…

F2: …nej men då sa du,- att du hade klippt dig hemma hos Evve på natten eller på morgonen 
efter,- gick du med på det då och sen när Eiler och Marianne hade förhör med dig dan efter, så 
ville du inte prata om det, då frågar jag dig….
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M : …nej men, jag vill inte svara på de, såna frågor.

F2: Du vill inte svara om du har klippt dig?

M : Nej, nej.

F2: Vill du förklara varför du inte vill svara på det?

M : Nej, men bland annat för att det liksom, allt som sägs här, det kommer ut i tidningar om 
några dagar, så att det är…

F2: Man kan väl säga så här till dig Mijailo, Peter Althin, din advokat och vi och åklagare och 
polis har ju pratat om det där. Det som sägs i förhören här, det är väldigt få människor som 
känner till och jag kan säga en uppgift om det, kommer inte ut nu i media. Utan vad som kan 
hända sen, det är ju då om det blir ett protokoll, men just nu kommer ingenting ut och en av 
anledningarna till att vi nu är hos dig och pratar med dig, det är ju att du skall förstå att det är 
liksom inte bara påståenden som är tagna ur luften som vi kommer med, utan det är teknisk 
bevisning som har ganska stark bäring och som i alla fall folk som är vana att bedöma det här, 
säger att det förhåller sig på det här sättet.

M : Jo men vi har,- vi har ju inte ens fått del av den här beskrivningen.

F2: Nej, ni har fått det draget muntligt…….sid A slut.

Sid B

F : Ja det är band 1, sidan B, fortsatt förhör med Mijailo Mijailovic. Du kan ta om frågan.

F2: Min fråga till dig Mijailo var ju att, spelar det,- är det någon skillnad på om du får se en 
handling där det står att SKL säger att det här är ditt DNA i kepsen eller om Eiler och jag talar 
om för dig att det är det som står i handlingarna?

M : Nej, men det är bra och se det i alla fall.

F2: Men vad jag menar är,- att,- tror du att vi kommer med oriktiga uppgifter till dig eller på 
vilket sätt skulle det påverka din vilja att berätta, om du ser det på papper.

M : Ja, men jag sa ju det där alltså innan att man,- du vet ni kan inte få mig och prata, du vet 
ja,- jag har redan sagt alltså, att jag inte vill prata. 

F2: Nej.

M : Och det är min demokratiska rätt som, som...

F2: Ja, men du har också rätt att kunna,- lämna förklaring till varför det här,- dom här 
omständigheterna finns.

M : Jo men alltså ja,- jag har redan sagt att jag inte vill, svara på några fler frågor. 

F2: Kepsen har vi ju nämnt och den vill du inte kommentera,…

M : …jag vill inte kommentera någonting alltså, jag har sa att de de,- jag vill inte kommentera 
någonting (ohörbart) …

F2: På kniven finns då ditt DNA och Anna Lindhs DNA.

M : Nej, det stämmer inte.
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F2: Det stämmer inte? Det som kommer nytt till idag, det är ju att det som du fick höra förra 
gången, det var att din mamma berättat att du hade varit ute skogen i Hovsjö och gömt undan 
kläder.

M : Ja, de de det har inte bara hon berättat, det står redan i tidningen, som tur är.

F2: Och det är då trots allts som så, på dom uppgifter som din mamma lämnat, så har polisen 
letat i skogen, dom har hittat ett par gröna byxor och förra gången fick du reda på att det var 
Anna Lindhs blod på dom här byxorna.

M : Mm.

F2: Och det vi kan säga till dig idag, är att i dom här byxorna, så finns det också föremål där 
du ha satt dina fingeravtryck. Då undrar man bara, hur kommer det här sig, om det inte är som 
så att det är du,…

M: ..jag vet inte.. 

F2: ….har gjort det.

M : Jag vet inte. 

F2: För då blir de,- du kan inte lämna någon förklaring till dom här fynden?

M : Nej, nej.

F2: Kan eller vill inte?

M : Nej, kan inte.

F2: Men du minns den här perioden i ditt liv, den 10 september, så du vet vad du har gjort den 
dagen?

M : Jag var inte i stan.

F2: Du var inte i stan. Träffade du någon person den 10 september?

M : Nej, jag var hemma och kollade på video.

F2: Var det någon i din familj hemma med dig då?

M : Ja, dom var hemma som vanligt.

F2: Hela familjen, mamma, pappa och syster?

M : Ja, dom är alltid hemma.

F2: Och du var hemma hos dom hela dan?'

M : Ja.

F2: Åker du till Evve på kvällen?

M : Jag vill inte svara på några frågor, du vet, jag vill inte svara något, det här får räcka, så det, 
jag vill inte svara, jag kan inte svara. 

F2: Vi kanske….
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M : …Nej men, jag känner inte mig bra, jag kan inte svara på några frågor just nu.

F2:  Men om det finns någon annan förklaring till de här fynden, som du kan berätta om, så vi 
också undersöka din berättelse.

M : Nej men, jag har ingenting och säga. Det finns inget att säga.

F : Vill du säga något mer Mijailo?

M : Nej.

F : Nej, är det någonting du undrar över?

M : Nej.

F : Har advokat Althin några frågor?

A : Nej.

F : Då avslutar vi förhöret och klockan är 11.46.

Dag som ovan 

Eiler Augustsson, krinsp
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Förhör Signerat av

Eiler Augustsson
Signerat datum

2003-12-01 11:09Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Mijailovic, Mijailo
Personnummer

19781206-0155
Den hörde är

Misstänkt
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brottsmisstanken kvarstår.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Peter Althin.
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Eiler Augustsson
Förhörsdatum

2003-11-11
Förhör påbörjat

14:04
Förhör avslutat

14:09
Förhörsplats

Kronobergshäktet
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare krinsp Marianne Öman.

F : krinsp Eiler Augustsson
F2: krinsp Marianne Öman
M : Mijailo Mijailovic
A : adv Peter Althin

F : Ja Mijailo, jag börjar fråga idag då, hur är din inställning till den här brottsmisstanken?

M : Nej jag mår dåligt, jag kan inte prata med er. Kan inte prata.

F : Du kan inte prata idag?

M : (tystnad)

F : Men kan du ändå svara på…

M : …nej…

F : Jag hade tänkt och ta upp bara lite om, vi pratade vid förra förhöret om mediciner, kan du 
svara på dom frågorna?

M : Nej, kan inte prata (ohörbart)

F : Jag har hittat lite mediciner hemma i din bostad, som jag gärna skulle vilja fråga dig om.

M : Jag kan inte svara på..

F : Så du kan inte svara på några frågor?



M : Nej, jag mår dåligt, jag kan inte prata.

F2: Vad är det som gör att du mår dåligt?

M : (tystnad) jag hör röster, jag kan inte koncentrera mig.

F2: Vad är det för röster du hör?

M : (tystnad).

F : Får du inte hjälp för dom här problemen här uppe?

M : Nej.

F : Du får inte det? Har det varit så länge då?

M : Ja.

F : Förra veckan när vi var här uppe och förhörde dig, då verkade du ganska bra, tycker jag. Är 
det något som har hänt sedan dess?

M : (tystnad) jag kan inte prata mer.

F : Du kan inte prata idag?

M : Nej.

F2: Jag tänkte, eftersom vi började prata om mediciner här, så vad är det för medicin du äter 
nu här på häktet?

M : Remeron 45 ml.

F2: Mm.

M : Sedan är det Zeldox och Trilafon och Disipal.

F2: Är det sånt du har ätit förut?

M : Nej, dom har lagt in en till medicin.

F2: Vilken är det?

M : Trilafon och Disipal. 

F : Vad är det, Disipan?

M : Disipal.

F : Är det sån medicin du har ätit tidigare?

M : Nej. Jag åt bara Remeron och Zeldox.

F2: Vad har dom för effekt på dig?

M : Nej, jag kan inte prata mer… det går inte.

F : Är det någon speciell tidpunkt på dygnet som du mår bättre?
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M : Nej.

F : Eller sämre?

M : Nej jag mår sämre och sämre.

F : Innan vi slutar så kan jag visa dig ett sakkunnigutlåtande ifrån SKL och jag har tidigare läst 
det för dig, men du har möjlighet och titt,- läsa igenom det själv om du  vill det?

M : Nej.

F : Din advokat kanske vill ha möjlighet att göra det?

M : (ohörbart) 

F : Advokat Althin!

A : (tystnad – advokaten läser utlåtandet)

F : Det är alltså en kopia av det utlåtande angående den här kepsen. Den kommer du få 
möjlighet och läsa nästa gång, då hoppas vi att du mår bättre.

F2: Är det något som vi kan göra för dig, som gör att du mår bättre?

M : Nej.

F2: Något vi kan framför till åklagaren?

M : Nej.

F : Då gör vi så, respekterar det Mijailo, att vi avbryter idag och hoppas att du mår bättre vid 
ett annat tillfälle.

M : Mm 

F : Klockan är då 14.09.

Dag som ovan 

Eiler Augustsson, krinsp Marianne Öman, krinsp
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Förhör Signerat av

Eiler Augustsson
Signerat datum

2003-12-01 10:43Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Mijailovic, Mijailo
Personnummer

19781206-0155
Den hörde är

Misstänkt
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brottsmisstanken kvarstår.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Peter Althin
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Eiler Augustsson
Förhörsdatum

2003-11-18
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats

Kronobergshäktet
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tjänsteanteckning – förhör med Mijailo Mijailovic 2003-11-18.

Mijailo Mijailovic och hans offentlige försvarare advokat Peter Althin var kallade till förhör på 
Kronobergshäktet kl. 13.00.

Närvarande var undertecknad som förhörsledare samt tillförordnade överåklagare Agneta 
Blidberg.

Då förhöret skulle inledas sade Mijailovic att han inte ville svara på några frågor. Han ombads 
stanna kvar i förhörsrummet och svara på några frågor men i stället reste sig Mijailovic upp 
och lämnade förhörsrummet och gick till sin cell.

Efter ett tag gick undertecknad till Mijailovic och försökte övertala honom att ändra sin 
inställning. Detta misslyckades.

Även advokat Althin besökte sin klient men Mijailovic återkom inte till förhörsrummet.

Vi lämnade avdelningen på häktet kl. 13.25.

Eiler Augustsson
krinsp
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Förhör Signerat av

Håkan Ström
Signerat datum

2003-11-26 13:01Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Hörd person

Mijailovic, Mijailo
Personnummer

19781206-0155
Den hörde är

Misstänkt
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brottsmisstanken kvarstår.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Peter Althin.
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Håkan Ström
Förhörsdatum

2003-11-20
Förhör påbörjat

13:08
Förhör avslutat

13:40
Förhörsplats

Länskriminalpolisen, våldssektionen
Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bitr. förhörsledare: Överåklagare Agneta Blidberg.

F : Förhörsledare krinsp Håkan Ström
F2: Öå Agneta Blidberg
M : Mijailo Mijailovic
A : Adv Peter Althin

Mijailovic är tidigare förhörd i detta ärende och den då mot honom delgivna brottsmisstanken 
kvarstår
 Genomgång av utredningsresultat samt kriminaltekniska fynd.

F : Då tänkte jag börja med att ånyo då visa fyra stycken fotografier för dig, på den s.k. NK 
mannen. Då frågar jag, vem är det på de här bilderna?
/Samma fyra fotografier förevisade vid förhör 2003-09-25 kl 12.10/

M : Jag vet inte. 

F : Har du haft en sådan här keps som den här personen har?

M : Nej.

F : Det är väldigt viktigt att du försöker prata så högt som möjligt.

M : Nej jag har inte haft.

F : Har du haft en sådan här tröja?

M : Nej.

F : Har du haft sådana här byxor?



M : Nej.

F : Har du haft sådana här skor?

M : Nej.

F : Har du haft sån frisyr?

M : Nej.

F : Var du på NK den 10 september 2003, vid 16.17- tiden?

M : ..nej, nej jag var inte på NK den tiden.

F : Det var du inte?

M : Nej.

F : Har advokat Althin någon fråga på den här delen?

A : Nej tack.

F2: Nej.

F : Då kommer nytt stycke, så nästa där förevisas Mijailovic en bild på en morakniv, känner 
du igen den här kniven?

M : Nej.

F : Den släppte gärningsmannen när han flydde ner för rulltrapporna på NK och på kniven 
finns det då DNA från Anna Lindh och på kniven finns det även DNA från dig. 

M : Nej, det kan det inte vara det.

F : Det är fastslaget vid kriminalteknisk undersökning, att på den här kniven finns DNA, både 
från dig och Anna Lindh.

M : (tystnad)

F : Du har alltså haft den här kniven.

M : Nej, det har jag aldrig.

F : Kan du på nått sätt förklara då hur det kan komma sig att DNA finns på kniven?

M : Jag vet inte.

F : Du vet inte?

M : Nej.

F : Brukar du ha kniv?

M : Nej. Nej jag brukar inte det. 

F : Men kan du finna nån rimlig förklara till då varför både ditt DNA och Anna Lindhs DNA 
finns på den här kniven, som anträffades i rulltrappan på NK, efter den här gärningen?
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M : Nej.

F : Ingen rimlig förklaring alls?

M : Nej. 

F : Det här är ju väldigt graverande för dig. 

M : Jag vill inte svara på några…

F : Nej. Har Althin någon fråga angående kniven?

A : Jag har ingen fråga.

F : Agneta Blidberg?

F2: Nej tack.

F : Känner du igen en sådan här keps?

M : Nej.

F : Du får ta i den, det är liksom en, av oss inköpt keps.

M : Nej jag vill inte.

F : Har du sett en sådan här keps tidigare?

M : Nej.

F : En likadan keps som den här som du har framför dig, anträffades i Saléngallerian i en 
papperskorg efter mordet på Anna Lindh och på den kepsen fanns det DNA från dig. Det fanns 
två fläckar på svettbandet, samt en anträffade hudpartikel med ditt DNA på. Varför kastade du 
din keps i papperskorgen?

M : Det är inte min keps..

F : ..det är inte din keps..

M : …jag vill inte svara på några mer frågor.

F : Men även här så är det alltså ditt DNA.

M : Jag kommer inte säga ett ord mer, så det hjälper inte, du kan prata bäst du vill. Jag 
kommer inte att svara på något mer.

F : Det är samma sak här alltså. Vid kriminalteknisk undersökning, så har det då säkrats DNA 
som är identiskt med ditt DNA. Mijailo, det är så. Kan du lämna någon rimlig förklaring 
varför det då på den här kepsen, som anträffades i papperskorgen i Saléngallerian på 
svettbandet och på en hudpartikel skulle det finnas DNA från dig. 

M : Jag vill inte svara på några mer…

F : Men det är ju väldigt viktigt här att du på något sätt kommenterar dom här sakerna ändå.

M : (tystnad)
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F : Det är väldigt väldigt viktigt. Varför vill du inte svara då, Mijailo?

M : Nej men jag vill inte svara på några mer frågor.

F : Någon förklaring borde du väl kunna ge ändå, tycker jag. Eller hur, va? Det är så att din 
mamma har berättat att du och hon var i en sportaffär i Södertälje Centrum och köpte en sån 
här keps. Precis sån här keps, stämmer det då?

M : Nej.

F : Det stämmer inte. Brukar du ha keps?

M : Nej.

F : Aldrig?

M : Nej, aldrig.

F : Nehej, men ändå så finns det ditt DNA på den här kepsen och varför skulle någon kasta en 
ny keps i en papperskorg. Har advokat Althin någon fråga angående kepsen?

A : Jag har ingen fråga för närvarande.

F : Agneta Blidberg?

F2: Nej tack.

F : Tar vi nästa sak och då förevisas Mijailovic ett fotografi på ett par gröna byxor, framsidan 
av dessa. Känner du igen dom här ”brallorna”?

M : Nej. Nej jag har sagt redan tidigare att jag vill inte svara på några frågor, så det hjälper inte 
att du (ohörbart)…

F : ..har du haft sådana här byx…

M : ..jag kan gärna lyssna vad du har,- alltså, jag kan lyssna vad du har och säga alltså, men….

F : ..mm..

M : ..tänker inte svara på någonting.

F : Ja det skulle ju underlätta lite om du svarade i vilket fall, men har du haft sådana här byxor 
då?

M : (tystnad)

F : Med hjälp av din mamma, så anträffades dom här byxorna i ett skogsområde vid Hovsjö i 
Södertälje.

M : (tystnad)

F : och i vänster bakficka på de här byxorna så fanns det lite papper och jag har fotostatkopia 
på dom papperna och i detta läge av förhöret, så förevisas då Mijailovic fotostatkopia på en 
reklameurosedel samt ett manifest för Folkpartiet. 
Dom här papperna fanns alltså i bakfickan på de här byxorna. I den vänstra bakfickan och här 
så att säga framsidan av handlingarna och här är baksidan av handlingarna. Känner du igen 
dom här handlingarna?
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M : (tystnad)

F : Det här är en 10 eurosedel som är avbildad och på den så fanns det fingeravtryck, din 
vänstra tumme Mijailo, säkrades på två platser på den här eurosedeln. Vänster tumme, fanns 
det. Någon kommentar Mijailo?

M : Nej.

F : Ingen kommentar. Är du intresserad av Folkpartiet och Lars Lejonborg, eftersom du 
fanns,- det reklambladet i bakfickan också. I byxorna fanns det även Klokalistan. Här har jag 
en kop,- en kopia av den. Klokalistan är alltså då rekommenderade läkemedel vid vanliga 
sjukdomar, en patientversion för år 2003. Den här låg också i byxorna. Brukar du läsa 
klokalistan?

M : (tystnad)

F : Jag vet ju att det har i tidigare förhör pratats rätt mycket om olika mediciner med dig och 
så. Så dom har fått intrycket om att du åtminstone känner till vissa läkemedels namn, men är 
det någonting som du brukar läsa, Klokalistan? Du vill inte kommentera det kanske eller?

På dom här byxorna så fanns det även blod vid höger ficka och vid DNA undersökning av det 
blodet, så visade det sig att det kom från Anna Lindh. Har du förstått det? På dom här byxorna 
så fanns det alltså blod från Anna Lindh och i byxorna så fanns det den här Eurosedeln med 
dina fingeravtryck på. På kniven som anträffades i rulltrappan, så fanns det DNA från dig och 
från Anna Lindh. På kepsen som anträffades i Saléngallerian, så fanns det DNA från dig. Har 
du förstått det Mijailo?

M : (tystnad)

F : Du har förstått det va?

M : (tystnad)

F : Ja vi tolkar väl din tystnad, som ett tyst medgivande då. Har advokat Peter Althin någon 
fråga på det här?

A : Inte för dagen.

F : Agneta Blidberg.

F2: Nej tack.

F : Och nu förevisas Mijailo fotografier, tre stycken på ett A4 papper, på en blå bag. Känner 
du igen den här blå bagen?

M : (tystnad)

F : Även den anträffades i ett skogsområde vid Hovsjö och din mamma säger att du hade en 
sån blå bag när du lämnade hemmet på Nyängsvägen den 10 september 2003. Om man tittar 
på den här bagen, så ser man att det har gjorts försök att elda. Om du tittar på nedre bilden här, 
så ser du att det är en brandskada. Har du försökt elda upp den här bagen, Mijailo?

M : Jag vill inte svara på några frågor.

F : Nej. Känner du igen bagen överhuvudtaget?

M : (tystnad)
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F : Är det din bag eller?

M : (tystnad)

F : Du har förstått vad jag säger ändå?

M : Nej.

F : Du har inte förstått? Ska jag ta det en gång till då eller? Bagen anträffades alltså i ett 
skogområde vid Hovsjö och din mamma säger att du hade en sån här blå bag när du gick 
hemifrån bostaden på Nyängsvägen, den 10 september 2003 och sen så kan man se då på den 
här bilden, den nedersta bilden att det har gjorts försök att elda upp den här bagen. Har du 
försökt elda bagen? Förstår du nu?

M : Nej.

F : Varför jag visar det här? Det gör du inte, nej. Nehej, Althin, någon fråga?

A : Inte för närvarande.

F : Agneta Blidberg?

F2: Nej tack.

F : och i detta läge av förhöret förevisas Mijailovic ett fotografi på ett par skor. Då är det 
samma fråga, känner du igen de här skorna. Även dom anträffades i skogsområde vid Hovsjö 
och tittar du här på klacken, så ser du att även dom här skorna är brand- skadade. Har du 
försökt och eldat upp dom här skorna och väskan. Du vill inte svara?

M : Nej.

F : Och din mamma säger att du har haft liknande skor som dom här. Har du det? Har du haft 
såna här skor? Det vill du inte svara på heller kanske?

M : Nej.

F : Mm, så då är det alltså en brandskadad väska och brandskadade skor som vi har visat bilder 
på än så länge och du vill inte kommentera det på något sätt?

M : Nej.

F : Althin fråga?

A : Nej, Ström.

F : Agneta Blidberg?

F2: Nej tack.

F : Nu skall vi prata om en tröja och det är så att din mamma berättar att hon tillsammans med 
dig var ut i skogen, i den här skogen vid Hovsjö och eld,- tillsammans så eldade ni upp en grå 
tröja. Stämmer det? Har du varit ute i skogen vid Hovsjö tillsammans med din mamma och 
eldat upp en grå tröja?

M : (tystnad)

F : Ni hade med er någonting för att få fyr på den där tröjan också. Har du gjort det Mijailo?
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M : (tystnad)

F : Eller pratar din mamma inte sanning? Vill du kommentera det?

M : Nej.

F : Peter Althin, fråga?

A : Nej.

F : Agneta Blidberg?

F2: Nej tack.

F : Vi har pratat och hållit förhör även med din syster. Hon säger att hon har hört dig berätta 
att du skulle ha dödat Anna Lindh. Har du sagt något sånt till din syster, som hon kan ha 
uppfattat på det sättet? 

M : (tystnad) 

F : Du skall även ha sagt att du skulle ha stulit kniven i någon affär. Far din syster med 
osanning, har du sagt något sånt här, Mijailo? Va?

M : (tystnad)

F : Ingen kommentar.

M : Ingen kommentar.

F : Althin?

A : (ohörbart)

F : Agneta?

F2: (ohörbart) 

F : Och även din mamma säger att du för henne har berättat att du skulle ha dödat Anna Lindh. 
Kan du ha sagt någonting till din mamma, som kan uppfattas på det sättet? Mijailo?

M : Jag vill inte svara på några frågor…

F : ..du vill inte svara på det, nej. Sedan är det en kille som heter Evangelos Geotakis, du sov 
hos honom natten mellan den 10 och 11 september, stämmer det?

M : (tystnad) 

F : Jag vet att ni har pratat om det här vid tidigare tillfällen också, stämmer det att du sov hos 
honom natten mellan 10-11 september? Han har vilket fall berättat att tidigt på morgonen den 
11 september, alltså dagen efter mordet, så bad du Evangelos att han skulle klippa ditt hår. Du 
hade även med dig en hårklippningsmaskin. Du ville alltså förändra ditt utseende. Hade du 
med dig någon hårklippningsmaskin när du var hos honom? Klippte han ditt hår?

M : (tystnad) 

F : och framför allt varför vill du bli klippt då, dagen efter mordet. Är det någonting som du 
vill kommentera?
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M : (tystnad) 

F : Mijailo?

M : Nej jag vill inte.

F : Du vill inte kommentera. Det var inte så att du var rädd och bli igenkänd utav personer 
utifrån de här bilderna som började figurera på den här NK mannen? Vad hade du för frisyr 
innan då, eftersom du ville bli klippt här. Trivdes du inte med frisyren eller, vad var det för 
anledning. Jag vet ju att ni har pratat om det här tidigare, någonting kan du väl säga om det?

M : (tystnad)

F : Va?

M : Ingen kommentar.

F : Ingen kommentar till det heller. Du blev alltså kortklippt, men inte snaggad och sen har vi 
pratat med en som heter Caroline Bolin och hon har reagerat på att du hade rakat dig på 
kinderna, du hade tydligen polisonger och du hade rakat rätt kraftigt, så du hade kommit en bit 
högt upp i håret, en bit ovanför öronen och sedan slutade du bära din tumring och sen skulle 
du ha rakat bort delar av ögonbrynen. Stämmer det? Mijailo? Har du varit i farten med 
rakhyvel eller rakapparat eller klippmaskin och tagit bort hårväxt i ansiktet. Har du det? Vill 
du kommentera det på något sätt?

M : Nej

F : Men skall vi sammanfatta det här Mijailo, så är det så att det finns ju väldigt tung 
bevisning, i form utav DNA. Både på kniven, som anträffades i rulltrappan, på byxorna som 
anträffades i Hovsjö, på kepsen, ditt fingeravtryck på den här eurosedeln i byxorna också och 
sammantaget med dom här bilderna på NK mannen, sammantaget med de förhör som är hållna 
med personer i din omgivning, så pekar ju det här bara i en riktning och det är att du skulle 
vara gärningsmannen. Vill du bemöta det på något sätt, är det så?

M : (tystnad)

F : Mijailo?

M : (tystnad) 

F : Var det du som dödade Anna Lindh på NK den 10 september?

M : (tystnad)

F : Vi vet alla var Anna Lindh dog, vi vet alla när hon dog, vi vet hur hon dog, men vi vill veta 
varför också. Den som kan svara på det, det är enligt min uppfattning, bara du och jag är inte 
ensam om och vilja ha svar på den frågan, Mijailo. Vad säger du?

M : (tystnad) 

F : Är det jobbigt?

M : (tystnad)

F : Va? Hade Jesus någon del i mordet på Anna Lindh?

M : (tystnad) 
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F : Du har ju pratat om det i andra sammanhang. Var det så?

M : (tystnad)

F : Vad säger du?

M : (tystnad)

F : Känner du igen det, att Jesus skulle ha någon del i mordet på Anna Lindh. Vill du själv på 
något sätt kommentera den här bevisningen som vi nu vid det här förhöret har lagt fram för 
dig. Var det du som mördade Anna Lindh?

M : (tystnad)

F : Hur skall jag tolka din tystnad, va?

M : Jag har ju sagt att jag inte vill svara på några frågor.

F : Mm. Så du vill lämna det öppet med andra ord?

M : (tystnad)

F : Du varken erkänner eller förnekar, är det så jag skall tolka det?

M : (tystnad)

F : Du vill inte säga någonting?

M : Nej.

F : Agneta Blidberg, har du någon fråga?

F2: Ja, skulle vilja anknyta till senare, som vi var inne på här och då vill jag säga det att den 
fråga jag kommer och ställa nu, den är sekretessbelagd….se sekretessbelagd bilaga.

F : Har advokat Peter Althin någonting som ni vill ha till protokollet?

A : Nej inte idag.

F : Är det någonting som du vill säga själv Mijailo?

M : Nej.

F : Då avslutar vid det här förhöret klockan 13.40.

Stockholm dag som ovan

Håkan Ström, krinsp
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19781206-0155
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Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
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Adv. Peter Althin
Försvarare/ombud närvarande

Ja
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Eiler Augustsson
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2003-12-03
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13:27
Förhörsplats
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Typ av förhör

RB 23:6
Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

xBitr. förhörsledare: krinsp Marianne Öman.

Mijailo Mijailovic är närvarande vid indikteringen av förhöret och uppmanas korrigera 
eventuella felaktigheter eller missförstånd. Han är också informerad om att han har rätt att 
efter förhöret få bandet återspelat för sig.

 Beslag 0240-03-1288

Beslag på Ankdammsgatan 29 i Solna, hos Caroline Bohlin. 

P1 – en plastpåse med div. kläder. Det är säkrat hemma hos Caroline Bohlin på 
Ankdammsgatan 29 i Solna. Enligt uppgift skall det vara Mijailo´s kläder. Bestående av bl.a. 
underkläder jeans och en tröja. 

På fråga säger Mijailo att det stämmer, det är hans kläder och han har anspråk att få tillbaka 
dessa.

P2 – En dammsugarpåse från deras dammsugare och det är inget beslag som berör Mijailo.

P3 – En hårtrimmer från den högra lådan i översta raden i byrån, stående i hallen. Mijailo 
tillfrågas om det är hans hårtrimmer. Han säger att det är det inte, utan det är Evangelos och 
han kan ta denna. 

Mijailo förevisas ett fotografi på denna hårtrimmer och tillfrågas om han känner igen den och 
han svarar att det gör han inte.

Mijailo delges att förhörsledarna strax innan förhöret fått förhandsbesked från SKL att man 
har säkrat DNA från Mijailo på den här hårtrimmern. Mijailo har ingen kommentar till detta.

 



Beslag 0240-03-1294

Det är också ett beslag från Ankdammsgatan 29 i Solna, hos Evangelos Giotakis, bestående av 
24 punkter. Mijailo informeras om vad beslaget innehåller och han har ingen kommentar till 
detta och har heller inga anspråk på beslagen.

 Beslag 0240-03-1329

Ett beslag som gjordes i samband med att Mijailo greps och infördes på häktet. Punkterna 1-5 
är nagelskrap och topsningar, blodprov och hårprov. Punkten 6-8 är kläder och skor som tog 
ifrån Mijailo. Mijailo säger att han gör anspråk på punkterna 6, 7 och 8.

 Beslag 0240-03-1330

Beslag i samband med husrannsakan i Mijailo bostad. Beslaget innehåller sammanlagt 29 
punkter. Mijailo säger att han vill ha tillbaka alla föremål som har tagit ifrån hans lägenhet. 

Mijailo informeras om punkten 3, som är 3 st. brev. Punkten 11 är recept samt läkarutlåtande. 
Mijailo informeras om att de här recepten består av 15 recept från tiden 02-05-22 – 
03-09-08 och de är utfärdade av Anders Åsgrim, Liliana Miliovojevic, Gunilla Svartvik och 
Kirsti Sinervo. 

De mediciner som ordineras är Fluscand, Remeron, Zeldox, Nozinan, Artonil, Atarax, Sonata 
och Stesolid. Det är alltså recept som inte är uthämtade. Mijailo har ingen förklaring till varför 
han inte har hämtat ut dessa mediciner. 

Ett recept på Remeron och Zeldox är uttaget på apoteket Näckrosen i Tumba den 9 september 
2003, kl. 11.38. Det är alltså en dag innan mordet på NK. Mijailo säger att han inte kommer 
ihåg detta.

Vidare finns det en läkemedelspåse med 2 okända tabletter och på påsen står det Dikloferak. 
Mijailo säger att detta har han fått på akuten, för magsyra. Det finns också en läkemedelspåse 
med 5 st. Nitrzepam, som ordinerats för Mijailo av en dr Tabatabaei den 31 augusti 2003. 
Mijailo säger att han inte kommer ihåg detta, han har varit på akuten många gånger.

Därefter tillfrågas Mijailo om han har kastat några föremål i soprummet, men det svarar han 
att det har han inte gjort. Han informeras om att punkten 28 är ett videoband som anträffas i 
soprummet och på detta videoband finns det en inspelning från Z-TV, ett diskussionsprogram 
där Åke Ortmark och Tove Livendal deltar. Därpå följer nyheter från Z-TV där mordet på 
Anna Lindh tas upp. Mijailo säger att det inte är hans videoband.

 Beslag 0240-03-1331

Det är också en husrannsakan och beslag från Mijailo´s bostad. Det är 7 punkter, bestående av 
videoband, kläder. Mijailo säger att han har anspråk att få tillbaka samtliga av dessa punkter.

 Beslag 0240-03-1359

Ett beslag vid husrannsakan hemma i Mijailo´s bostad. Beslaget omfattar 12 punkter, varav 
punkten 1-3 samt 5 är hävda och återlämnade till Milovina Mijailovic. 

P4 – en st gul jacka. Mijailo säger att det är hans jacka.

P6 – en adressbok. Mijailo vet ingenting om denna.

P7 – också en gul jacka, han säger att det är hans.
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Mijailo informeras om de ytterligare punkterna och han har anspråk på samtliga de här 
punkterna. 

Därefter informeras Mijailo om att det har skett ytterligare husrannsakningar i hans bostad 
utan att några föremål har tagits i beslag. Han informeras också om att husrannsakan har gjorts 
på Jupitervägen på Lidingö i en bostad och dels i ett garage, utan att några beslag har gjorts. 

F : Mijailo, bandspelaren går nu.

M : Mm.

F : Du har nu hört vad jag har dikterat på bandet, 

M : Ja.

F : Var det något felaktigt eller…

M : …nej, jag vet inte vad ni har beslagtagit alltså om ni har beslagtagit allt, så är det ju mitt 
(ohörbart).

F : Mm, tycker du att indikteringen var korrekt?

M : Jo.

F : Vill du lyssna igenom bandet?

M : Nej, nej det behövs inte.

F : Nej. Har advokat Althin några frågor?

A : Nej.

F : Då kan vi avsluta förhöret och klockan är då 13.27.

Dag som ovan 

Eiler Augustsson, krinsp Marianne Öman, krinsp
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Tjänsteanteckning
Förhör med Mijailo Mijailovic

Signerad av

Marianne Öman
Signerad datum

2003-12-10 15:58Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Marianne Öman
Datum

2003-12-10
Tid

13:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
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Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Marianne Öman

Uppgiften avser

Uppgift

Den 10 december 2003 kl. 13.00 var förhör med Mijailo Mijailovic inplanerat på 
Kronobergshäktet i Stockholm. 

Krinsp Marianne Öman och krinsp Eiler Augustsson kom till häktesavdelningen på den 
avtalade tiden och träffade Mijailo Mijailovic i förhörsrummet tillsammans med sin försvarare 
advokat Peter Althin.

Advokat Peter Althin förevisade tidningen Aftonbladet som var daterad dagens datum, där det 
stod på första sidan om " Anna Lindhs misstänkte mördare".

Med anledning av denna tidningsartikel samt andra artiklar som stått i tidningar om "den 
misstänkte mördaren" ställer inte Mijailo Mijailovic upp i förhör då han anser att uppgifter i 
hans förhör kommer ut.

Stockholm som ovan

Krinsp Marianne Öman



Beslagsprotokoll 0240-03-1210 Slöjdgatan 9, 2003-09-12 13:50   diarienr: 0201-K233390-03
689



Beslagsprotokoll 0240-03-1381 PUB, Hötorget, 2003-09-13 15:00   diarienr: 0201-K233390-03
690



Beslagsprotokoll 0240-03-1186 Karolinska sjukhuset, akuten, 2003-09-10 19:00   diarienr: 0201-K233390-03
691



Beslagsprotokoll 0240-03-1189 Karolinska sjukhuset, 2003-09-10 00:00   diarienr: 0201-K233390-03
692



Tillvaratagna värdesaker / Karolinska sjukhuset, 2003-09-10 00:00   diarienr: 0201-K233390-03
693



Beslagsprotokoll 0240-03-1317 Karolinska sjukhuset, akutmottagn., 2003-09-10 21:00   diarienr: 0201-K233390-03
694



Beslagsprotokoll 0240-03-1193 Hamngatan, NK, Sportavd., 2003-09-10 14:00   diarienr: 0201-K233390-03
695



696

PM
Beslag NK bild

Signerad av

Gunnel Lindqvist
Signerad datum

2003-11-20 12:36Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Gunnel Lindqvist
Datum

2003-11-20
Tid

12:29
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Gunnel Lindqvist

Uppgiften avser

Uppgift

Det beslagsdatum 03-09-10 som angivits i beslag 0240-03-1193 i ärende K 233390-03 är 
felaktigt. Rätt datum då beslaget verkställdes är 2003-09-11 kl 14.00.
Omständigheten har uppmärksammats för undertecknad idag, därför detta PM.

Gunnel Lindqvist, krinsp
LKPU/V



Beslagsprotokoll 0240-03-1207 Regeringsg. Saléngallerian, 2003-09-10 18:15   diarienr: 0201-K233390-03
697



Beslagsprotokoll 0240-03-1219 Sundqvist, Johanna, 2003-09-13 15:35   diarienr: 0201-K233390-03
698



Beslagsprotokoll 0240-03-1229 Hamngatan NK Sport- o Fritid, 2003-09-12 14:20   diarienr: 0201-K233390-03
699



Undersökningsprotokoll Undersökning av videosystem, 2003-09-15 15:04   diarienr: 0201-K233390-03
700



Beslagsprotokoll 0240-03-1245 Butiken Filippa K, 2003-09-15 13:10   diarienr: 0201-K233390-03
701



Beslagsprotokoll 0240-03-1245 Butiken Filippa K, 2003-09-15 13:10   diarienr: 0201-K233390-03
702



PM Fel datum på beslagsprotokoll 0240-03-1245, 2003-11-24 14:29   diarienr: 0201-K233390-03
703



Beslagsprotokoll 0240-03-1316 Butik Filippa, 2003-09-10 18:00   diarienr: 0201-K233390-03
704



Beslagsprotokoll 0240-03-1318 NK-varuhuset, 2003-09-10 17:00   diarienr: 0201-K233390-03
705



706

PM
Kniven

Signerad av

Eiler Augustsson
Signerad datum

2003-10-23 10:40Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Uppgiftslämnare

Eiler Augustsson
Datum

2003-10-23
Tid

10:20
Beskrivning

Var kan kniven vara inköpt ?
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Eiler Augustsson

Uppgiften avser

Mordet på utrikesminister Anna Lindh
Uppgift

Den kniv som användes vid mordet på utrikesminister Anna Lindh är tillverkad av Frosts 
knivfabrik i Östnor, Dalarna, tfn 0250-592900.

Vid samtal med vd Anders Brask torsdagen den 23 oktober 2003 framkom att man tillverkar 
ca 25 000 knivar i veckan och ca 1½ miljon årligen.

Man levererar bland annat till Claes Ohlsson i Insjön, KF´s huvudlager i Bro, Luna i Alingsås, 
Thomé i Malmö, Ahlsells i Hallsberg, HDF i Halmstad samt till ICA Hakon. Enligt Anders 
Brask levereras och säljs denna typ av kniv i princip överallt, även till postorderföretag.

Enligt Brask torde det vara omöjligt att spåra var den aktuella kniven är såld.

Eiler Augustsson
krinsp



Beslagsprotokoll 0240-03-1388 NK / Filippa K, 2003-10-07 12:15   diarienr: 0201-K233390-03
707



Kvitto - Filippa K, Tid 030910 kl. 16.13, 2003-10-07 12:15   diarienr: 0201-K233390-03
708



Beslagsprotokoll 0240-03-1187 Franchell, Eva, 2003-09-10 19:45   diarienr: 0201-K233390-03
709



Beslagsprotokoll 0240-03-1226 Rörstrandsg. Tvättis Kemtvätt, 2003-09-15 07:55   diarienr: 0201-K233390-03
710



Beslagsprotokoll 0240-03-1288 Bohlin, Caroline, 2003-09-19 18:30   diarienr: 0201-K233390-03
711



Beslagsprotokoll 0240-03-1294 Giotakis, 2003-09-21 16:30   diarienr: 0201-K233390-03
712



Beslagsprotokoll 0240-03-1294 Giotakis, 2003-09-21 16:30   diarienr: 0201-K233390-03
713



Beslagsprotokoll 0240-03-1313 Mijailovic, Mijailo, 2003-09-23 11:00   diarienr: 0201-K233390-03
714



Beslagsprotokoll 0240-03-1329 Mijailovic, Mijailo, 2003-09-30 15:54   diarienr: 0201-K233390-03
715



PM Beslagtagna kläder tillhörande Mijailovic, 2003-11-21 14:34   diarienr: 0201-K233390-03
716



Beslagsprotokoll 0240-03-1330 Mijailovic, Mijailo, 2003-09-24 12:55   diarienr: 0201-K233390-03
717



Beslagsprotokoll 0240-03-1330 Mijailovic, Mijailo, 2003-09-24 12:55   diarienr: 0201-K233390-03
718



Beslagsprotokoll 0240-03-1331 Mijailovic, Mijailo, 2003-09-25 09:20   diarienr: 0201-K233390-03
719



Beslagsprotokoll 0240-03-1332 Mijailovic, Mijailo, 2003-09-25 11:15   diarienr: 0201-K233390-03
720



Beslagsprotokoll 0240-03-1359 Mijailovic, Mijailo, 2003-09-30 13:55   diarienr: 0201-K233390-03
721



Beslagsprotokoll 0240-03-1359 Mijailovic, Mijailo, 2003-09-30 13:55   diarienr: 0201-K233390-03
722



Beslagsprotokoll 0240-03-1335 Skogsparti Hovsjö, Södertälje, 2003-09-24 18:00   diarienr: 0201-K233390-03
723



Beslagsprotokoll 0240-03-1346 Mardo, Najat, 2003-09-27 13:30   diarienr: 0201-K233390-03
724



Beslagsprotokoll 0240-03-1405 Skogsparti Hovsjö, Södertälje, 2003-10-08 13:15   diarienr: 0201-K233390-03
725



726

Bilaga - Skäligen misstänkt

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LKPU/V Utredningsrotel Våldssektion
Diarienr

0201-K233390-03
Skäligen misstänkt person

Mijailovic, Mijailo
Personnr

19781206-0155

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr

020103509123
Diarienr

0201-K233390-03
Brottskod

0310
Brottsbeskrivning

Mord
Beslutsdatum

2003-09-24
Beslutsfattare

Blidberg, Agneta

Frihetsberövande

Gripen datum

2003-09-24
Gripen tid

10:20
Anhållen datum

2003-09-24
Häktad datum

2003-09-26
Frigiven datum Frigiven tid



727

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2003-12-11
Namn

Mijailovic, Mijailo
Personnummer

19781206-0155
Tilltalsnamn

Mijailo
Kallas för Öknamn

Medborgarskapsland

Sverige
Adress

Nyängsvägen 19
Telefonnr

146 30  Tullinge

Folkbokföringsort

Tullinge
Föräldrars namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Civilstånd

Antal barn

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

136000
Taxeringsår

2002
Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -



Involverade personer
Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

af Trampe, Karin Eva-Brita Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19481106-7349 Östermalmsg. 47 14

114 26  Stockholm

Hemtelefon: 08-20 49 07

Mobiltelefon: 0736-25 42 23

Agerback, Sara Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19800615-7104 Sigtunagatan 10

113  22  Stockholm

Aguilera Gamboa, Hellen

Veronica

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19770217-0668 Granbacksvägen 5, 4 TR

135 45  Tyresö

Hemtelefon: 070-2129345


Ahlgren, Jonas

Yrke: Narkossköterska

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Ahlgren, Karin Jeanethe Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710420-7100 Älvåsgatan 29

784 44  Borlänge

Ahlin, Linda Marie Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780509-0128 Trädgårdsgatan 15

172 38  Sundbyberg

Al-afifi, Abdulkarim

Mohammad Hassan

Yrke: SPÄRRVAKT

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19580913-1591 Vasavägen 108, NB

177 32  Järfälla

--- Arbetsgivare ---

TUNNELBANAN

  

Arbetstelefon: 08-629 50 70

Hemtelefon: 08-381966

Alden, Anette

Yrke: Ekonom

Annan

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03 --- Arbetsgivare ---

LKPSTAB

  

Aldenberg, Maria Erika

Soon Yae

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19700426-9366 Flintbacken 10 Läg 00231 00232

118 42  Stockholm

Mobiltelefon: 0733-26 79 49




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Aleksandrina, Anna Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19750628-6447 Karlavägen 6 7 TR

114 24  Stockholm

Annat telefonnummer    Spanien:

0034-95-286 31 05

Hemtelefon: 08-6980951

Mobiltelefon: 070-6923767

Aliaga Farina, Claudio

Orlando

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19701111-9216 c/o Frivården/Mi Hansson

Box 12084 

120 84  Stockholm

Hemtelefon: 0736-989396

Mobiltelefon: 0736-98 93 96

Alkegård, Anne-Lie Signe

Margareta

Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 19510106-1462 Mariestadsvägen 26, I

121 50  Johanneshov

Allansson, Jens Erik Berörd person
 0201-K233390-03
 19740325-1635 Engström, Mosstenabacken 5 2 Tr 

124 32  Bandhagen

Althin, Peter

Yrke: Advokat

Målsägandebiträde
 0201-K233390-03
 Skeppsbron 28, 3 tr, 111 30

STOCKHOLM

Arbetstelefon: 08-14 15 70

Arbetstelefon: 070-6300556

Fax: 08-14 98 98

Amanuel, Yikalo Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710830-1230 c/o Tessway, Tekle

Vasagatan 9

172 67  Sundbyberg

Annat telefonnummer    Tidigare

mobilnummer: 0739-768362

Mobiltelefon           Abonnemanget har

han haft i en månad: 0739-2098397

Amberton, David Baltzar Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19720714-2998 Eneroth, Pipers Väg 121 

170 73  Solna

Mobiltelefon: 0737-809222


Amér, Stefan Erik Ingvar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650604-8617 Knut Wallenbergs Väg 33

133 34  Saltsjöbaden

Arbetsgivarens telefon: 0708-960153


Amsby, Maria Victoria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740218-7889 Malmgårdsvägen 26 3 TR

116 38  Stockholm



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Andersen, Victor René

Yrke: VÄKTARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810710-4013 Värtavägen 72

115 38  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

HORIZONT SECURITY

  

Arbetstelefon: 0735006440

Hemtelefon: 086604514

Mobiltelefon: 0739-15 54 71

Andersson, Christer

Yrke: VÄKTARE, vaktchef

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19720530-0317 Hagängsvägen 2, 2tr

194  45  Upplands Väsby

--- Arbetsgivare ---

DUTY SECURITY

NK 120

11177  STOCKHOLM

Arbetsgivarens telefon: 08-762 88 35

Arbetstelefon: 08-4113000

Hemtelefon: 070-2330760

Andersson, Daniel Tapio Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19781020-1959 Ramstadgatan 4 C

595 40  Mjölby

Mobiltelefon: 0736-15 59 62


Andersson, Johan Joel

Ashok Kumar

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770105-9375 Ångermannagatan 205 2TR

162 65  Vällingby

Mobiltelefon: 070-270 53 62


Andersson, Karin Yvonne Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19550903-0184 Verkstadsgatan 3 LÄG 2

117 36  Stockholm

Andersson, Karl Edvin

Fredrik

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19790213-2054 Hovslagargatan 10

194 31  Upplands Väsby

Mobiltelefon: 0708 335 579


Andersson, Nils Johnny

Valther

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19421004-0814 Tågvägen 20 19

133 44  Saltsjöbaden

Andersson, Peder Nils

Tarmuji

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820324-7435 Herrgårdsvägen 21

120 47  Enskede Gård

Hemtelefon: 08-911652

Mobiltelefon: 073-3720446



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Andersson, Susanne

Yrke: Överläkare

Förhörsvittne
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

Psykiatriska kliniken, avd 113,

Huddinge sjh

  

Andén, Susanne Carina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19590928-0181 Myggdalsvägen 46

135 43  Tyresö

Angelman, Kristina

Charlotta Pamela

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19650907-1129 Tallgatan 13 1 TR

172 69  Sundbyberg

Arbetstelefon: 08-28 52 55

Hemtelefon: 08-29 97 55

Mobiltelefon: 0704-06 93 33

Ankarheim, Emma Catarina

Yrke: CIVIL VÄKTARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19611101-1026 Erstagatan 31

116 36  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

DUTY SECUITY

Box 16416

10327  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-411 30 00

Arbetstelefon: 08-4113000

Hemtelefon: 08-6446794

Mobiltelefon: 070-441 21 01

Apfelbaum, Olof Ronny

Yrke: BUTIKSSÄLJARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19660508-4836 Artistvägen 10 1 Tr Läg 0146 

121 35  Johanneshov

--- Arbetsgivare ---

NK JUVELSALONG

  

Hemtelefon: 070-7213460


Arnesson, Hans Anders

Ruben

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19451008-2813 Plåtslagarvägen 61

146 36  Tullinge

Arbetstelefon: 08-530 616 81

Mobiltelefon: 0708-861280

Arponen, Birgitta Irene Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650802-0200 Spångavägen 32,1TR

168 75  Bromma



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Arvidsson, Hans Erik Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730913-0354 Brevduvegatan 8  2 TR

169 72  Solna

Arbetstelefon: 08-401 30 05


Arvidsson, Johan Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Arvidsson, Linnea Mariana Uppg.lämn., hörd som vittne

Uppgiftslämnare

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19760925-9366 Sibyllegatan 55

114 43  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 88 12

Mobiltelefon: 0707-40 06 40

Arwidson, Thorulf Gustaf Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19500204-1431 Östgötag.38, 2tr 43

116 25  Stockholm

Arbetstelefon: 08-667 00 11


Asklund, Sonja Margareta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810724-0080 Tornslingan 41

142 61  Trångsund

Arbetstelefon: 0737-44 21 2

Hemtelefon: 7719320

Mobiltelefon: 073-7442126

Aurusell, Christa Vittne
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

AURUSELL CONSULTING

  

Arbetstelefon: 08-57142760


Aurusell, Christa Orvokki Annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19530315-9429 Björnö Gård 

134 67  Ingarö

Mobiltelefon: 070-660 52 02


Aurusell, Matts Vittne
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

AURUSELL CONSULTING

  

Arbetstelefon: 08-57142760


Aurusell, Matts Olof Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19430809-7593 Björnö Gård 

134 67  Ingarö

Hemtelefon: 08-571 423 88

Mobiltelefon: 070-6450240



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Aveskär, Karin Inga Johanna Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800401-0123 Boktryckarvägen 5

129  32  Hägersten

Arbetsgivarens telefon: 08-657 75 57

Arbetstelefon          Mobil i tjänsten:

070-376 56 16

Hemtelefon: 08-549 032 77

Mobiltelefon           Tjänstetelefon:

070-376 56 16

Axelsson, Johan Hans

Gunnar

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800328-0537 Synålsvägen 3 1 TR

168 73  Bromma

Arbetstelefon: 08-4121120


Axelsson, Johan Stefan

Arthur

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770222-1453 Fasterna Prästgård 6025

762 96  Rånäs

--- Arbetsgivare ---

MQ, Gallerian

Hamngatan 37,

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-21 58 80

Arbetstelefon: 08-21 58 80

Axenbo, Sven Patrik Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19840115-0399 Sleipnervägen 99

136 42  Haninge

Arbetstelefon: 08-236780


Aydin, Elisa Uppg.lämn., hörd som annan

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19780103-0524 Höders Väg 7, I

145 70  Norsborg

Arbetstelefon: 0702-360096

Hemtelefon: 08-53186621

Aydin, Jean Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680204-9251 Gripenbergsgatan 1

561 36  Huskvarna

Backlund, Stefan Axel

Eugen

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19800308-0077 Starrängsringen 47, 4 TR

115 50  Stockholm

Arbetstelefon: 070-4164197

Hemtelefon: 08-6641861



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Bakali, Ridouan

Yrke: ORDNINGSVAKT

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19690401-4492 c/o Duty Security

Drottninggatan 25

111 51  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

DUTY SECURITY  BOX 16416

102 27 STOCKHOLM 08-411 30

00.

  

Arbetstelefon: 08-4113000

Hemtelefon: 070-7410622

Mobiltelefon: 070-7410622

Balta, Seyfettin Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19530101-3636 Tensta Allé 38, V

163 64  Spånga

Hemtelefon: 08-365761

Mobiltelefon: 0737-408727

Barkman, Mikaela Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19810930-1682 Dambergsgatan 10

633 41  Eskilstuna

--- Arbetsgivare ---

Cappuccio

Hamngatan 37, Gallerian

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-14 94 20

Arbetstelefon          Till Cappuccio,

Gallerian: 08-14 94 20

Mobiltelefon           Eget tfnnr: 0735-73

37 66

Baudin, Lena Mari Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19561211-2929 Brantingstorget 16

754 34  Uppsala

Hemtelefon: 018-25 45 45

Mobiltelefon: 070-39 34 443

Beloso, Iracema Josephine

Anahi

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19840911-0544 Katarina Bangata 47

116 39  Stockholm

Benedictsson, Anna Karin

Kristina

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19640518-0180 Tavastgatan 21

118 24  Stockholm

Mobiltelefon: 0708-78 72 06


Berg Ortman, Lisa Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19430709- St:Paulsgatan 

      Stockholm



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Berg, Annette Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19620509-3583 c/o NÄRPOLISEN VASASTAN

Tulegatan 4 

106 75  Stockholm

Arbetstelefon: 084011200


Berg, Kurt Roland Henry Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19410330-7338 Malmgårdsvägen 14

116 38  Stockholm

Berge, Lars Peder Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 19790326-0318 Rådmansgatan 46 1 TR

113 57  Stockholm

Hemtelefon: 08-6122138


Berger, Lena Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19700201-2560 Sandhamnsgatan 5, 4 TR

115 40  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Marlboro Classic

NK-huset, Hamngatan

  

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 83 35


Berggren, Jessica Helena

Marita Carolina

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730928-0209 Torsgatan 31 1 TR

113 21  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 88 83


Berglund, Kristina Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750622-0024 Kungsklippan 9

112 25  Stockholm

Mobiltelefon: 073-740 86 09


Bergman, Anne-Christine

Charlotte

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19450131-1262 Eriksbergsgatan 23 3 TR

114 30  Stockholm

Arbetstelefon: 08-218917

Hemtelefon: 08-6117285

Bergnor, Hans Andreas Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19770626-0218 Bergsgatan 12 B 2 Tr Lgh 62 

761 42  Norrtälje

Arbetstelefon: 0708-22 33 3

Hemtelefon: 0176-199 99

Mobiltelefon: 0734-44 51 92

Bergström, Anders Ola Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780313-0553 Artillerigatan 22 2

114 51  Stockholm

Bergström, Karin Jessica Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780221-1529 Tvistevägen 4 3 TR

907 36  Umeå



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Berjlund, Rut Miriam Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19411110-8041 Torsvägen 24

827 35  Ljusdal

Mobiltelefon: 0703-575558


Bertling, Kenneth Ingemar

Melvin

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19590601-0391 Atlasvägen 41 BV

131 34  Nacka

Bertling, Rosanna Erica

Linnéa

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19870622-0343 Atlasvägen 39, III

131 34  Nacka

Annat telefonnummer: 08-716 15 45

Hemtelefon: 08-716 57 18

Mobiltelefon: 0736-77 77 53

Birgersson, Linda Hillevi Uppg.lämn., hörd som annan

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19760905-9345 Henrysson, Kungsbro Strand 21 3

Tr 

112 26  Stockholm

Hemtelefon: 0733-96 12 1

Mobiltelefon           Registrerad på An

Åberg (Väninna): 0733-707 333

Bjerkesjö, Victoria Katarina

Jagelonica

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19641030-1409 Kungsängsgatan 33 A

753 22  Uppsala

Mobiltelefon: 0739-465034


Bjerring, Nicole Angelica

Yrke: undersköterska

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19820827-0069 Soldatvägen 1

183 60  Täby

--- Arbetsgivare ---

Konferensansvarig, Huvudsta Gård

  Solna

Hemtelefon: 08-756 88 80

Mobiltelefon: 070-448 55 55

Björk, Fredrik Nils Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19811129-0139 Ekebyvägen 147

186 34  Vallentuna

Björk, Jan Juhani Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750624-6656 Sibeliusgången 28 6 TR

164 77  Kista

Arbetstelefon: 08-662 19 98

Hemtelefon: 0704-43 16 5

Mobiltelefon: 0704-037435

Björk, Karl Leo Ludovic Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770710-3557 Doktor Abelins Gata 3 LÄG 2

118 53  Stockholm

Arbetstelefon: 08-545 163 60

Hemtelefon: 08-6583340

Björk, Leif Ola Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740821-0453 Blekingegatan 4

118 56  Stockholm

Hemtelefon: 08-641 37 34

Mobiltelefon: 070-899 23 68



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Björkegren, Andreas Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19760413-4119 Advokatbacken 28 3 TR

145 56  Norsborg

Hemtelefon: 08-33 81 83

Mobiltelefon: 0708-828958

Björkegren, Catherine

Alexandra

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19640101-1728 Nysätra-högby 17 

740 82  Örsundsbro

Björkholm, Anna Elisabet Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19411013-1325 Furuvägen 28

172 77  Sundbyberg

Hemtelefon: 08-294894

Mobiltelefon: 0706-570848

Björklund, Elin September

Magdalena

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19791208-0087 Olof Af Acrels Väg 3 4 TR

171 64  Solna

Björklund, Gertie Irene Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19490429-0147 Trastvägen 7

141 72  Huddinge

Björklund, Jean Fredrik Annan
 0201-K233390-03
 19640609-0297 Stupvägen 19

191 42  Sollentuna

Björnson, Lars Christoffer Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19721110-6211 Fyrverkarbacken 42

112 60  Stockholm

Arbetstelefon: 070 7474609

Hemtelefon: 070-747 46 0

Mobiltelefon: 070-747 46 09

Bloch, Ewa Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19520522-2184 Odengatan 32, II

113 51  Stockholm

Hemtelefon: 08-7628767

Mobiltelefon: 0733-702040

Blom, Bo Magnus Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19730409-6915 Grovstanäs 6649

761 93  Norrtälje

--- Arbetsgivare ---

TUNNELBANEPOLISEN

  

Blom, Britt-Marie

Margareta

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19500519-2868 Nyängsvägen 17, NB

146 30  Tullinge



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Blom, Diana Carina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19591111-8940 Asarnoj, Drottningholmsvägen 342

2 Tr 

168 73  Bromma

Hemtelefon: 08-26 71 43

Mobiltelefon: 073-389 92 22

Blom, Hans Morgan Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19700519-0413 c/o Johansen

Braxengatan 9

133 42  Saltsjöbaden

--- Arbetsgivare ---

Stockholms Stadsbud

  

Annat telefonnummer    sambons tfn-nr:

08-717 63 65

Mobiltelefon: 0708-21 57 57

Blom, Ingrid Gunnel Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19500918-0141 Bråviksvägen 28 2 TR

120 52  Årsta

Hemtelefon: 08-602 8462


Blom, Martin Robert Henrik Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19790524-6976 Vegagatan 6 B

722 23  Västerås

Blomberg, Anna Petra Maria Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19720131-3207 Heleneborgsgatan 30 B LÄG 6

117 32  Stockholm

Blomberg, Beata Caroline Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800926-0442 Golfvägen 7

181 30  Lidingö

--- Arbetsgivare ---

Marlboro Classic

NK-huset, Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 -  762 83 35


Blomberg, Margit Gunhild Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19530325-7504 Karlbergsvägen 35, IV

113 62  Stockholm

Arbetstelefon: 08-611 46 88


Blomquist, Emelie Anna

Maria

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810330-0383 Lindfors, Crafoords Väg 14 7tr 

113 24  Stockholm



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Blomquist, Lindy Amanda Annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19790628-6468 Fasanstigen 18

197 32  Bro

Hemtelefon: 070-4684947

Mobiltelefon: 0739-570846

Blomqvist, Karin Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19720608-0124

--- Arbetsgivare ---

Pertti Palmrooth, (NK-huset.)

Hamngatan, Stockholm.

  

Arbetstelefon: 08-762 81 55

Hemtelefon: 08-755 97 74

Mobiltelefon: 0709-363254

Blomqvist, Lydia Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


Blomqvist, Trudy Elisabeth Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19850929-0220 Bergvägen 16

196 31  Kungsängen

Boberg, Lars Gustaf Fredrik

Vilhelm

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19890704-0599 Sandhamnsgatan 62, 1 TR

115 28  Stockholm

Bohlin, Caroline Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19770416-9346 Ankdammsgatan 29

171 43  Solna

Hemtelefon: 08-740 12 11

Mobiltelefon: 070-427 96 50

Boman, Philip Ulf Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19901123-3617 Karlavägen 53 4 TR

114 49  Stockholm

Hemtelefon:   08-660 68 75


Boman, Sirpa Carina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19640124-1168 Renstiernas Gata 15

116 28  Stockholm

Arbetstelefon: 070-498 83 5

Hemtelefon: 08-570 32 89

Mobiltelefon: 073-5579949

Bonabi, Fariba Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19600421-2327 Hammarvägen 44  2 TR

177 35  Järfälla

Bonander, Karin Kicki

Wiktoria

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19680724-4824 Ejdervägen 39, 3 TR

123 49  Farsta

Book, Anna Charlotta Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19651220-4006 Frejgatan 8

114 20  Stockholm

Hemtelefon: 08-7564093




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Boredal, Rolf Birger Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19520817-1057 Nyängsvägen 17

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 61 94

Mobiltelefon: 070-498 81 85

Borggren, Ellinor Hanna

Karolina Dansdotter

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19881107-0500 Ekehjelmstorget 12

118 54  Stockholm

Brandt, Hans Göran Mathias Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19791105-0339 Långsjövägen 25

125 30  Älvsjö

Arbetstelefon: 0708-330433

Hemtelefon: 08-749 61 27

Broman, Lars-Erik Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19451217-0376 Brahegatan 12

114 37  Stockholm

Mobiltelefon: 0704762545


Broström, Annica Camilla

Alexia

Yrke: BUTIKSSÄLJARE

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19670804-1022 Nipfjällsvägen 8

167 36  Bromma

--- Arbetsgivare ---

NK JUVELSALONG

  

Arbetstelefon: 08-7628448

Hemtelefon: 08-254020

Mobiltelefon: 070-843 91 10

Brunholtz, Robert Karl-erik

Yrke: ORDNINGSVAKT

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19780918-0412 c/o Duty Security

Drottninggatan 25, Box 16416 

103  27  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

ANST.NR. 4096

  

Arbetstelefon: 08-7628510

Hemtelefon: 070-7750596

Mobiltelefon: 070-775 05 96

Brynge, Sven Staffan Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740305-2454 Drabantgatan 3

582 14  Linköping

Arbetstelefon: 08-58701174


Brys, Anna Katharina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19771123-0743 Brzozowski, Hagagatan 30 

113 47  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 85 14

Mobiltelefon: 0735-11 85 75

BRUNDIN, VERONICA Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19711215-5622



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Bäckman, Malin Helena Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740603-0101 Slånbärsvägen 9 BV

182 36  Danderyd

Bäckström, Ann-Charlott

Christina

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19581120-0145 Norrbackag 68-70 Uppg K 6, I

113 41  Stockholm

Bäckström, Susanne Monica Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19730529-6241 Målarprinsens Väg 6

135 63  Tyresö

Calgheborn, Annika Karin

Eleonora

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19660925-2041 Östermalmsgatan 96

114 59  Stockholm

Callerstrand, Gunnel Birgitta Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


Carlén, Anna Andrea Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19741123-1926 Furusundsgatan 14 6 TR

115 37  Stockholm

Hemtelefon: 08-6633288

Mobiltelefon: 070-497 41 24

Carlsson, Jonas Olof Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19711205-0112 Ling, Sigtunagatan 9 Ög 

113 22  Stockholm

Carlsson, Lars Magnus Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19660530-4077 Blommensbergsvägen 153, 4 TR

126 52  Hägersten

Carlsson, Stellan Ronny

Mikael

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800605-0010 c/o Duty Security AB

Drottninggatan 25, Box 16416 

103  27  Stockholm

Arbetstelefon: 0739-510111

Hemtelefon: 0739510111

Mobiltelefon: 0739-510111

Carmona Del Sante, Naiti

Germana

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740811-0489 Nordhemsgatan 22 3TR

413 06  Göteborg

Carpenwall, Anders Henrik

Olof

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19811017-0050 Forsvägen 45

142 65  Trångsund

Hemtelefon: 070-7144624


Carpenwall, Esko Antero Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19471229-3796 Forsvägen 45

142 65  Trångsund

Cedendahl, Bengt Gunnar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19451007-7714 Hallonvägen 7

821 35  Bollnäs



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Cederström, Carl Fredrik

Rudolf

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19801010-0173 Floragatan 9

114 31  Stockholm

Hemtelefon: 08-215464

Mobiltelefon: 0707381436

Ceru, Stefan Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680113-0151 Essingestråket 21 I tr

112 66  Stockholm

Hemtelefon: 08-6567471

Mobiltelefon: 0737674384

Chalias, Dimitrios Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19681213-0430 Torsgatan 73 3 TR

113 37  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 86 65

Mobiltelefon: 0733-400 325

Christiansen, Tatjana

Anne-Catherine

Uppg.lämn., hörd som vittne

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19430512-0729 Ribbings Väg 31

192 52  Sollentuna

Hemtelefon: 08-96 48 04

Mobiltelefon: 070-717 70 67

Chytraeus, Per Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19730206-1432 Skattungsvägen 25, 2 TR

120 59  Årsta

--- Arbetsgivare ---

MQ-butiken

Gallerian, Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-21 58 80

Arbetstelefon: 08-21 58 80

Cidanal, Isa Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19590101-1899 Tunvägen 12

151 52  Södertälje

Colbiörnsen, Maria

Catharina Augusta

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19480629-9105 Lill-Jans Plan 8

114 25  Stockholm

Cornejo Fuentes, Nathalie

Maria

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800810-0409 Mörtgatan 10

133  42  Saltsjöbaden

Mobiltelefon: 073-7789617


Csoré, Ivan Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19410406-9374 Buttorp Hedefors 

512 91  Sexdrega

Hemtelefon: 0325-625540


Dafla Mesmer, Kiflit Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19671005-2850 c/o Henrik Lundqvist

Jupitervägen 44

181 63  Lidingö

Arbetstelefon: 070-92 995 3

Hemtelefon: 070-92 99 53

Mobiltelefon: 0704-886980



Diarienummer

0201-K233390-03
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Dahl, Anna Rebecca Wiola Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19790526-0027 Molkomsbacken 31

123 33  Farsta

--- Arbetsgivare ---

Cappuccio Gallerian

Hamngatan 37

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-14 94 20

Mobiltelefon: 0736-402 111

Dahlin, Carl Håkan Sören Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19520220-2452 Bildhuggarvägen 23

121 44  Johanneshov

Mobiltelefon: 073-682 25 71


Dahlström, Lena Birgitta

Stigsdotter

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19630507-0069 Lugnets Allé 53 Bv Läg 70 57

120 67  Stockholm

Arbetstelefon: 08-791 11 25

Hemtelefon: 08-84 55 79

Mobiltelefon: 070-733 11 25

Damell, Johan Henrik

Gustaf

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680517-1417 Södermannagatan 22 1 TR

116 23  Stockholm

Arbetstelefon: 070-5477946


Danielsson, Madeleine Alice Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19370105-1025 Solhemsbackarna 51

163 56  Spånga

Hemtelefon: 08-7608215


Dawood, Qusay

Yrke: VÄKTARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770917-6379 c/o Sha Ana

Hidinge Backe 9

163 65  Spånga

--- Arbetsgivare ---

DUTY SECURITY

  

Arbetsgivarens telefon: 08-411 3600

Arbetstelefon: 08-411 30 00

Hemtelefon: 08-646 34 15

Mobiltelefon: 0739-34 51 27

Degerberg, Lars Anders

Håkan

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19790123-2079 Wretlind, Rörläggarvägen 3 

168 33  Bromma

Mobiltelefon: 0709-66 73 60




Diarienummer

0201-K233390-03
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Den Engelse, René

Yrke: BUTIKSCHEF

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19701005-5015 Tallkrogsvägen 120

122 60  Enskede

--- Arbetsgivare ---

FOOT LOCKER

  

Arbetstelefon: 08-54515480

Hemtelefon: 08-744 12 97

Deverell, Gordana Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19450514-9544 Hjördisvägen 3

182 66  Djursholm

Dhaouadi, Hedi Uppg.lämn., hörd som annan

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19420615-9693 Kvällsvägen 8, V

146 31  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 61 64

Mobiltelefon: 073-946 65 32

Dimic, Göran Goran Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680225-9439 Sverkersgatan 2 1TR

126 51  Hägersten

Arbetstelefon: 08-762 87 72

Hemtelefon: 08-668 91 22

Mobiltelefon: 0707-98 14 56

Dita, Daniela Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19710704-1043 Rindögatan 8 BV

115 36  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Espanola, NK

Hamngatan 18-20

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-7628919


Dominique, Anna

Margaretha Stigsdotter

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19410220-1409 Infanterigatan 5 3 TR

171 59  Solna

Arbetstelefon          Katarina skola:

08-4520124

Hemtelefon: 08-278455

Mobiltelefon: 0702-274455

Douglas, Maya Viktoria Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19840426-0641 Torstenssonsgatan 15 2 Tr Läg 9 

114 56  Stockholm



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Drotz, Weine Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

SKL-kriminaltekniska

laboratorium

58194  Linköping

Arbetsgivarens telefon: 013-318500

Annat telefonnummer: 013-145715

ank:fax

Arbetstelefon: 013-241439

* * * Skyddad personuppgift

Druid, Henrik

Yrke: Rättsläkare

* * *

Uppgiftslämnare 0201-K233390-03




Retzius väg 5

171  65  Solna

Arbetstelefon: 08-54542100

Duse, Margaretha Christina

Eleonora

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19530403-0207 Erik Dahlbergsgatan 29, IV

115 32  Stockholm

Dysenius, Gerda Kristina

Bengtsdotter

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19690223-4043 Ahlberg, Rudsjövägen 82 

131 47  Nacka

Arbetstelefon: 070-401 14 2

Hemtelefon: 08-716 716 7

Mobiltelefon: 070-401 14 24

Edmark Axelsson, Eva

Margareta

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19381207-0666 Slyte 419, Häradsskrivargården 

705 98  Lillkyrka

Edshammar, Erika Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19731105-0301 Norrtullsg 65, 2 Tr U H 30

113 45  Stockholm

Arbetstelefon: 08-229120

Mobiltelefon: 070-7561260

Ehrenpreis, Erika Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 Jupitervägen 29

181 63  Lidingö

Hemtelefon: 08-766 49 58

Mobiltelefon: 0702-071415

Eiroff, Anna Sofia

Magdalena

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19711025-1407 Skånegatan 90 5 TR

116 37  Stockholm

Arbetstelefon: 08-7628730

Hemtelefon: 08-916669

Ek, Ann-Christine Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19700503-7820 Sirapsvägen 10

123 56  Farsta

Arbetstelefon: 08-762 85 14

Hemtelefon: 08-604 73 73

Mobiltelefon: 0708-73 78 00



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Ek, Lena Märta Elisabet Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650218-7823 Rimbertsvägen 6

126 50  Hägersten

Arbetstelefon: 08-762 85 14

Hemtelefon: 08-18 29 12

Mobiltelefon: 073-714 94 29

Ekblom, Marja Elina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19600116-2301 Brötvägen 33

167 66  Bromma

Hemtelefon: 08-25 73 30

Mobiltelefon: 0709-25 08 30

Ekeberg, Sara Christina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800128-0588 Krukmakargatan 59 LÄG 0055

117 41  Stockholm

Arbetstelefon: 08-545 20891

Hemtelefon: 08-642 5089

Mobiltelefon: 073-648 8535

Ekengren, Hans Staffan

Martin

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19760921-7596 Tämnarvägen 20 2 TR

120 53  Årsta

Hemtelefon: 08-508 517 02

Mobiltelefon: 070-813 02 77

Eklund, Carina Sonja

Theresia

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19631026-1109 Bergsundsgatan 25 LÄG 33

117 37  Stockholm

Arbetstelefon: 0736-313 897

Hemtelefon: 0736-31 38 9

Mobiltelefon: 0705-419366

Eklöf, Dan Arvid Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19640909-1417 Tegelviksgatan 39

116 41  Stockholm

Arbetstelefon: 08-16 17 23

Mobiltelefon: 0705-15 69 61

Ekman, Sofia Emelie Esther Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800918-0145 Rosenlundsgatan 28 B

Läg 14 

118 53  Stockholm

Hemtelefon: 08-6689517

Mobiltelefon: 0704-089512

Ekström, Anna Erika

Evelina

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19820127-3029 Mönstringsvägen 186

184 33  Åkersberga

Mobiltelefon: 0736-835 818


Ekström, Jan Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

SL SÄKERHET

  

Arbetstelefon: 08-686 18 83


Elbakri, Daniel Anmälare

Uppg.lämn., hörd som annan

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19390913-9259 Sturegatan 33 B

252 27  Helsingborg

Hemtelefon: 042-123364

Mobiltelefon: 0735-768979



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Eldh, Marie Elisabeth Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19840115-0225 Tomtebogatan 20, II

113 38  Stockholm

Eliasson, Ann Elisabeth Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730826-1606 Fleminggatan 45 3 TR

112 32  Stockholm

Ellström, Maud Katarina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19610619-0223 Hagvägen 16 B

141 70  Huddinge

Hemtelefon: 08-889506


Elofsson, Annika Birgitta

Yrke: Butikschef

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19540501-2906 Birkagatan 5

113 36  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Paul & Friends

  

Arbetstelefon: 08-762 83 20

Hemtelefon: 08-31 09 76

Mobiltelefon: 070-756 75 45

Emefors, Emily

Ann-margret Vasiliki

Yrke: BUTIKSCHEF

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19781122-0248 Odengatan 2

114 24  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

MYRORNA, ADOLF

FREDRIKDS KYRKOGATA 6,

STOCKHOLM

  

Arbetstelefon: 08-54520891

Hemtelefon: 08-6125979

Engberg, Ove

Yrke: Ambulanssjukvårdare

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Engdahl, Maj Sofi Ann

Christin Stina

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19590801-1165 Åbroddsvägen 54

165 70  Hässelby

Arbetstelefon: 070-6511080

Hemtelefon: 08-891533

Mobiltelefon: 070-651 10 80



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Engelberg, Nancy Madeleine Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19800107-0625 Savolaksvägen 16

122 37  Enskede

--- Arbetsgivare ---

Mexx NK huset, plan 1

Hamngatan

  

Arbetsgivarens telefon: 08-762 84 04

Arbetstelefon: 08-762 84 04

Hemtelefon: 08-600 43 88

Mobiltelefon: 0704-05 42 55

Engh, Anne-Berit Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03


Engh, Anne-Berit Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19700108- Langesgata 

33  40  Drammen

Mobiltelefon: 004795162548


Englund, Mari Helena Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19690414-0362 Gamla Värmdövägen 6 5 TR

131 37  Nacka

Engström, Kjell Henrik Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19791108-1995 Andersson, Wollmar Yxkullsgatan

11 17 RUM 310

118 50  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Pocket Shop

Gallerian, Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-406 08 18

Arbetstelefon: 08-406 08 18

Engström, Torbjörn Wilhelm Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800630-9010 Franstorpsvägen 27 2 TR

172 66  Sundbyberg

--- Arbetsgivare ---

LEWIS, NK-huset

Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 86 85

Mobiltelefon: 0706-47 60 79

Ericson, Anna Cecilia Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19690827-1684 Hagagatan 56 A 3 TR

113 47  Stockholm



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Ericson, Lars Eric Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19450620-7556 Annagränd 3

913 42  Obbola

Mobiltelefon: 070-264 53 96


Ericsson, Anna-Carin

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750303-0624 Franstorpsvägen 27 4TR

172 66  Sundbyberg

Mobiltelefon: 070-374 03 03


Eriksson, Ann-Charlotte

Margaretha

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19700602-4041 Kvarnholmsvägen 41 2 TR

131 31  Nacka

Arbetsgivarens telefon: 08-411 11 28

Mobiltelefon: 0739-76 30 03

Eriksson, Daniel Rickard Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740929-6238 Gellberg, Vanadisvägen 2 6 Tr 

113 46  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 85 14

Hemtelefon: 08-31 03 37

Mobiltelefon: 0708-73 22 37

Eriksson, Erik Hilding Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19240123-6654 Sandviksvägen 8 B BV

691 52  Karlskoga

Hemtelefon: 0586-54769


Eriksson, Erik Lennart Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19501214-1031 Eriksson, Sankt Eriksgatan 9 

112 39  Stockholm

Arbetstelefon: 08-104060

Mobiltelefon: 070-9095337

Eriksson, Gun Göta Charlott Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19490111-8747 Stenhammarsvägen 8

168 58  Bromma

Eriksson, Gunhild Linnéa Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19300113-6203 Sandviksvägen 8 B BV

691 52  Karlskoga

Eriksson, Helen Elisabeth Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19580415-3020 Höganäsvägen 9, 2tr.

121 53  Johanneshov

Arbetstelefon: 08-762 81 85

Mobiltelefon: 070-52 333 18

Eriksson, John Christer Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19460912-0052 Björinge 1539

763 91  Hallstavik

Annat telefonnummer: 0175-40551

Hemtelefon: 08-50031361

Eriksson, Karin Anna Maria Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19711209-0506 Sulitelmavägen 22 NB

167 35  Bromma

Hemtelefon: 08-7041701


Eriksson, Mats Anders Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19821101-0254 Sundby Nedergård 

179 96  Svartsjö

Arbetstelefon: 08-236780


Eriksson, Nils Jonathan Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19831228-6993 Hebron 213

740 45  Tärnsjö

Mobiltelefon: 073-986 2407




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Eriksson, Rickard Erik

Andreas

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780417-0236 Pastellvägen 17, 7 TR

121 36  Johanneshov

Eriksson, Tove Kristina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19750105-5524 Lindström, J Skyttes V 266 

125 34  Älvsjö

--- Arbetsgivare ---

Rudy´s frisörer

Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-20 08 40

Mobiltelefon: 0739-86 09 05

Ewaldh, Åsa Cornelia Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19831219-0427 Ringarstigen 6 C

168 58  Bromma

Mobiltelefon: 070-310 33 30


Falk, Maria Helena Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19720518-6088 Erik Dahlbergsgatan 12 B

553 37  Jönköping

Hemtelefon: 036-30 88 28

Mobiltelefon: 0707 528 373

Falk, Sauw Robert Gunnar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710115-9353 Vasagatan 9  9 TR

172 67  Sundbyberg

Fantenberg, Sofia Lovisa Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19820819-7163 Styrbjörnsvägen 32 2 TR

126 51  Hägersten

Arbetstelefon: 08-762 85 14

Hemtelefon: 08-6684463

Mobiltelefon: 0739-120799

Farving, Peter Johan Bertil Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710113-2418 Pastor Ödmans Väg 13

134 60  Ingarö

Arbetstelefon: 08-545 16365


Fehr, Jannice Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19561031-0061 Tullgarnsvägen 5 

135  71  Älvsjö

Arbetstelefon: 08-791 23 23

Hemtelefon: 08-647 24 66

Mobiltelefon: 073-983 02 5

Sommar/fritidstelefon: 08-571 65 133



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Foghammar, Karl Gustav

Yrke: LÄKARE

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19640923-6939 Klostervägen 14

134 34  Gustavsberg

--- Arbetsgivare ---

AKADEMISKA SJUKHUSET

  

Arbetstelefon: 08-587 537 00

Hemtelefon: 08-570 364 46

Forsberg, Bo Ingvar Börje Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19620110-0119 Vasagatan 9 

172 67  Sundbyberg

Hemtelefon: 073-692 60 3


Forsberg, Britt Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19450318-9104 Tullgårdsgatan 24

116 68  Stockholm

Arbetstelefon: 08-240011

Hemtelefon: 08-6407348

Forsberg, Ulla Christina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19480603-0245 Östanåvägen 8

814 70  Älvkarleby

Hemtelefon: 026-728 41

Mobiltelefon: 070-426 76 86

Forslund, Daniel Antonio Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19761230-7111 Åsögatan 151

116 32  Stockholm

Forsman, Iva Birgitta

Mariana

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19320430-8443 Sätunavägen 11 B, III

195 46  Märsta

Franchell Hallgren, Eva

Maria Bengtsdotter

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

Uppgiftslämnare

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19520106-1404 Rörstrandsgatan 14

113 40  Stockholm

Arbetstelefon: 070-2441842

Mobiltelefon: 070-2441842

Frank, Anna Sofia Charlotta Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19791001-1928 Hundhamravägen 7

145 70  Norsborg

Fransson, Eva Annette Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780308-6649 Love Almqvists Väg 4 B 4 TR

112 53  Stockholm

Fredrikson, Lars Niclas Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19670809-1050 Makrillvägen 18

181 30  Lidingö



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Fredriksson, Monica Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19490826-1029 Svartviksslingan 21 

167 38  Bromma

Arbetstelefon: 08-6738331

Hemtelefon: 08-806921

Mobiltelefon: 073-5555186

Frenzel, Olof Sigvard

Michael

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19600708-1075 Myrvägen 55

125 51  Älvsjö

Arbetstelefon: 08-50831803

Hemtelefon: 08-867432

Mobiltelefon: 070-4631803

Frid, Hampus Anders Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760122-3592 Gråvädersvägen 4 K

222 28  Lund

Hemtelefon: 046-303 816


Fridh, Lena Gunilla Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19470106-8209 Folkskolegatan 32 LÄG 224

117 35  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 87 03

Hemtelefon: 08-6683485

Mobiltelefon: 0708-814191

Fritzberg, Lena

Yrke:

SÄKERHETSANSVARIG

Anmälare

Uppgiftslämnare

0201-K235302-03

0201-K235302-03 --- Arbetsgivare ---

TV 4       070-264 40 56

  

Arbetstelefon: 08-459 40 56


Fromell, Per Magnus Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730512-2496 Selma Lagerlöfsgatan 3

553 13  Jönköping

Arbetstelefon: 036-31 70 59

Hemtelefon: 036-120822

Fry, Natassia Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19840920-0188 Zinkens Väg 59                     Läg

LÄG 0145

117 41  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Restaurang April

Hamngatan 37

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-21 18 60


Frydrysiak, Jens Alrik Janus

Ivan

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740612-0415 Varvsgatan 12

117 29  Stockholm

Hemtelefon: 08-662 12 95

Mobiltelefon: 0709-79 62 18



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Frykman, Ulf Ingemar Åke

Yrke: TAXICHAUFFÖR

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19700323-0351 Multrågatan 102

162 55  Vällingby

--- Arbetsgivare ---

TAXI STOCKHOLM

  

Arbetstelefon: 070-7649926

Hemtelefon: 08-87 35 96

Fröcklin, Sara Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810829-6206 hanstavägen 51 49 LÄG 900

164 53  kista

Hemtelefon: 08-735 20 99

Mobiltelefon: 0736-91 33 88

Fröling, Karin Lisbeth Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19370216-7804 Dimvägen 4

861 33  Timrå

Furmanek, Monika Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19770923-0580 Karlbergsvägen 40

113 27  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Butiken: Jackpot.

Gallerian, Hamngatan

  Stockholm.

Mobiltelefon: 070-914 41 42


Förnegård, Per Erik Johan Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19700918-6953 Paternostervägen 28

121 49  Johanneshov

Mobiltelefon: 0733-69 82 83


Gabrielsson, Lina

Yrke: VÄKTARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800412-0021 c/o Falck Security/ Åhlens City

Box 484 

101 29  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

FALCK SECURITY AB

Box 484

10129  STOCKHOLM

Arbetsgivarens telefon: 08-685 35 00

Arbetstelefon: 08-6853500

Mobiltelefon: 070--4247141

Gebrail, Britten Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800508-0620 Makdissie, Väpnarvägen 9 

145 72  Norsborg



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Gellér, Lars Mattias Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730111-2491 Kärrsvägen 26

566 32  Habo

Ghaderi, Kiana Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810715-0560 Arbetstelefon: 08-4620480

Hemtelefon: 08-73255 41

Hemtelefon: 08-7325541

Mobiltelefon: 0707-42 14 69

Gillberg, Bengt Teodor Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19330330-1059 Karolinska Vägen 23, I

171 64  Solna

Hemtelefon: 08-31 33 52


Gillgren, Madeleine Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770426-0301 Döbelnsgatan 52, 1 tr

113  52  Stockholm

Mobiltelefon: 070-792 12 55


Giotakis, Evangelos Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19750207-0274 Ankdammsgatan 29

171 43  Solna

Hemtelefon: 08-74 012 11

Mobiltelefon: 0707-474535

Glinskaia, Natalia Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19591230-8748 Herkulesgatan 14, 11 TR

111 52  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

"Vincent Shoes Store"

  

Arbetstelefon          Odengatan 35, butik.:

08-673 11 65

Hemtelefon: 08-411 99 57

Mobiltelefon           Maken Peters tfn.:

0704-44 53 32

Goretti, Ida Elena Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19430330-1024 Brunnsgatan 4 A, III

172 68  Sundbyberg

Hemtelefon: 08-294897


Gralde, Birgit Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03


Granmar, Jan Gustav Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19371226-2330 Gyllenstiernsgatan 15, II

115 26  Stockholm

Grape, Kerstin Ingegerd Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19581205-0069 Herserudsvägen 49 A

181 35  Lidingö

Mobiltelefon: 0704-869308


Green, Gertrud Helen Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19430818-0969 Fagusvägen 1 B

181 33  Lidingö

Hemtelefon: 08-731 72 89

Mobiltelefon: 070-2353012



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Gren, Björn Joachim

Yrke: ORDNINGVAKT

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19720823-0099 Vegagatan 1

172 34  Sundbyberg

--- Arbetsgivare ---

NK AA 692-15559-2003

  

Arbetsgivarens telefon: 08-6853500

Arbetstelefon: 084113000

Hemtelefon: 0702-44 36 6

Mobiltelefon: 070-244 36 69

Gren, Linda Elisabeth Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19820809-0145 Orgelvägen 4

175 56  Järfälla

Arbetstelefon: 0709-557044

Hemtelefon: 08-58032732

Grimsjö, Eva Ingegerd Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19420907-0665 Nyängsvägen 15

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 80 38


Grubbström, Thomas

Fredrik Taylor

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820615-0610 Vretvägen 3 A

168 57  Bromma

Hemtelefon: 08-371520

Mobiltelefon: 070-7656669

Grudd, Karin Maria Birgitta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770227-4841 Odd Fellowvägen 30

127 32  Skärholmen

Hemtelefon: 08-722 44 49

Mobiltelefon           Privat mobiltelefon:

0708-567784

Gudmundsson, Per Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 Föreningsgatan 48 C

212  14  Malmö

Hemtelefon: 040-291900


Gulding, Dan Michael

Wolfgang

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650120-0296 Björnbodavägen 34

186 42  Vallentuna

Hemtelefon: 08-511 76615

Mobiltelefon: 0704-26 66 16

Gunnarskog, Anna Karolina

Yrke: SAKNAS

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19820221-0327 Upplandsgatan 36, II

113 28  Stockholm

Arbetstelefon: 0737-03 45 5

Hemtelefon: 08-305538

Gustafsson, Bo Wilhelm

Tommy

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19590131-1190 Mörner, Skeppargatan 84 1 Tr 

114 59  Stockholm

Mobiltelefon: 0708-79 59 86


Gustafsson, Karin Christina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19731024-0085 Illervägen 3

139 53  Värmdö

Arbetstelefon: 08-7635075

Hemtelefon: 08-55671050

Mobiltelefon: 070-2083613



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Gustafsson, Åsa Karin Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19630127-2743 Gustavslundsvägen 173 2 TR

167 51  Bromma

Gustavsson, Ulf Arne Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19611006-8530 Skräddaregatan 17

910 60  Åsele

Arbetstelefon: 073-910 7651

Hemtelefon: 070-517 3732

Guve, Mia Marie Christina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780507-0286 Tångvägen 23 1 TR

126 38  Hägersten

Gyldén, Henrik Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19760412-0092 Ceremonimästarvägen 81

181 40  Lidingö

Arbetstelefon: 0047-98261430


Gyllenstein, Angie Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19831211-0227 Trollesundsvägen 42 A

124 32  Bandhagen

Gyse, Astrid Elisabet Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19410916-6100 Tivolivägen 1 1 TR

126 31  Hägersten

Hemtelefon: 08-56035772

Mobiltelefon: 073-3903419

Gärdenfors, Simon Michael Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780323-4173 Råggatan 14 2 TR

118 59  Stockholm

Hemtelefon: 08-50864028

Mobiltelefon: 0730495785

Gärdh, Emma Carolina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19781229-9308 Smedsbacksgatan 5 4 TR

115 39  Stockholm

Göthberg, Pauline

Holgersdotter

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19651127-7508 Kommendörsgatan 34

114 58  Stockholm

Hemtelefon: 08-442 65 76

Mobiltelefon: 070-1800292

Hadad, Jonny Louis Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19841025-0370 Artillerivägen 1 E

174 59  Sundbyberg

Arbetstelefon: 08-54554515480


Haffo, Bobel Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810813-0116 Kantarellstigen 3

144 40  Rönninge

Hemtelefon: 08-532 519 75

Mobiltelefon: 0707-710387

Hagfeldt, Karin Ulla

Margaretha

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19290802-0700 Nyängsvägen 15, I

146 30  Tullinge

Haghighat Parast, Ramtin Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740513-1033 Eskilsvägen 65 1 TR

136 43  Haninge

Arbetstelefon: 08-762 85 14

Hemtelefon: 08-745 47 49

Mobiltelefon: 073-939 63 70



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
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Haglund, Madelene Kristina Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19691028-0228 Högalidsgatan 13 B                 Läg

1105 LÄG 1123

117 30  Stockholm

Hemtelefon: 08-6582242

Mobiltelefon: 070-4335626

Hagström, Gudrun Käte Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19440127-9346 Hagavägen 18

137 55  Västerhaninge

Arbetstelefon          AKKA Hälsocentral:

08-500 731 84

Hemtelefon: 08-500 318 57

Hagström, Klas Joakim Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19520412-3995 Birger Jarlsgatan 67

113 56  Stockholm

Annat telefonnummer: 0740-100 488

Hemtelefon: 0740-100488

Mobiltelefon: 0705-898736

Personsökare           september 2003:

0740-100488

Hagström, Klas Uno Mikael Annan

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19540326-0036 Birger Jarlsgatan 67

113 56  Stockholm

Mobiltelefon: 0708-24 76 18


Hagström, Mathias Gudmar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710926-0492 Lundagatan 57 LÄG 11

117 28  Stockholm

Hemtelefon: 0709-450110


Hakkarainen, Heikki Olavi Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19490616-3151 Sporrvägen 18

177 59  Järfälla

Arbetstelefon: 08-762 85 14

Hemtelefon: 08-580 12 694

Mobiltelefon: 073-68 41 611

Halef, Robert Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19640301-3458 Ragnhildsborgsvägen 45 A

152 50  Södertälje

Arbetstelefon: 08-205415

Mobiltelefon: 070-7778086

Hall, Lotta Marianne Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19480816-0263 Wiboms Väg 17 5 TR

171 60  Solna

Hallberg, John Fredrik Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19700608-5513 Parkvägen 1 4 TR

136 46  Haninge

Hallgren, Lars Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19471218-2494 Rörstrandsgatan 14

113 40  Stockholm

Hemtelefon: 08-303199

Mobiltelefon: 0704-134466



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
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Hallqvist, Sanna Maria Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19830102-0122 Högnäsvägen 2 4 TR

181 43  Lidingö

Hallström, Nadja

Anna-maria Cecilia

Olofsdotter

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19801203-3901 Hemtelefon: 08-640 49 56

Mobiltelefon: 0739-323 128

Hamamgi, Elie Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19750126-9299 Nathorstvägen 25

121 37  Johanneshov

--- Arbetsgivare ---

Cappuccio Gallerian

  Stockholm

Mobiltelefon: 0707-34 22 66


Hamamgi, Hanna Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780621-2416 Granängsringen 7

135 44  Tyresö

--- Arbetsgivare ---

Cappuccio Gallerian

  Stockholm

Mobiltelefon: 0707-77 25 94


Hammarström, Anna-Lisa Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19320122-7588 Salagatan 19 A,0922

753 30  Uppsala

Hamnäs, Linda Margareta Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19781016-1948 Lovén, Regeringsgatan 70 A 

111 39  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Butiken: Vero Moda

Gallerian, Hamngatan

  Stockholm

Mobiltelefon: 0708-22 93 10


Hansson, Gim Mikael Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19600930-1158 Andvägen 24

184 61  Åkersberga

Arbetstelefon: 0708-932851

Hemtelefon: 08-540 231 75



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
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Hansson, Karl Erik Ingvar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19250605-3517 Nyängsvägen 19 1 TR

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 20 14


Hansson, Per Olof Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650805-1114 Hallonfallet 3

746 38  Bålsta

--- Arbetsgivare ---

Polismyndigheten i Stockholms län

Klara Närpolisområde

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-401 17 99

Arbetstelefon: 08-401 17 99

Haraldson, Klas Ingemar

Erik

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810724-1476 Armégatan 32 5 Tr Läg 508 

171 71  Solna

Mobiltelefon: 0704-376351


Harinen, Ensi Juhani Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19350726-9730 Nyängsvägen 17, III

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 19 94


Harinen, Ilona Kaarina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19430628-9465 Nyängsvägen 17, III

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 19 94


Harlevi, Bo Jacob Alexander Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19821126-3218 Byrumsgatan 16

621 58  Visby

--- Arbetsgivare ---

Butiken: Topshop-Topman

Gallerian, Hamngatan,

  Sthlm.

Arbetsgivarens telefon: 08-23 03 35

Arbetstelefon: 08-23 03 35

Mobiltelefon: 0706-555 499

Hartog Van Banda, Tanja

Sabina

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19721101-0447 Valfiskens Gata 833

136 64  Haninge

Hemtelefon: 08-777 85 35

Mobiltelefon: 0736-958778

Hedberg, Erik Peter Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19790906-0175 Allévägen 2 E

192 76  Sollentuna

Arbetstelefon: 070-6305233

Hemtelefon: 08-7549805



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
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Hedberg, Lotta Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

Regeringskansliet

  

Hedberg, Thina Charlotte Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19670806-3968 Sandhamnsgatan 38 NB

115 28  Stockholm

Arbetstelefon: 08-405 54 61

Hemtelefon: 08-662 67 46

Mobiltelefon: 0709-22 14 17

Hedén, Emelie Johanna

Erika

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19821101-0064 Åkervägen 5

191 40  Sollentuna

Arbetstelefon          NK Kids: 08-762 80

00

Hemtelefon: 08-350505

Mobiltelefon: 070-445 80 01

Hedfors, Marie Elisabet Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680507-2961 Toredalsvägen 26

144 63  Rönninge

Arbetstelefon: 08-218917

Hemtelefon: 08-55060037

Hedman, Bengt Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Hedman, Carin Maria

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19730821-1940 Upplandsgatan 29

113 60  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Oriflame Cosmetics

Grev Turegatan 2

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-545 00 888

Hemtelefon: 08-34 80 62

Mobiltelefon: 0707-75 79 03

Hedrén, Anna Matilda Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19860805-0327 Grönviksvägen 125 BV

167 76  Bromma

Hedvall, Hala Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19730728-9244 Fatburs Brunnsgata 28

118 28  Stockholm

Arbetstelefon: 08-53252215

Mobiltelefon: 070-4534659

Hegerfors, Björn Nils Olof Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19891225-0571 Birger Jarlsgatan 46, V

114 29  Stockholm
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Heleander, Anette Lovisa Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650324-0365 Murarvägen 5

197 30  Bro

Arbetstelefon: 08-405 45 39

Mobiltelefon: 070-662 87 13

Hellberg, Bo Carl-Axel Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19570605-0134 Idrottsv 34,årsta Havsbad 

136 91  Haninge

Hellberg, Carl Fredrik

Valdemar

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820730-0016 Odengatan 11, 3 tr

114 24  Stockholm

Hemtelefon: 08-20 41 34


Hellborg, Bengt Arne Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19400113-3976 Burlövsvägen 8

232 52  Åkarp

Hemtelefon: 040-46 40 70


Hellborg, Sara Anna Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830901-1644 Dagövägen 48

122 37  Enskede

Arbetstelefon: 08-4121120

Hemtelefon: 08-394984

Hellbratt, Bernt Gösta

Kennert

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19500209-2970 Storvretsvägen 69, II

142 31  Skogås

Arbetstelefon: 08-405 49 14

Hemtelefon: 08-771 52 43

Hellgren, Börje Roland Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19510625-4054 Ministervägen 77

227 62  Lund

Hellman, Anders Lennart Annan

Uppg.lämn., hörd som annan

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19591216-1014 Brovägen 2 A

182 76  Stocksund

Mobiltelefon: 070-662 86 72


Hellqvist, Jimmy Tobias Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780325-0534 Gjutargatan 10

112 48  Stockholm

Arbetstelefon: 070-899113

Hemtelefon: 08-6531033

Hellström, Bo Magnus Olaf

Yrke: Försäljningschef

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19710316-0813 Östgötagatan 68

116 64  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Game Federation

Saltmätarg 8

11359  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-505 216 00

Arbetstelefon: 08-505 216 00

Hemtelefon: 08-605 95 90

Mobiltelefon: 0705-91 30 53

Hellström, Carl Johan

Gunnar

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710723-0430 Sjösavägen 111 1 TR

124 55  Bandhagen
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Hellström, Linda Anna

Maria

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19750506-0322 Buddes Gränd 10 7

131 61  Nacka

--- Arbetsgivare ---

Butiken: Topshop-Topman

Gallerian, Hamngatan

  Stockholm.

Arbetstelefon: 08-23 03 35

Mobiltelefon: 0734-48 22 17

Helmer, Erik Tobias Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 19790626-0232 Uppströmer, Karlbergsvägen 82 3

Tr 

113 35  Stockholm

Hemtelefon: 08-338831

Mobiltelefon: 0707-268846

Henriksson, Erika Anna

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820602-0060 Kvarnvägen 26 

177 41  Järfälla

Hemtelefon: 08-6692262


Henriksson, Ulla Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19671108-8945 Armborstvägen 2 NB

125 44  Älvsjö

Arbetstelefon: 08-454 35 00

Hemtelefon: 08-991575

Hermansson, Mikael Sigurd Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 19621104-9314 Östra Norrlandsgatan 57

903 31  Umeå

Hesselbäck, Claire Elisabeth Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760814-4189 Ekström, Klashäll Bosön 

181 47  Lidingö

Hemtelefon: 073-3829606


Hessner, Randi Elisabeth Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19450216-8901 Egilsgatan 12 A

753 34  Uppsala

Hill, Carl Sebastian Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780404-0058 Logvägen 77

163 55  Spånga

Hillbom, Anders Elof Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750528-1597 Åvägen 4

748 42  Örbyhus

Hemtelefon: 0295-100 41

Mobiltelefon: 073-553 46 45

Hinsander, Per-Åke Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19660815-1376 c/o Brorsson

Drakenbergsgatan 55

117 41  Stockholm

Hemtelefon: 08-669 64 11

Mobiltelefon: 0704-360688
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Hiort, Anna Carina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19450911-0880 Vikingavägen 22

191 33  Sollentuna

Arbetstelefon          NK Kvinna: 08-762

87 00

Hemtelefon: 08-35 01 87

Mobiltelefon: 070-755 82 82

Hiort, Eva Helena Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19410404-0680 Tulegatan 48

172 72  Sundbyberg

Hemtelefon: 08-298335


Hirsch, Sven Sture Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19460913-0358 Vendelsövägen 60 1 TR

136 67  Haninge

Hjertquist, Ulrika Christina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19720408-2569 Norr Mälarstrand 100

112 35  Stockholm

Arbetstelefon: 08-330490

Mobiltelefon: 0739-405743

Hjertqvist, Christina

Margareta

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19461017-8065 Lyckhemsgatan 2

553 13  Jönköping

Hemtelefon: 036-190699


Hjertqvist, Åke Gösta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19460416-2638 Lyckhemsgatan 2

553 13  Jönköping

Hemtelefon: 036-190699


Hjorth, Lars Urban Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19720218-6974 Flädervägen 13

146 48  Tullinge

Hemtelefon: 08-760 85 29

Mobiltelefon: 0709-85 54 84

Hjälmkrona, Kim Jaqueline Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19830218-3903 Tulegatan 6 D

172 78  Sundbyberg

Arbetstelefon          NK Studio:

08-7628151

Hemtelefon: 08-276564

Holegård, Joy Sascha Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19841108-0040 Hallingegård Västra 

152 95  Södertälje

Hemtelefon: 08-6423713

Mobiltelefon: 070-4393482

Holm, Jimmy Evert Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750721-0016 Kungsklippan 14

112 25  Stockholm

Hemtelefon: 08-226662

Mobiltelefon           Uppgivet den 14 sept

-03.: 073-909 90 22

Holmberg, Bo Lindor Målsägande

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19421117-8050 Lilla Bergsgränd 7

611 34  Nyköping

Arbetstelefon: 0155-264 001

Mobiltelefon: 070-271 45 85



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Holmberg, Clas Adam Love Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19821111-0278 Wittstocksgatan 11, 1 TR

115 24  Stockholm

Holmberg, Linda Lena

Ingeborg

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19641211-3067 Nyängsvägen 17

146 30  Tullinge

Holmer, Lena Elisabeth Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650211-1088 Måndagsvägen 5

181 63  Lidingö

Arbetstelefon: 08-7239761

Hemtelefon: 08-7661299

Mobiltelefon: 070-3779761

Holmer, Ylva Elisabeth Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830531-0123 Samaritgränd 7 LÄG 029

118 53  Stockholm

Hemtelefon: 073-6594310


Holmlund, Roger Fredrik

Mikael

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19611015-3050 Roslagsgatan 50-52

113 54  Stockholm

Holmqvist, Monica Elvira Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19520606-1045 Drejarvägen 19

151 62  Södertälje

Holmsten, Jörgen Ingemar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710416-0655 c/o STADSMISSIONEN

Stadsgården 22

116 45  Stockholm

Annat telefonnummer: 08-768 64 53

Hemtelefon: 08-787 86 00

Mobiltelefon: 070-488 04 26

Houssami, Kamal Kerim Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19580714-4950 Nidarosgatan 34,1TR

164 34  Kista

Hemtelefon: 08-752 99 05

Mobiltelefon: 0704-24 51 51

Huber, Jenny Elisabeth Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19850606-0105 Hagtornsvägen 45

121 34  Enskededalen

Mobiltelefon           Aktuellt den 16 sept

-03.: 073-681 87 85

Hultén, Hans Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19510921-0350 Nyängsvägen 15 2 TR

146 30  Tullinge

Hundertmark, Liisa E

Yrke: VD

Vittne
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

FYRISHOV

  

Arbetstelefon: 018-7274964

Hemtelefon: 018-321938



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Hurtig, Lena Elisabeth Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19660406-5984 Poppelvägen 11 A

141 41  Huddinge

Håkansson, Agne Gustav

Håkan

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19660314-6991 Kommendörsgatan 42 2 TR

114 58  Stockholm

Mobiltelefon: 073-9266543


Håkansson, Eva Mariana

Christina

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770412-9324 Söderbrinken 7D

195 34  Märsta

Arbetstelefon: 08-106601

Hemtelefon: 08-7355515

Mobiltelefon: 070-2698106

Håwi, Charlotta Berörd person
 0201-K233390-03


Håwi, Charlotta Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19900127-1783 Äppelviksvägen 32 

167  53  Bromma

Håwi, Åsa Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 Arbetstelefon: 08-603 32 08

Mobiltelefon: 0708-18 83 85

Hägglöf, Anna Lisa Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19130421-0188 Nyängsvägen 15,1 TR

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 41 78


Hägglöf, Marie Ingrid Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19630301-4366 Nyängsvägen 15,1 TR

146 30  Tullinge

Mobiltelefon: 073-688 05 39


Härenstam, Stella Birgitta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19570711-9342 Vanadisvägen 28, 5 TR

113 46  Stockholm

Härmark, Mirjam Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19340609-9360 Rimbogränd 20

194 51  Upplands Väsby

Hemtelefon: 08-59081567


Ideborg, Gustav Agne Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19350324-0651 Olovs Väg 19

151 48  Södertälje

Hemtelefon: 08-55063554


Ideborg, Patrik Agne Annan

Uppg.lämn., hörd som annan

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19760725-0037 Olovs Väg 19

151 48  Södertälje

Arbetstelefon: 073-40 45 99

Hemtelefon: 08-55063554

Mobiltelefon           Mobiltelefon till

föräldrar: 070-3232913



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Ilie, Mircea-Gheorghe Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19540526-1875 Nedergårdsvägen 14, 2 TR

147 40  Tumba

Ilveby, Urve Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19450520-6989 Karlaplan 10 1 TR

115 20  Stockholm

Annat telefonnummer    Mannens (Bengt)

mobilnummer: 070-431 13 23

Arbetstelefon: 08-657 35 00 ank:01

Mobiltelefon: 070-721 99 93

Insulander, Peter Joakim Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19640318-0018 Högbergsgatan 59 B

118 26  Stockholm

Mobiltelefon: 070-677 40 77


Isaksson, Eva Maria Birgitta Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19500205-2925 Kuddbygränd 18, 4TR

163 75  Spånga

Hemtelefon: 08-760 80 81


Isaksson, Olof Karl Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19530509-9110 Ringvägen 37 LÄG 0311

118 63  Stockholm

Ishak, Kamal Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19561225-0992 Gillbergavägen 55

632 30  Eskilstuna

Isoaho, Jan Markus Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750614-0214 Henriksdalsringen 37

131 32  Nacka

Arbetstelefon          Gällande i oktober

-03.: 08-661 14 04

Hemtelefon: 08-6019461

Mobiltelefon: 070-306 23 64

Issa, Anton Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19790103-0531 Hallunda Gårdsväg 36

145 73  Norsborg

--- Arbetsgivare ---

WINDOWS BAR OCH MATSAL

Norrlandsgatan 33

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-224700

Arbetstelefon: 08-224700

Hemtelefon: 070-6736151

Mobiltelefon: 070-6736151

Ithurbide Monsalve, Edith Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19460926-8406 Granövägen 50

151 64  Södertälje

Hemtelefon: 08-550 654 26




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Ivarsson, Per Erik Valdemar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19330828-3518 Mörbyhöjden 18 2 TR

182 32  Danderyd

Ivstam, Marie-Louise Clara

Sofia

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19520912-4006 Slottsvägen 62

183 52  Täby

Hemtelefon: 08-5 10 10 10 3

Mobiltelefon: 070-7913399

jacobsen, Inger Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19480810-9328 Mobiltelefon: 070-6040708


Jaako, Hans Fredrik Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750905-0030 Elinshillsvägen 15

132 48  Saltsjö-Boo

Jabro, Siham Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19690115-0489 Hagalundsgatan 13, 11 tr 

169 65  Solna

Jalmebro, Karin Wictoria

Emilia

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19761024-7145 Hagagatan 50 2TR

113 47  Stockholm

Mobiltelefon: 0737-019779


Janback, Kerstin Elisabeth Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19480408-1984 Artillerigatan 78, II

115 30  Stockholm

Arbetstelefon: 08-6964337

Hemtelefon: 08-6646080

Jansson, Agnetha Ingeborg Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19731025-0381 c/o Joakim Jäger

Lundagatan 63

117 28  Stockholm

Hemtelefon: 08-7331720


Jansson, Ann Helen Marie Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780505-0106 Falugatan 11 BV

113 32  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

ESCADA, NK

  

Arbetstelefon: 08-762 85 25

Hemtelefon: 08306863

Mobiltelefon: 0708-786779

Jansson, Annika Mari Uppg.lämn., hörd som vittne

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19720707-7202 Svartensgatan 12 2 TR

116 20  Stockholm

Arbetstelefon: 08-7628940

Mobiltelefon: 070-7904760

Jansson, Karl Rolf Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19370217-7530 Mönstringsvägen 58

184 33  Åkersberga



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Jansson, Sven Erik Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19450928-2853 Blomsterkungsvägen 404

165 77  Hässelby

Hemtelefon: 08-471 98 04

Mobiltelefon: 070-7251274

Sommar/fritidstelefon: 0411-522853

Jarmenius, Anna Yazmeen

Karolina

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19770324-0163 Skärmarbrinksvägen 2 3TR

121 35  Johanneshov

Arbetstelefon: 08-411 24 10

Hemtelefon: 08-13 77 94

Mobiltelefon: 070-940 81 91

Javaheri, Mahshid Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830226-0602 Tulegatan 12

172 78  Sundbyberg

Mobiltelefon: 070-475 5365


Jeppsson, Sven Anders

Thomas

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19510225-3597 David Bagares Gata 26 B

111 38  Stockholm

Arbetstelefon: 08-402 9126

Hemtelefon: 08-23 97 15

Mobiltelefon: 073-684 9126

Joelsson, Åsa Helena Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830316-0462 Lavettvägen 33, I

174 59  Sundbyberg

Johanson, Eva Charlotta Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19680929-0288 Brantingsgatan 18 NB

115 35  Stockholm

Arbetstelefon: 08-7395357

Hemtelefon: 08-843863

Mobiltelefon: 070-12 89 32

Johansson, Britta Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19430415-6906 Trädgårdsgatan 21, VII

172 38  Sundbyberg

Hemtelefon: 08-984318


Johansson, Fredrik Sven

Yrke: BUTIKSBITRÄDE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830924-0490 Idholmsvägen 140, 2 TR

127 47  Skärholmen

--- Arbetsgivare ---

JOHN WALL AB

  

Arbetstelefon: 08-55537500

Hemtelefon: 0736-426855

Mobiltelefon: 073-444 55 15

Johansson, Gudrun Ingegärd Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19440707-4329 Logvägen 6

139 90  Värmdö



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Johansson, Gustav Andreas Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19741106-4632 Sjöbjörnsvägen 68 A

117 67  Stockholm

Mobiltelefon: 0707-491516


Johansson, Hans Lennart Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19621220-0114 Hemtelefon: 08-6438769

Mobiltelefon: 0734-218060

Johansson, Jan Stefan

Yrke: VÄKTARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780622-0039 Olof Skötkonungs Väg 2

126 49  Hägersten

--- Arbetsgivare ---

GALLERIAN,KOCKSTORGET

  

Arbetstelefon: 08-685 35 00

Hemtelefon: 0707-86 00 8

Mobiltelefon: 0707-86 00 87

Johansson, Linnéa Katarina Uppg.lämn., hörd som vittne

Uppgiftslämnare

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19801112-1681 Persson, Döbelnsgatan 47 4 Tr 

113 52  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

TURNOVER

  

Arbetstelefon: 073-6552579

Hemtelefon: 08-6121568

Mobiltelefon: 073-655 25 79

Johansson, Maria Helena Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730413-0045 Studievägen 9

142 33  Skogås

Hemtelefon: 08-7713268

Mobiltelefon: 073-7304495

Johansson, Marianne Cecilia

Elenor

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760613-0123 Norrbackavägen 5 1 TR

195 45  Märsta

Hemtelefon: 08-59118366


Jonasson, Jon Niklas Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740714-0099 S:t Göransg 70-72, Lgh Nr 14 67,

1 TR

112 38  Stockholm

Hemtelefon: 08-6510939

Mobiltelefon: 070-7285220

Jonasson, Kjell Johnny Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19510120-8535 Njords Väg 20

830 43  Ås

Jonsheden, Johanna Maria

Carolina

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780512-3507



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Jonsson, Annelie Jane Astrid

Stigsdotter

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19510602-1180 Bäckbornas Väg 13

168 60  Bromma

Jonsson, Mats Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19760808-0375

Josefsson, Bo Ivan Robert Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19501031-2998 T. Josefsson, Trondheimsgatan 48 

164 30  Kista

Arbetstelefon          John Wall: 08-555

375 32

Mobiltelefon: 073-905 89 64

Jungenstam, Carl Tobias Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19680917-0316 Mönstringsvägen 70

184 33  Åkersberga

Jönsson, Bengt Mikael Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19890613-0771 Gökvägen 3

183 51  Täby

Jönsson, Carl Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19831028-7472 Timmermansgatan 22

118 55  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

NK Between

Hamgatan 18-22

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon:

08-7628191/073022752

Hemtelefon             Ny bostads tel:

08-646 32 04

Mobiltelefon           nytt mobil nr

2003-07-30: 0736-63 56 26

Jönsson, Martin Carl Åke Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800509-0157 Tallgatan 7B

172 69  Sundbyberg

Hemtelefon: 08-288 719

Mobiltelefon: 070-654 41 49

Jönsson, Tommy Daniel Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19790808-0059 Vattumannens Gata 141

136 62  Haninge

Mobiltelefon: 070-2308007


Kallin, Erik Micael Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19640224-1217 Arnell, Bondegatan 75 3 Tr 

116 34  Stockholm

Mobiltelefon: 0703155852


Kallio, Julia Carina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19770218-0220 Norr Mälarstrand 88

112 35  Stockholm

Arbetstelefon: 08-6191206

Hemtelefon: 08-6511180

Mobiltelefon: 070-8651190

Kallio, Sanna Maria Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19801226-0165 Rådmansgatan 75 4 TR

113 60  Stockholm

Hemtelefon: 08-30 24 74

Mobiltelefon: 073-655 02 02



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Kardell, Björn Eric Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19620201-1232 Mölnbovägen 14

124 32  Bandhagen

Arbetstelefon: 08-23 67 80

Hemtelefon: 08-86 03 32

Mobiltelefon: 0709-62 05 25

Karhunen, Jukka Pekka Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19690314-9372 Ishockeyvägen 13

151 59  Södertälje

Hemtelefon: 08-55069164

Mobiltelefon: 070-545 30 22

Karlge, Meliz Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19731223-2502 Robert Almströmsgatan 3

113 36  Stockholm

Hemtelefon: 08-34 36 76

Mobiltelefon: 0708-35 15 65

Karlsdotter, Tina Maria

Margareta

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710609-0603 Kungsklippevägen 11

141 40  Huddinge

Karlsson, Ann-Christin

Therese

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730903-4606 Birger Jarlsgatan 102 B

114 20  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

HUGON

NK-huset, Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-762 81 93

Arbetstelefon: 08-762 81 93

Mobiltelefon: 070-636 90 06

Karlsson, Axel Egon Conny Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19561115-1134 Bergsgatan 9 2 TR

112 23  Stockholm

Karlsson, Charlotte Maria

Therese

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830722-0262 Granevägen 14 A

182 55  Djursholm

Karlsson, Gunborg Helena Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19390803-0509 Helsingörsgatan 26

164 44  Kista

Arbetstelefon: 08-7628394

Hemtelefon: 08-7511241

Karlsson, Irina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Karlsson, Maria Margaretha Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 19781219-0440 Husabyvägen 1 NB

126 50  Hägersten

Hemtelefon: 08-53060807

Mobiltelefon: 0707-300675

Karlsson, Martina Sofia Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19710409-0324 Ugglevägen 1 B

131 44  Nacka

Arbetstelefon: 08-762 83 70

Hemtelefon: 08-716 04 63

Mobiltelefon: 0733-90 49 05



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Karlsson, Per Anders Mikael Uppg.lämn., hörd som annan

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19741212-5671 Norrgårdsvägen 69 4 TR

184 36  Åkersberga

Hemtelefon: 08-54064242

Mobiltelefon: 0707-957362

Katajainen, Maria Kristina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19711114-0021 Nyängsvägen 19, 2 TR

146 30  Tullinge

Kenna, June Sakkunnig

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03 --- Arbetsgivare ---

Forensic Science Laboratory,

Department of Justice Equality and

Law Reform

  Dublin

Khamis, Luay Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19690627-0852 Askebykroken 6

163 70  Spånga

Arbetstelefon: 08-656 30 96

Hemtelefon: 08-760 76 95

Mobiltelefon: 070-225 22 90

Kibalama, Bazira Eddie Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740925-8592 Oslogatan 11 BV

164 31  Kista

Mobiltelefon: 08-751 93 73


Kimbratt, Ann Elisabeth Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19801106-0129 Björnssonsgatan 109

168  43  Bromma

Hemtelefon: 08-38 22 00

Mobiltelefon: 0704-80 80 05

Kindlund, Peder Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19611006-5635 Sveagatan 8

152 42  Södertälje

Arbetstelefon: 08-4017523

Mobiltelefon: 0708-109226

Kingsepp, Eva Marie Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19620606-0060 Magnus Ladulåsgatan 57 2 TR

118 27  Stockholm

Kiuntke, Kim Kerstin Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19751229-0284 Klubbvägen 7, 3 TR

182 57  Danderyd

Annat telefonnummer: 08-753 66 61

Arbetstelefon: 070-511 08 6

Hemtelefon: 08-7552427



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Kjellberg, Per Fredrik

Ludvig

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750702-2494 Riddargatan 6  3 TR

114 35  Stockholm

Hemtelefon             Vill ej uppge: 

Mobiltelefon           nummer hittat i RAR:

0704-398405

Kjellson, Gun Kristina

Jessica

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19821130-4947 Hökens Gata 3 BV

116 46  Stockholm

Hemtelefon: 08-6446 225

Mobiltelefon: 070-779 14 26

Kjellstrand, Ulf

Yrke: Polisassistent

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Klingheim, Jenny Henrietta

Elsa

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780208-4066 Folkets Park Gatan PARKGATAN

6

296 32  Åhus

Klingspor, Carl Wilhelm

Woldemar B

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19750607-0072 Strandvägen 49

115 23  Stockholm

Annat telefonnummer    Telefon i Paris:

0033-610408522

Hemtelefon: 08-660 43 57

Mobiltelefon: 073-9499610

Klippoteket Ab Annan
 0201-K233390-03
 556275-8523 Riddargatan 6

114 35  Stockholm

Arbetstelefon: 0854507790


Knight, Robin Alan Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19791019-9376 Lillsvängen 48

129 42  Hägersten

Mobiltelefon: 073-920 46 92


Kolmodin, Anna Birgitta Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19450312-1040 Vallmovägen 34

191 43  Sollentuna

Annat telefonnummer: 08-355064

Hemtelefon: 08-967501

Mobiltelefon: 0708353333

Kozlowski, Emil Oskar Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19841001-0295 Birger Jarlsgatan 36

114 29  Stockholm

Kraljevic, Nenad

Yrke: TAXI CHAUFFÖR

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19570930-3134 Ringvägen 11 H

118 23  Stockholm

Arbetstelefon: 070-7564840

Hemtelefon: 070-7564840



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Kramp, Fredrik

Yrke: POLISMAN

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680209-0396

--- Arbetsgivare ---

VÄSTERORTSPOLISEN

F-TUREN

17187  SOLNA

Arbetsgivarens telefon: 08-401 30 05

Arbetstelefon: 08-4013000

Mobiltelefon: 0739-800087

Krantz, Karin Ingela Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19530518-0241 Radarvägen 4, 3 TR

183 59  Täby

--- Arbetsgivare ---

Chilenska ambassadens

Handelsavdelning

G:la Brogatan 9

  STOCKHOLM

Arbetsgivarens telefon: 08-20 91 11

Arbetstelefon: 08-20 91 11

Hemtelefon: 08-756 49 58

Mobiltelefon: 0739-13 66 20

Kugelberg, Dagmar Halina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19471027-1984 Auravägen 31 B

182 68  Djursholm

Arbetstelefon: 08-762 84 24

Hemtelefon: 08-755 94 28

Mobiltelefon: 070-673 99 47

Kulenovic, Alma Uppg.lämn., hörd som annan

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19800402-6988 Askersundsgatan 4 6TR

124 67  Bandhagen

Kvarnström, Charlotta

Ann-Louise Cristina

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19701227-7120 Hallebergsvägen 29 3 TR

167 37  Bromma

Külhan, Lillemor Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780904-6647 Tre Källors Väg 9 2 TR

145 65  Norsborg

Arbetstelefon: 08-762 84 04

Mobiltelefon: 0704-48 62 61

Künstlicher, Edit Katarina

Éva

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740315-9267 Yoldiavägen 28 22

181 66  Lidingö

Künstlicher, Joakim Samuel Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19690604-4190 Yoldiavägen 28 22

181 66  Lidingö



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Kämäräinen, Mikko Petteri

Yrke: BUTIKSÄLJARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19790212-0117 Mockasinvägen 26 1 TR

126 39  Hägersten

--- Arbetsgivare ---

NK STREET

Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 85 45

Arbetstelefon: 0707-751278

Köhler, Ida Eleonor Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780524-0244 Nioörtsvägen 28 B

126 32  Hägersten

Lager, Susanne Berörd person
 0201-K233390-03
 Arbetstelefon: 08-789 36 26

Hemtelefon: 08-89 23 34

Lager, Susanne Jennie Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19580829-0141 Daltorpsvägen 4

162 44  Vällingby

Lagergren, Jennie Maria

Theresa

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19550911-6306 Kungsgatan 24, VIII

111 35  Stockholm

Lagerros, Ulf Viking Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19421210-9377 Nilstorpsvägen 37

181 47  Lidingö

Hemtelefon: 08-7672754

Mobiltelefon           Arbetstelefon också:

070-5933597

Lagerström, Annica Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770222-1966 Norr Mälarstrand 86 0,5 Tr Lgh 5 

112 35  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Marlboro Classic

NK-Huset, Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 83 35

Arbetstelefon: 08-762 83 35

Hemtelefon: 08-654 51 22

Laitiainen, Pirjo Kaarina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19410514-9589 Nyängsvägen 15, II

146 30  Tullinge



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Landebrink, Mats Stefan

Yrke: Säkerhetsinspektör

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650407-0498 Ellen Keys Gata 57

129 52  Hägersten

--- Arbetsgivare ---

Häktet Kronoberg

  

Arbetstelefon: 08-4012743

Mobiltelefon: 0709-689690

Landou Hynell, Madeleine Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

Butiken Ralph Lauren

  

Landou, Giséle Madeleine Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19690621-0221 Linnégatan 20 1 TR

114 47  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Ralph Laruen, NK

Hamngatan 18-20, NK

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-7628613

Arbetstelefon: 08-7628613

Mobiltelefon: 073-9065546

Landström, Miruna-ioana

Yrke: BUTIKSBITRÄDE

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

Uppgiftslämnare

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19721229-5021 Götgatan 87

116 62  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

BUTIK KRISS

  

Arbetstelefon: 08-7622850

Hemtelefon: 08-6151136

Landström, Robin Hans

Allan

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19801010-2435 Trollsländevägen 7

573 43  Tranås

Larsdotter, Elin Sofia Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19801225-0083 Logdansvägen 34

174 42  Sundbyberg



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Larsson, Agneta Susanne Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19600905-0268 Hästkroken 1 12

139 36  Värmdö

Larsson, Barbro Anette Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19540508-0408 Ellen Fries Gata 19, NB

129 50  Hägersten

--- Arbetsgivare ---

Pressbyrån

Gallerian, Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-14 91 33

Arbetstelefon: 08-14 91 33

Hemtelefon: 08-97 77 47

Mobiltelefon: 0708-14 91 33

Larsson, Dag Olov Annan
 0201-K233390-03
 19600814-0151 Årstavägen 66 4TR

120 54  Årsta

Mobiltelefon: 070-737 41 81


Larsson, Daniela Marie

Sofie

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810108-0284 Ellen Fries Gata 19

129 50  Hägersten

Arbetstelefon: 08-149133

Hemtelefon: 08-6458008

Mobiltelefon: 073-9306630

Larsson, Emma Christina

Andersdotter

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19821107-5927 Köpmannagatan 10

546 31  Karlsborg

Mobiltelefon: 0739-816 119


Larsson, Ulf Bo-Christer Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19640618-3936 Eriksfältsgatan 78 B

214 55  Malmö

Annat telefonnummer

Behandlingshemmet Ullevi, Gamleby,

Västervik: 0493-51545

Mobiltelefon: 0738-113788

Lassen, Peter Michael Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19621223-6233 c/o Falck Security AB

Falckhuset 

126  88  STOCKHOLM

--- Arbetsgivare ---

Falck

  

Arbetsgivarens telefon: 08-685 35 00

Arbetstelefon: 08-685 35 00

Hemtelefon: 08-836733

Mobiltelefon           Mobil tillhandahållen

av arb.givare: 070-685 35 14



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Latorre Flores, Carolina

Lissethe

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810625-0668 Granitvägen 40 A BV

135 46  Tyresö

Laulajainen, Samuel Simeon Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780403-2774 Nilsson, Folkparksvägen 83 

126 39  Hägersten

Laurén, Frida Elisabet Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19810916-0203 Björkvägen 11 B

191 41  Sollentuna

Lazaro, Daniel Ricardo Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680620-0173 Gösta Ekmans Väg 10

129 35  Hägersten

Hemtelefon: 08-973728

Mobiltelefon: 0739-630028

Leander, Ingemar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19471113-5659 Ekhagsringen 28

554 56  Jönköping

Leffler, Cecilia Margareta

Jansdotter

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19731031-0300 Starrängsringen 47 2 TR

115 50  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

MQ, Gallerian

Hamngatan 37

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-21 58 80


Lennström, Ann Sigrid

Viveka

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19581126-2962 Norrgårdsvägen 9

163 51  Spånga

Arbetstelefon: 08-6942461

Hemtelefon: 08-7604164

Levin, Magnus Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

Teknikroteln

  

Li Donni, Tommaso Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780484-7551 c/o Mikael Kastell

Fabritiusgatan 2

121 46  Johanneshov

Mobiltelefon: 0753-64 74 89




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Lidén, Ann-charlotte

Margareta Katarina

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19590607-0221 Sankt Paulsgatan 37, V

118 48  Stockholm

Hemtelefon: 0739-786881


Liebst, Anna Sophie Annan

Uppg.lämn., hörd som annan

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19740212-2746 Årstavägen 66

120 54  Årsta

Arbetstelefon          Banhusgatan 14,

STOCKHOLM: 08-7911111

Hemtelefon: 08-6038347

Mobiltelefon: 0045-28908419

Liias, Antti Edvard Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19370221-9795 Nyängsvägen 15, II

146 30  Tullinge

Liljeblad, Mona Christin Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19430120-1622 Körunda 22

148 91  Ösmo

Liljestrand, Kerstin Birgitta Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19390421-7704 Käveråkersvägen 12, Käveråkers

Gård 

136 91  Haninge

Hemtelefon: 08-500 34 675

Mobiltelefon: 0734-33 39 40

Lind, Lars Göran Ove Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19460521-7613 Atmosfärgatan 39 LÄG 561

415 21  Göteborg

Lind, Vuokko Marja-Terttu Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19390310-9944 Nyängsvägen 27, III

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 30 27


Lindberg, Ernst Lars Olov Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19400606-2014 Hammarbacken 14, 1 TR

182 35  Danderyd

Hemtelefon: 08-753 21 50

Mobiltelefon: 0739-29 48 26

Lindberg, Jenny Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740319-0601 Odenvägen 5

195 42  Märsta

Lindberg, Paula Indira

Christin

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19750515-9348 Fatburstrappan 18 

      Stockholm

Arbetstelefon: 0707189354

Hemtelefon: 086038205

Lindberg, Thomas Kenneth

Yrke: MARKNADSCH

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19600502-2790



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Lindblom, Lars Åke Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19590125-6916 Prästbordsvägen 44

810 22  Årsunda

Arbetstelefon: 08-7864653

Hemtelefon: 026-290509

Mobiltelefon: 0739879669

Lindén, Sven

Yrke: Krinsp

Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

Polisen Malmö

  

Lindgren, Susanna Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810227-0447 Slåttervägen 13 A

141 70  Huddinge

Lindh, Anders Fredrik

Staffan

Annan
 0201-K233390-03
 19311219-7110 Snöån Gamla Vägen 21 

771 90  Ludvika

Lindh, Nancy Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 19320317-7344

Lindh, Ylva Anna Maria Avliden
 0201-K233390-03
 19570619-0161 Lilla Bergsgränd 7

611 34  Nyköping

Lindh, Åsa Ulrika Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730730-0181 Polhemsgatan 1 3 TR

171 58  Solna

Lindholm, Anna-Clara Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19811020-1624 Kubbegatan 8

128 67  Sköndal

Lindholm, Christina Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19660425-1287 Ältavägen 102

131 33  Nacka

--- Arbetsgivare ---

Dockers, NK-huset

Hamngatan 18 - 20

11177  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-762 86 87


Lindholm, Joakim Mikael Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820827-0234 Hemvärnsvägen 6

179 61  Stenhamra

Hemtelefon: 08-56046043

Mobiltelefon: 070-999 42 54



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Lindholm, Yvonne Elisabet Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19390117-0187 Norrbackag 68-70 Uppg K 20, II

113 41  Stockholm

Lindmark, Stig Anders

Fredrik

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730806-0495 Kvarnvägen 8, 3 TR

177 64  Järfälla

Lindstedt, Annika Katarina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770827-7848 Lanforsvägen 39

115 43  Stockholm

Lindström, Annelie Sara

Maria

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770811-6707 Akhondi, Hanstavägen 49 Rum

940 

164 53  Kista

Hemtelefon: 08-7509929

Mobiltelefon: 0736-999292

Lindström, Johnny Mattias Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19850406-0230 Slöjdvägen 3

141 71  Huddinge

Annat telefonnummer: Pappa-0708-738

529

Arbetstelefon: 070-1527667

Hemtelefon: 0739-903515

Mobiltelefon: 0762485224

Lindvall, Jan Otto Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19620314-0337 Allhelgonagatan 12

118 58  Stockholm

Mobiltelefon: 070-7631022


Linnér, Linda Madelaine Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770322-0686 Tibelius, Malmgårdsvägen 28 2tr 

116 38  Stockholm

Arbetstelefon: 08-149420

Hemtelefon: 08-6411077

Liska, Zuzana Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19641105-3421 Ormbergsvägen 10

117 67  Stockholm

Litzell, Annika Kristina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19550207-7265 Diligensvägen 32 NB

131 48  Nacka

Arbetstelefon          John Wall - PUB:

08-555 375 00

Hemtelefon: 08-716 86 74

Ljungström, Lars Uno Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19600205-2477 Regnstigen 4

169 60  Solna



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Lous-Christensen, Hedy Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19401207-3484 Helsingörsgatan 34, I

164 44  Kista

Arbetstelefon: 08-762 87 53

Hemtelefon: 08-751 06 46

Mobiltelefon: 070-718 02 46

Luger, Alexandra Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 Kerschbaumgasse 2405 

110 0  Wien

Hemtelefon: 0043-6768-4778429

Mobiltelefon: 0043-6643105090

Lund, Petri Samuel Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19760320-0010 c/o SINGH MOHINDER

Ringvägen 56 BV

118 61  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

ARBETSLÖS

  

Annat telefonnummer    till modern,

Angelita i Täby: 08-510 511 67

Arbetstelefon: 073927 10 35

Hemtelefon: 0704-491252

Mobiltelefon: 0739-271035

Lundberg, Ingalill Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19410313-1944 Blendavägen 67

187 77  Täby

--- Arbetsgivare ---

Kriss

NK / Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-7628250

Arbetstelefon: 08-762 82 50

Hemtelefon: 08-510 11 853

Lundberg, Ulrika Karin

Anna

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650317-1289 Ryttarvägen 9

181 41  Lidingö

Hemtelefon: 08-662 76 06

Mobiltelefon: 070-327 71 93

Lundbergh, Per Fredrik Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19660926-0275 Hangarvägen 5 6 TR

183 66  Täby

Lundeby, Solveig Anna-lisa Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19321005-0666 Kristinehamnsgatan 2

123 44  Farsta

Hemtelefon: 08-6045925

Mobiltelefon: 0709-66 75 70

Lundell, Hans Stefan Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19700326-0234 Ängskärsgatan 3 6 TR

115 29  Stockholm

Arbetstelefon: 08-555 222 17

Hemtelefon: 08-661 11 23



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Lundgren, Ann-Sofie

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19601115-2128 Platensgatan 7,212

591 35  Motala

Lundin, Anna Linda Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19811011-0445 Karlbergsvägen 86 B

113 35  Stockholm

Hemtelefon: 08-34 22 48

Mobiltelefon: 0737-349 246

Lundin, Berit Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 Hemtelefon: 08-6542800

Mobiltelefon: 070-7153300

Lundin, Berit Ann Elisabeth Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19401013-0724 Norr Mälarstrand 30 3 TR

112 20  Stockholm

Hemtelefon: 08-654 28 00

Mobiltelefon: 070-715 33 00

Lundquist, Jessica Viktoria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19700131-7887 Svandammsvägen 5 3 TR

126 32  Hägersten

Hemtelefon: 08-659 77 53

Mobiltelefon: 070-788 30 03

Lundquist, Mats Christer Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19731022-3933 Reduttvägen 12 B

187 68  Täby

Hemtelefon: 08-325213


Lundström, Ulf

Yrke: Ambulanssjukvårdare

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Löfgren, Stefan Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19790817-0033 Turbingränd 12 298

176 75  Järfälla

Lötman, Linda Elisabet Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19790808-1503 Midsommarvägen 27 3 TR

126 35  Hägersten

Arbetstelefon: 08-762 82 50

Hemtelefon: 08-549 022 48

Mobiltelefon: 0739-84 19 86

Löwgren, Malin Irene Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730121-0469 Ingemarsgatan 8

113 54  Stockholm

Lööf P1160, Örjan

Yrke: POLIS

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Madsén, Daniel Sebastian Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19760316-8233 Kungshamra 12 A Läg 0001 

170 70  Solna

Mobiltelefon: 0709-942926


Magnusson, Annette Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19610309-6225 Bahrmans Väg 12

147 63  Uttran



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Magnusson, Kerstin

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19460403-0686 Garvargatan 22 1 TR

112 21  Stockholm

Arbetstelefon: 08-100633


Magnusson, Ulf Ingemar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19440626-2776 Dammvägen 30

141 44  Huddinge

Malki, Sami Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19470601-1758 Häggviksvägen 23, III

191 50  Sollentuna

Malmgren, Sanna Marika Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19821107-0266 Hanna Rydsgata 38, 1tr

129  50  Hägersten

--- Arbetsgivare ---

Butiken: Vero Moda

Gallerian, Hamngatan

  Stockholm

Mobiltelefon: 070-33 29 054


Malmivaara, Petri Lassi

Yrke: ORDNINGSVAKT

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19770822-0319 Hundhamravägen 61 1 TR

145 70  Norsborg

Hemtelefon: 073- 744 74


Malmqvist, Susanne Maria

Emelia

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19650219-0322 Fortvägen 56

187 64  Täby

--- Arbetsgivare ---

Fundracinggruppen

Birger Jarlsgatan 26

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-55521000

Hemtelefon: 08-7564104

Mobiltelefon: 070-6604543

Manaa, Habib Ben Tahar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19550320-2359 terapivägen 18A 6tr E, 5 TR

141 56  Huddinge

Mansoori, Tooraj Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19600825-2238 C Hägg, Granitvägen 7 A 

135 46  Tyresö

Hemtelefon: 08-798 72 49


Mardo, Adel Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19691205-0470 Bodastigen 9 3 TR

151 68  Södertälje

Mobiltelefon: 070-9495993




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Mardo, Najat Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19630810-2521 Rödbloms Gränd 39 47

151 65  Södertälje

Hemtelefon: 08-550 109 49


Markström, Kjell Åke

Rickard

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19530808-8516 Nyängsvägen 19 1 TR

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-7781994


Martell, Krister Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19620303- Strandgatan 

221 00  Mariehamn, Åland

Hemtelefon: +358-1817985


Martini, Bo Leif Olof Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19640610-1011 Klasrovägen 45 B

191 49  Sollentuna

Mobiltelefon: 073-707 17 64


Martinsson, Maria

Madeleine

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780203-6223 Rask, Kvarnbergsplan 18 

141 45  Huddinge

Mobiltelefon: 0702-739829


Mattsson, Doris Elisabet Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19510819-8929 Spetsvägen 14

132 36  Saltsjö-Boo

Matuszczak, Jerzy Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19511124-2276 Åbergssons Väg 11 2 TR

170 77  Solna

Mehidi, Ewy Susanne Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19610512-1120 Ljustergränd 1

116 68  Stockholm

Annat telefonnummer    Bostadstelefon:

08-640 36 86

Arbetstelefon: 08-4017552

Meijer, Anders Philip

Yrke: BUTIKSCHEF

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710930-0355 Biblioteksgången 4 5 TR

183 70  Täby

--- Arbetsgivare ---

CONCEPT STORE

  

Arbetstelefon: 08-21 22 68 ank:48, 49

Hemtelefon: 08-758 79 99

Mobiltelefon: 070-753 02 50

Melén, Linda Marie Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740904-0362 Villavägen 28

137 38  Västerhaninge



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Melin, Jan Martin

Yrke: POLISINSPEKTÖR

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19670306-0175

--- Arbetsgivare ---

Skydssektionen, Stockholms

polisdistrikt

  

Arbetsgivarens telefon: 08- 401 19 00

Arbetstelefon: 08-401 19 00

Mellby, Therese Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19720812-3948

Mellin, Tina Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810627-0088 Harbrovägen 16 6 TR

147 51  Tumba

Mellström, Camilla

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810414-0143 Blekingegatan 63 A, V

116 62  Stockholm

Hemtelefon: 08-640 57 33

Mobiltelefon: 070-333 10 07

Mesanovic, Senida Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780310-6561 Degerbygränd 31 NB

163 72  Spånga

Mickelsson, Sandra Linnéa Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19790704-0369 Lillsvängen 4

132 36  Saltsjö-Boo

Arbetstelefon: 0709-144268

Hemtelefon: 08-715 52 94

Mijailovic, Dragoslav Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19500619-3071 Jupitervägen 42

181 63  Lidingö

Mijailovic, Irena Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19761126-0386 Nyängsvägen 19

146 30  Tullinge

Mijailovic, Mijailo Misstänkt (skäligen)

Uppg.lämn., hörd som misstänkt

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19781206-0155 Nyängsvägen 19

146 30  Tullinge

Mijailovic, Milovina Uppg.lämn., hörd som annan

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19520415-3182 Nyängsvägen 19

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-6070324


Mikkelinen, Eeva Theresia Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19900108-3824 Östergården 184

186 37  Vallentuna

Hemtelefon: 08-511 766 99

Mobiltelefon: 073-5903442



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Milivojevic, Ljiljana

Yrke: PSYKIATIKER

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19610511-2145 Björkvägen 9

141 44  Huddinge

--- Arbetsgivare ---

TUMBA PSYKMOTTAGNING

  

Arbetstelefon: 08-58736410

Hemtelefon: 08-6081527

Minell, Charlie Roger Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800118-0051 Odensalavägen 50 1 TR

195 43  Märsta

Hemtelefon: 08-591 18008

Mobiltelefon: 0704-56 05 89

Mirkovic, Tina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19750303-0285 Arbetstelefon          Kontor

Upplandsgatan: 08-6120954

Hemtelefon: 08-640 64 86

Mobiltelefon: 070-722 40 22

Moberg, Helene Cristina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19600412-7145 Alphyddevägen 8,4 TR

131 35  Nacka

Arbetstelefon: 08-762 83 70

Hemtelefon: 08-718 58 81

Mobiltelefon: 0704-27 83 56

Modin, Christina Catharina

Louise

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760511-0126 Hagagatan 39 2 TR

113 47  Stockholm

Hemtelefon: 08-31 41 16

Mobiltelefon: 0737-35 34 08

Mohammed, Farhan Jaber Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19610701-2335 Midsommarvägen 12 NB

126 35  Hägersten

Hemtelefon: 070-4406353


Montelius, Lars Sture Karl

Johan

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19470526-0257 Tornbergavägen 26

137  54  TUNGELSTA

Arbetstelefon: 08-94 99 OO

Hemtelefon: 0708-438710

Mobiltelefon: 0708-438710

Mossberg, Kerstin Marianne Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19460111-8500 Motalavägen 23

115 43  Stockholm

Hemtelefon: 08-664 73 97




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Moström, Astrid Inger Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19460308-7745 Västgötagränd 5 5 TR

118 28  Stockholm

Annat telefonnummer    Maken, Lars

Moström nummer: 0706-298841

Hemtelefon: 08-640 56 23

Mobiltelefon: 0733-43 44 77

Mourad, Jeanette Eva Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760413-0588 Trädgårdsgatan 1 2 TR

172 38  Sundbyberg

Mourad, Marie Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19620614-9384 Fleminggatan 27 1 TR

112 26  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

NK Herrkonfektion

Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 83 65


Mrkonjic, Suad Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19670122-3072 Linnégatan 17 A 3 TR

114 47  Stockholm

Hemtelefon: 08-660 77 27

Mobiltelefon: 0708-579 164

Muhrén, Britt Linnea Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19640504-1028 Vasagatan 9 9 TR

172 67  Sundbyberg

Mobiltelefon: 070-604 28 23


Mukkavaara, Simon Gustav Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780907-9010 Fäbodvägen 15

142 33  Skogås

Mobiltelefon: 0731-82 68 73


Mure, Johan Niclas C:Son Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780710-4059 Platåvägen 10

252 84  Helsingborg

Myr, Daniel Sebastian

Yrke:

UNDERSKÖTERSKA

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19801002-6618 Solskensbrinken 16

163 56  Spånga

--- Arbetsgivare ---

SÖDERSJUKHUSET,

AKUTMOTTAGNINGEN

  

Arbetstelefon: 08-669 14 02

Hemtelefon: 08-761 30 08

Mobiltelefon: 070-797 0252



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Myrén, Annrika Linnea Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19460522-6606 Skansvägen 14

191 45  Sollentuna

Månsson, Mikael Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

Polismyndigheten i Östergötlands

län

  

Mårtens, Carolina Anna

Cecilia

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19790127-0160 Svartågatan 49 1 TR

128 45  Bagarmossen

Nanteza Matovu, Esther Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19590228-2325 Örnstigen 20, I

197 32  Bro

Nath, Ylva Zenobia Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19491207-0267 Björkallén 45

142 66  Trångsund

Arbetstelefon: 08-698 50 00

Mobiltelefon: 070-996 61 42

Nesic, Jasmina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830913-0469 Torsbygatan 19 2 TR

123 41  Farsta

Hemtelefon: 08-7613820

Mobiltelefon: 0704325944

Neumann, Natalia Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19781012-1082 Höglandsvägen 1 A 3TR

152 31  Södertälje

Nielsen, Hanna Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19821224-1601 Rotebro Torg 1

192  68  Sollentuna

--- Arbetsgivare ---

NK Match. (NK-huset.)

Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-

Arbetstelefon: 08-762 82 75

Hemtelefon: 08-7546002

Mobiltelefon: 070-73 90 427

Nilsson, Curt Johan Rickard Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740205-0012 Mariehällsvägen 20

184 38  Åkersberga



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Nilsson, Ingegerd Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19540325-1084 Lingonstigen 10

144 37  Rönninge

Hemtelefon: 08§-532 559 62

Mobiltelefon: 070-529 95 30

Nilsson, Karl Fredrik Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19821007-7015 Norrhagsvägen 29

182 47  Enebyberg

--- Arbetsgivare ---

PAUL & FRIENDS

  

Arbetstelefon: 08-7628330

Hemtelefon: 070-4562886

Nilsson, Thomas Olof Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19520323-0114 Kalvsviks Gård 

139 90  Värmdö

Mobiltelefon: 0708-99 03 90


Nises, Evelyn Maria Hea

Young Kim

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750531-9264 Söderberga Allé 31 BV

162 51  Vällingby

Hemtelefon: 08-579 747 13

Mobiltelefon: 070-467 00 20

Niss, Carl Joakim Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19790319-0473 Kampementsgatan 30, 6 TR

115 38  Stockholm

Norberg, Sonja Margareta

Sabah

Uppg.lämn., hörd som vittne

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19410720-0661 Toppvägen 14, 2 TR

147 54  Tumba

Hemtelefon: 08-53037674

Mobiltelefon: 0707-882906

Nord, Gull-Britt Annita Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19520702-6286 Frykmans Väg 9 II

653 46  Karlstad

Hemtelefon: 054-560380


Nord, Jaen Veronica Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19660510-0160 Braxengatan 15, IV

133 42  Saltsjöbaden

Arbetstelefon: 070-4874474

Hemtelefon: 08-7178526

Nord, Olov Torbjörn Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19450901-6210 Frykmans Väg 9 II

653 46  Karlstad

Hemtelefon: 054-560380


Nordelöf, Mia Eva-Britta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19691126-6945 Skulptörvägen 32 1 TR

121 43  Johanneshov

Arbetstelefon: 08-4111161

Mobiltelefon: 073-7170780

Nordin, Emma Karin Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800512-8205 Klingspor, Strandvägen 49 

115 23  Stockholm

Mobiltelefon: 0737 050 428




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Nordin, Lajla Kirsten Lillie Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19400122-0047 Bjulevägen 4, 1TR

122 41  Enskede

Nordlund, Linda Marie

Chandrawathie

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19720924-9387 Stramaljvägen 28

168 73  Bromma

Arbetstelefon: 08-615 57 52

Hemtelefon: 08-585 09 240

Mobiltelefon: 070-338 64 92

Nordström, Barbro Elisabet Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19460829-7745 Tykövägen BRYGGA 1

181 61  Lidingö

Nordström, Johan Love Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19750929-4653 Älvkarleövägen 24 3 TR

115 43  Stockholm

Mobiltelefon: 0703016945


Norgren, Anna Li Elisabeth Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19781025-1947 Ekholmsvägen 241 2 TR

127 46  Skärholmen

Hemtelefon: 08-7402177

Mobiltelefon: 070-3173928

Norgren, Bo Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

IT-brottsgruppen

  

Norlander, Alexandra

Margareta

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770418-5920 Hökmossevägen 63

126 42  Hägersten

--- Arbetsgivare ---

MQ, Gallerian

Hamngatan 37

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-21 58 80


Norrgård, Kjell

Yrke: brandman

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19761106- Mobiltelefon: Finlan-+358-503 52 39 39




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Norström, Emma Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19820528-1523 Rindögatan 8, 4tr

115  36  STOCKHOLM

--- Arbetsgivare ---

DKNY

NK-huset, plan 1, Hamngat

  Stockholm

Nwike, Michael Ogochukwu Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 19530620-2697 Stråvägen 1, 2 TR

175 44  Järfälla

Hemtelefon: 08-58016808

Mobiltelefon: 0705-573869

Nyberg, Hanna Karolina

Josefin

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740105-1482 Ringvägen 158 4 TR

116 31  Stockholm

Annat telefonnummer: 070-710 26 04


Nyholm, Paul Marcus

Mattias

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19751220-0150 Hemtelefon: 08-768 05 66

Mobiltelefon: 073-684 13 49

Nylund, Sarah Helene Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760104-3560 Norrvidinge 1067

260 20  Teckomatorp

Nyman, Inger Margareta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19570129-6922 Russinvägen 44 1 TR

123 59  Farsta

Nyrén, Vendela Maria Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19750219-4306 Strådahl, Västmannagatan 43 2 Tr 

113 25  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-762 84 55

Arbetstelefon: 08-762 84 55

Hemtelefon: 0708868619

Mobiltelefon: 0708-86 86 19

Nyström, Lars Magnus

Waldemar

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19630901-3511 Kristinebergs Strand 33

112 52  Stockholm

Hemtelefon: 08-618 36 34

Mobiltelefon: 070-544 36 34

Nyström, Olle Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730409-5776 c/o CITYPOLISEN NORRMALM

Kungsholmsgatan 37 

106 75  Stockholm

Arbetstelefon: 08-4011870


Nyström, Patrik Bertil Arne Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19761104-0218 Myggdalsvägen 116

135 43  Tyresö



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Näslund, Anna Ulla Birgitta Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 19510402-0226 Kocksgatan 44, II

116 29  Stockholm

okänd, okänd Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Ochoa Ljungberg, Angela Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19431128-7447 Tjädervägen 19

195 33  Märsta

Arbetstelefon: 08-762 86 11

Hemtelefon: 08-591 12 144

Ohlin, Linda Violet Cecilia Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810427-0403 Gimmerstavägen 10

125 71  Älvsjö

Ohlsson, Mats Olof Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19640826-4312 Fjärilsstigen 64 1 TR

197 35  Bro

Arbetstelefon          Biblioteket BRO:

08-58169590

Hemtelefon: 08-58240834

Oksanen, Carina Helena Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19710312-0023 Ekshäradsgatan 90

123 46  Farsta

Hemtelefon: 08-604 88 69

Mobiltelefon: 070-517 88 69

Okwabi, Maria Elisabet Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19480823-2245 Björksundsslingan 40 2 TR

124 31  Bandhagen

Annat telefonnummer: 073-0285997


Okänd Annan

Berörd person

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

Olander, Agnes Athena Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19690405-0603 Geijersvägen 14

112 44  Stockholm

Arbetstelefon: 08-247571


Oldenburg, Ritva Tellervo

Yrke: Mentalskötare

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19420827-9648 Bäckgårdsvägen 31, III

143 41  Vårby

Hemtelefon             Hemligt nr:

08-7101744: 

Ollila, Jarmo Oiva Tapio Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19591107-3038 Vasagatan 9 

172 67  Sundbyberg

Mobiltelefon: 0707-59 85 93


Olmos Verdugo, Myke

Andres

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800628-0591 Flyglärargatan 7 3 TR

128 36  Skarpnäck

Arbetstelefon: 08-4111730




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Olofsson, Andreas Adrian

Barth

Yrke: BUTIKSANSTÄLLD

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770311-0135 Brahegatan 28 BV

114 37  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

HÖGALIDSHALLEN (VIVO)

  

Arbetstelefon: 08-669 81 11

Hemtelefon: 08-661 51 84

Mobiltelefon: 073-981 44 84

Olofsson, Madelen Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19771007-0181

Olsson, Fredrik Sten

Christer

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19771209-0278 Mourad, Trädgårdsgatan 1  2 Tr 

172 38  Sundbyberg

--- Arbetsgivare ---

NK Street, plan 2

hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 85 45


Olsson, Hans Axel Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19261230-0018 Klubbacken 7, 1TR

129 39  Hägersten

Olsson, Hans Urban Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680203-7850 Vasagatan 9 9 TR

172 67  Sundbyberg

Olsson, Karolina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 Arbetstelefon: 08-762 10 43


Olsson, Karolina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

ÅK 7

Box 1123

14123  Huddinge

Arbetsgivarens telefon: 08-762 1043

Arbetstelefon: 08-762 10 43



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Osvald, Katja Josefin

Charlotte

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19750920-5022 Birkagatan 4

113 36  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

NK TREND

  

Arbetstelefon: 08-322050

Hemtelefon: 0704-675828

Pakarinen, Aili Esteri Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19350217-9181 Nyängsvägen 19, BV

146 30  Tullinge

Pakarinen, Uuno Emil Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19371025-8355 Nyängsvägen 19, BV

146 30  Tullinge

Pallon-Feldskou, Tony

Yrke: Krkom

Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

Polisen Malmö

  

Palmgren, Eva Anna

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19780831-4863 Studentvägen 36 LÄG 406

752 34  Uppsala

Hemtelefon: 0709-383055

Mobiltelefon: 0762-15 44 73

Palmgren, Roger Lennart Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19630311-1394 Folkungagatan 63 4 TR

116 22  Stockholm

Palmqvist, Kristin Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19580507-4043 Halängesvägen 11

907 88  Täfteå

Arbetstelefon: 090-786 91 84

Hemtelefon: 090-51460

Mobiltelefon: 070-399 70 11

Panariti, Harald Xhevat

Jörgen

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19600707-0110 Fredrikslundsvägen 51, II

168 34  Bromma

Hemtelefon: 08-263457

Mobiltelefon: 0709-402271

Panes, Karl Johan Louie Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19771127-4097 Hornstulls Strand 5 LÄG 35

117 39  Stockholm

Arbetstelefon: 08-440 02 42

Mobiltelefon: 0739-95 39 54



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Parkkinen, Sirkka Miranda

Yrke:

UNDERSKÖTERSKA

Berörd person
 0201-K233390-03
 19500817-2545 Frejgatan 74

195 53  Märsta

Arbetstelefon: 073-7848240

Hemtelefon: 08-59123502

Mobiltelefon: 0737-84 82 40

Parméus, Linn Maria Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780305-6261 Nathorstvägen 17

121 37  Johanneshov

Paul, Kerstin Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19480713-0101 Ällmoravägen 78

135 69  Tyresö

--- Arbetsgivare ---

S:T GÖRAN UPPSÖKARTEAM

  

Arbetstelefon: 08-672 29 52

Hemtelefon: 070-484 56 1

Paulsson, Olof Mikael Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19580223-1679 Hasselquistvägen 25 A Bv 15

121 46  Johanneshov

Arbetstelefon: 08-4654500

Mobiltelefon: 0705-743200

Paulström, Lars

Yrke: Narkossköterska

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Pavicevic, Nenad

Yrke: ORDNINGSVAKT

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730612-0416 Rutger Fuchsgatan 4

116 67  Stockholm

Arbetstelefon          Cafe Opera: 08-676

58 07

Hemtelefon: 0707-77 02 6

Mobiltelefon: 070-777 02 63

Pedersen, Jenny Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19791005-6667 Signalhornsgatan 94

656 34  Karlstad

--- Arbetsgivare ---

Pressbyrån

Gallerian, Hamngatan 37

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-14 91 33


Pehrson, Carl Johan Georg Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680508-6672 Norra Källtorpsvägen 15

702 17  Örebro



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Pehrsson, Maria Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19750510-7586 Arbetstelefon: 08-762 83 31


* * * Skyddad personuppgift

Pekgul, Melahat Nalin

* * *

Uppg.lämn., hörd som annan 0201-K233390-03 19670430-3145 Skäftingebacken 40

163 67  Spånga

Mobiltelefon           aktuell 20030913:

070-3690082

Pekkinen, Anja Orvokki Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19460703-9486 Kolsnarsvägen 13, II

120 51  Årsta

Arbetstelefon          NK Kvinna: 08-762

87 03

Hemtelefon: 08-819561

Mobiltelefon: 070-6781376

Pers, Emma Elisabeth Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820830-7184 Backgårdarna 20

790 25  Linghed

Persson, Kathrin Charlotta

Helena

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19771018-0246 Torbjörn Klockares Gata 25 1 TR

113 30  Stockholm

Pettersson, Ann Elisabeth

Maria

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19670204-0301 Toppvägen 5, VI

147 54  Tumba

--- Arbetsgivare ---

Dockers, NK-huset

Hamngatan 18 - 20

11177  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-762 86 87


Pettersson, Ingrid Marie Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19660103-0189 Äspholmsv 6, V

127 45  Skärholmen

Hemtelefon: 08-740 45 03

Mobiltelefon: 0707-7306818

Pettersson, Åke Karl Gustav Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19570728-0276 Ståleborg, Bredängsv 242 

127 32  Skärholmen

Piekkola, Lena Katarina

Ingeborg

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19650225-9002 Atlasgatan 13

113 20  Stockholm

Arbetstelefon: 08-20 29 96

Hemtelefon: 08-31 77 02

Mobiltelefon: 0705-37 80 39



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Plaschke, Camilla Maria

Paludan

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760910-7185 Emågatan 70 2 TR

128 46  Bagarmossen

--- Arbetsgivare ---

NK WISH

  

Arbetstelefon: 08-7628331

Hemtelefon: 08-6002916

Mobiltelefon: 070-2946646

Poijes, Jan Stefan Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710125-0475 Rorgängargatan 5 4 TR

120 68  Stockholm

Polisen I Tjänst,

Antiterroristroteln

Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


Polisen I Tjänst, Polisen Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


Porander, Jessica Ivana Uppg.lämn., hörd som vittne

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19750821-0189 Tulegatan 31 B

113 53  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

Pressbyrån

Sveavägen 65

11350  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-326429

Mobiltelefon: 070-7466823

Posner, Maria Ann-Louise Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19700325-0508 Pjäsbacken 26 4 TR

174 58  Sundbyberg

Prades Eriksson, Max

Johnny

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770702-7111 Götaforsvägen 8

122 66  Enskede

--- Arbetsgivare ---

HUGO, NK-huset

Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 81 93


Pätsi, Anne Maria Berörd person

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19710624-3905 Roddarevägen 35

151 38  Södertälje



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Rafiei, Akbar

Yrke: SJUKSRIVEN

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19570901-2214 Skytteholmsvägen 7 B, 4 tr 

171  44  Solna

Arbetstelefon: 070-4465353

Hemtelefon: 08-854370

Ragnar, Johan Åke Annan

Uppg.lämn., hörd som annan

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19700126-0079 Box 562

197 25  Bro

Rappoun, Mohamed

Abdesselam

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19500817-2131 Tomtbergavägen 45

145 68  Norsborg

Rauf, Nawroz

Yrke: ORDNINGSVAKT

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19730915-1111 Lagman Lekares Väg 24 5TR

145 58  Norsborg

--- Arbetsgivare ---

RESTAURANG MONDO

  

Arbetsgivarens telefon: 08-53186760

Arbetstelefon: 0735-30 21 0

Hemtelefon: 08-531 768 60

Mobiltelefon           Aktuell 2003-12-01:

073-530 21 00

Redlén, Catrine Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19611226-0887 Månskensvägen 99

146 46  Tullinge

Rehnström, Cecilia Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 c/o Klara npo

Klarabergsviadukten 49 

101 35  Stockholm

Arbetstelefon: 08-401 12 76/77


Reiss, Eva Susanna

Olofsdotter

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650705-9449 c/o Advokat Thorulf Arwidson

Narvavägen 30

115 22  Stockholm

Hemtelefon: 0701-517356

Mobiltelefon: 0736-360707



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Renman, Anna Inés

Yrke: VÄKTARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800608-7467 Åkervägen 5

137 41  Västerhaninge

--- Arbetsgivare ---

PREVAKA AB,

STRANDBERGSGATAN 51, 112

51 STOCKHOLM

Danderyd Campus

18231  DANDERYD

Arbetsgivarens telefon: 08-7557633

Arbetstelefon: 08-410 33 00

Hemtelefon: 070-4098069

Mobiltelefon: 070-4098069

Renman, Ema Del Carmen Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19790612-0568 Solhemsvägen 4 1 TR

137 40  Västerhaninge

Arbetstelefon: 070-732 18 36

Mobiltelefon: 070-922 40 79

Rhawi, Metin Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19710430-9294 Hyggesvägen 10

151 54  Södertälje

Arbetstelefon: 08-411 10 19

Hemtelefon: 08-550 890 49

Mobiltelefon: 070-956 04 44

Ringkvist, Stig Reinhold

Oliver

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19420418-5914 Hammarvägen 28

562 32  Norrahammar

Mobiltelefon: 0704-778 363


Ringström, Ingrid Marianne Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19490404-1300 Fågelstavägen 13

124 33  Bandhagen

Ringström, Lena Christina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19460406-1301 Sveavägen 138, 6 TR

113 50  Stockholm

Risberg, Mikael Torbjörn Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830322-0332 Dagsländevägen 10

194 53  Upplands Väsby

Hemtelefon: 08-590 89 123


Risby, Jan Arne Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19530120-3997 Kärrstigen 3

148 71  Sorunda

Risby, Ulla Inger Christina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19441120-0704 Kärrstigen 3

148 71  Sorunda

Hemtelefon: 08-53044668

Mobiltelefon: 0703-122776



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Rodensjö, Petra Victoria

Kristina

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19810530-0225 Tomtebogatan 21 ÖG 2 TR

113 39  Stockholm

Arbetstelefon: 070-7145960

Hemtelefon: 08-323346

Mobiltelefon: 070-714 59 60

Rolf, Cecilia

Yrke: POLISASS.

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

Polismyndigheten i Sthlms län,

Västerorts Pmed, Närpolisen

Sundbyberg 3ONH

  

Arbetsgivarens telefon: 08-401 34 56

Arbetstelefon: 08-401 34 56

Mobiltelefon: 0739-10 12 10

Rosenlund, Jimmy Erik Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19611001-1316 Prästgårdsvägen 3 4 TR

151 61  Södertälje

Hemtelefon: 08-550 990 76


Roséen, Ewa-Helena Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650908-0161 Bergström, Kungsklippan 14 9 Tr 

112 25  Stockholm

Hemtelefon: 08-654 46 22


Roshandel, Karim Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19690723-7272 Rågvägen 12 7 TR

145 68  Norsborg

Hemtelefon: 08-531 812 41

Mobiltelefon: 070-363 27 34

Roubier, Anna Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 Dalviksgatan 15 B, 37

001 00  Helsingfors

Arbetstelefon: 00358-205066624

Mobiltelefon: 00358-415507049

Roxfelt, Camilla Therese

Susanne

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820221-0608 Jordnötsgränd 11

175 49  Järfälla

Rudehill, Kalle Olov Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19760410-8915 Nybodagatan 3 1 TR

171 42  Solna

Hemtelefon: 08-611 16 11

Mobiltelefon: 070-741 80 22

Rudin Engman, Carl Tomas Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650223-0110 Sockerbagarvägen 12

128 67  Sköndal

Hemtelefon: 08-604 50 68

Mobiltelefon: 070-733 11 29

Rutersten, Elsmari Anna

Erika

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19600812-7026 Stensötavägen 30

746 51  Bålsta

Arbetstelefon          Kungsängens

bibliotek: 08-58169601

Hemtelefon: 0171-54465



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Ruuskanen, Ari Pekka Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19620818-2797 Vasagatan 9/915

172 67  Sundbyberg

Mobiltelefon: 0730982681


Rydell, Jan-Inge Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19771110-0557 Orvar Odds Väg 51, II

112 54  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

NK Herrkonfektion

Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 83 65


Rydén, Sven-Olle Ove

Torbjörn

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19470227-7031 Rapsodivägen 174

142 41  Skogås

Hemtelefon: 08-771 77 28

Mobiltelefon: 070-486 78 65

Rydmark, Ingrid Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19670806-0121 Blanchegatan 18

115 33  Stockholm

Hemtelefon: 08-6626615

Mobiltelefon: 070-8185908

Rynell, Maria Ingrid Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19770104-0060 Renstiernas Gata 48

116 31  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 85 25

Hemtelefon: 08-642 95 80

Mobiltelefon: 070-777 26 18

Sagle, Johanna Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710805-5547 Bergenholtz, Ängskärsgatan 7 

115 29  Stockholm

Arbetstelefon: 08-21 22 48/ 68


Said, Nagy Jamil Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760417-0691 Fornhöjdsvägen 45 1TR

152 56  Södertälje

Arbetstelefon: 08-552 535 86

Hemtelefon: 08-550 609 78

Mobiltelefon: 073-396 61 57

Saidi, Zahra Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19651001-2682 Vårvägen 5 2 TR

169 31  Solna

Arbetstelefon: 08-200640

Hemtelefon: 08-2716915



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Saidykhan, Fatoumata Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19831110-0328 Sikvägen 36

135 41  Tyresö

--- Arbetsgivare ---

Butiken:Vero Moda

Gallerian, Hamngatan

  Stockholm.

Hemtelefon: 0739-711420

Mobiltelefon: 0736-67 31 47

Samson, Max Linus Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19741104-0194 Fridhemsg 58, V Läg 508 72 4 TR

112 46  Stockholm

Arbetstelefon: 08-600 61 14

Hemtelefon: 08-650 21 92

Mobiltelefon: 0707-72 73 33

Samuelsson, Lina My Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830504-4003 Barsebäcksvägen 117

246 32  Löddeköpinge

Arbetstelefon: 0709-471912

Hemtelefon: 08-6028325

Samuelsson, Petra Liselott Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19560917-0286 Skarabacken 8, 3TR

121 48  Johanneshov

Sandberg, Georg Kent-olof Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19760210-0419 Löjtnantsgatan 11 3 TR

115 50  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 87 72

Hemtelefon: 08-639 91 11

Mobiltelefon: 073-9677959

Sandqvist, Anna Maria

Anette

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19660611-6629 Stora Slingan 15 A

192 73  Sollentuna

Santi, Kicki Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19571022-0046 Flyghamnsgatan 11 3 TR

128 35  Skarpnäck

Saric, Sanja Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19721013-9767 Hauptvägen 38 1TR

123 58  Farsta

Arbetstelefon: 08-762 81 51

Hemtelefon: 08-39 48 99

Sarkis, Rwyda Ghandi Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19831005-4401 Isaak, Fjärilsstigen 62 

197 35  Bro

Scharin, Sven Magnus Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19690131-4135 Tulegatan 29 B

172 78  Sundbyberg

Arbetstelefon: 08-762 83 90




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Scheffer, Jeanette Lisa Erika Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19650403-0161 Hjalmar Söderbergs väg 14 16 A

112 52  Stockholm

Schinkler, Sofie Chatarina

Anna

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800717-0320 Säterbacken 8 2 TR

142 32  Skogås

Schulman, Annika Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810501- Kungsgårdsvägen 

20  810  Åbo

Arbetstelefon: 358-918-040 51

Hemtelefon: 358-407-68 26 68

Schütz, Helena Anita Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19840213-0028 Ryavägen 4B

191 63  Sollentuna

Hemtelefon: 070-4469121


Schützer, Malin Kristina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750104-0369 Lyckselevägen 94, 1 TR

162 67  Vällingby

Schäfer, Anita Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19400801-0664 Dukvägen 

168 73  Bromma

Hemtelefon: 08-26 74 35

Mobiltelefon: 0739-15 89 94

Scibor, Peter Patryk Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830207-0332 Musserongången 84

135 34  Tyresö

Hemtelefon: 08-7128511

Mobiltelefon: 073-6805462

Selin, Anna Kristina

Charlotta

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19720521-8923 Grundläggarvägen 5

168 33  Bromma

Severinsen, Maria Viola Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19320120-5527 Fridshyddevägen 1, 6 TR

191 36  Sollentuna

Hemtelefon: 08-357145


* * * Skyddad personuppgift

Shah, Elisabeth Victoria

Beathrice Christine Susanna

* * *

Uppg.lämn., hörd som annan 0201-K233390-03 19510219-2381 Hyacintgatan 46

215 26  Malmö




Sigmond, Michael Gösta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770509-3933 Västra Rönneholmsvägen 43

217 41  Malmö

Siljendal, Åsa Maria Helena Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19661211-7603 Pjäsbacken 32, III

174 58  Sundbyberg

Simmingsköld, Rebecka

Johanna Terese

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19771225-3520 Holländargatan 21 B

111 60  Stockholm



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Sinervo, Kirsti Hannele Läkare
 0201-K233390-03
 19580101-1825 Kocksgatan 58

116 29  Stockholm

Hemtelefon: 08-4529331


Sittapanit, Suvimol Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650209-8749 Vallavägen 49 2 TR

136 41  Haninge

Sjöberg, Marie Berit Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19570327-0065 Nyängsvägen 15 2 TR

146 30  Tullinge

Sjöberg, Marie Caroline Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19820602-0227 Södermannagatan 42

116 40  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 88 15

Mobiltelefon: 070-433 02 42

Sjöberg, Nils Jonas Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19720417-7559 Vasagatan 9 LÄG 903

172 67  Sundbyberg

Sjöberg, Rolf Mattias

Kastrup

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19690612-0370 Banérgatan 51

115 22  Stockholm

Sjöberg, Stellan Ragnar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19490313-4395 Nyängsvägen 17

146 30  Tullinge

Sjöblom, Björn Akuma Ken

Tokugawa

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800608-0355 Hantverkargatan 50

112 31  Stockholm

Hemtelefon: 08-651 37 23

Mobiltelefon: 073-424 59 55

Sjögren, Rolf Ingemar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19480712-7396 Kammakargatan 70

111 24  Stockholm

Hemtelefon: 08-215622


Sjöstrand, Per Karl Henrik Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780422-3530 Fågelvägen 52 D

197 32  Bro

Sjöström, Anna Sofie Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830930-8529 Bäckvägen 169

129 33  Hägersten

--- Arbetsgivare ---

Panini

Drottninggatan 2

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-21 03 66

Hemtelefon: 08-549 010 81

Mobiltelefon: 073-99 091 13



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Sjöström, Britta Elisabeth Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19800321-6622 Resta 4361

711 98  Ramsberg

Hemtelefon             Fyrskeppsvägen:

08-648 11 62

Mobiltelefon: 0730-409 220

Skallak, Johan Fredrik

Yrke: CIVIL VÄKTARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680416-1674 Kontoristvägen 8     1 tr

123 57  Farsta

--- Arbetsgivare ---

DUTY SECURITY / BOX 16416

102 27 STOCKHOLM

Drottninggatan 25

11121  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-4113000

Arbetstelefon: 08-4113000

Hemtelefon: 0739-24 69 5

Mobiltelefon: 073-9246958

Skarneholt, Karl-Inge Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19440820-9312 Lillmalmsvägen 6

147 71  Grödinge

Hemtelefon: 08-530 291 61

Mobiltelefon: 070-768 11 97

Skeppstedt, Susanne Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

Författningsskyddets Operativa

Analys

  

Sköldberg, Marie Therese Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820208-1660 Östhammarsgatan 71 1 TR

115 28  Stockholm

Sone, Krister

Yrke: Civil väktare nr 72964

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19700613-0194 Falck Security Falckhuset 

126 88  STOCKHOLM

--- Arbetsgivare ---

Falck Security AB

Falck Huset

12688  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-685 35 00

Arbetstelefon: 08-685 35 00

Arbetstelefon: 08-685 36 03

Mobiltelefon: 0708-971520



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Sookhee, Kim-Enevi Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 Norrlandsgatan 15

111 43  Stockholm

Arbetstelefon: 08-226322


Spelmans, Judit Terese Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19180331-9365 Nyängsvägen 17

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 03 68


Spetz, Mio Lillemor May Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19470324-5904 Tjurbergsgatan 40, 3 tr

118 56  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 81 83


Staszak, Martin Patrik Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19801005-0170 Tellusborgsvägen 41 1 TR

126 33  Hägersten

Stendahl, Nils Axel Bengt Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19500626-1092 Nyängsvägen 17

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 17 87


Stener, Ida Rebecca Louise Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19820914-1608 Dalgatan 40 B 3 TR

151 34  Södertälje

Hemtelefon: 08-55041899

Mobiltelefon: 070-2170478

Stener, Kjell Lennart Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19550708-1635 Karlslundsgatan 19 3 TR

151 35  Södertälje

Hemtelefon: 08-55011753

Mobiltelefon: 070-8315592

Stener, Renée Marie Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19570419-0304 Karlslundsgatan 19 3 TR

151 35  Södertälje

Arbetstelefon: 08-55023316


Stenlund, Petra Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19721026-8921 Gustafsvägen 5 2 TR

169 58  Solna

Stenqvist, Ann M Charlotte Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19620322-0105 Lostigen 36

139 40  Värmdö

Stephansen, René Vindelev Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19640325-7378 Södra Promenaden 123 1 TR

602 31  Norrköping

--- Arbetsgivare ---

NK Herrkonfektion, plan 2

Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 83 65

Arbetstelefon: 08-762 83 65



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Stolt, Marie Alvina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19850310-0540 Sjöbjörnsvägen 25

117 67  Stockholm

Hemtelefon: 08194314

Mobiltelefon: 073-564 95 44

Storm, Christer Dennis Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19630311-5973 Sankt Göransgatan 67

112 38  Stockholm

Arbetstelefon: 0708-32 38 40

Hemtelefon: 08-650 22 73

Mobiltelefon: 0739-689076

Strand, Sylvia Birgitta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19480909-5203 Sankt Paulsgatan 7 A 5 TR

118 46  Stockholm

Streiffert, Amanda Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03


Strengell, Gun-Britt

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19511219-7388 Blåsippsvägen 9

633 54  Eskilstuna

Arbetstelefon: 08-4017562

Hemtelefon: 016-122814

Strid, Pär Anders Peter Annan
 0201-K233390-03
 19600619-7179 Lilla Sällskapets Väg 82

127 61  Skärholmen

Arbetstelefon: 08-6961700 ank:1700

Mobiltelefon: 070-486 18 64

Ström, Cecilia Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19641231-0101 Regeringsgatan 90

111 39  Stockholm

Hemtelefon: 08-7837812


Strömberg, Leif Stefan Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 19740614-0033 Svartbäcksgatan 70 B

753 33  Uppsala

Mobiltelefon: 0706-371771


Strömberg, Louise Fredrika

Helena

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19830314-3567 Kanalgatan 28

291 34  Kristianstad

Strömqvist, Yvonne

Inga-Lill Linnéa

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19460306-7804 Nyängsvägen 15 3 TR

146 30  Tullinge

Strömvall, Roger Teodor Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19700302-0414 Ekuddsvägen 46

178 34  Ekerö

Stålhandske, Per Roger

Vincent

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19641212-1458 Stigfinnarbacken 16

163 46  Spånga

Sundberg, Gun Margareta

Anundsdotter

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19410927-7527 Vråkvägen 2

756 52  Uppsala

Arbetstelefon: 018-471 11 00

Hemtelefon: 018-324 826



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Sundberg, Hanna Mari Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19751220-0143 Hälsingehöjden 3 4 TR

113 31  Stockholm

Arbetstelefon: 070-7797924

Hemtelefon: 08-6950033

Mobiltelefon: 070-779 79 24

Sundell, Pontus Mikael

Yrke: MENTALSKÖTARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19720224-3734 Prästgårdsvägen 5 7 TR

151 61  Södertälje

--- Arbetsgivare ---

RÄTTSPSYK /HUDDINGE

SJUKHUS

  

Arbetstelefon: 08-585 8620

Mobiltelefon: 070-996 78 89

Sundgren, Göran Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19601001-0210 Akvarievägen 44

135 42  Tyresö

--- Arbetsgivare ---

Danska Banken

Lästmakargatan 2-4

  STOCKHOLM

Arbetsgivarens telefon: 08-568 80 504

Arbetstelefon: 08-568 80 504

Hemtelefon: 08-742 60 62

Sundin, Per Eric

Yrke: STUDERANDE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19781221-0073 Granåsvägen 21

183 65  Täby

Sundqvist, Ann-kristin

Linnéa

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19540326-0028 Arbetstelefon: 08-82 05 21

Hemtelefon             HEMLIGT: 08-626

71 20

Mobiltelefon: 0708-74 93 26

Sundqvist, Johanna Berörd person

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19751104-6000 Humleuddsvägen 22  C11

008 40  Helsingfors

Annat telefonnummer    Tfn till Johannas

pappa: Jan Sundqvist: 358-40 537 07 07

E-postadress: johsund@yahoo.com

Hemtelefon: 358-407 467 696

Mobiltelefon: 0737-85 96 19



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Svahn, Anna Cecilia Berörd person

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19660909-1043 Brantingsgatan 19

115 35  Stockholm

Hemtelefon: 08-663 94 58


Svalander, Ralph Ivar Tage Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19530405-5576 Gillerbacken 45,3 TR

124 64  Bandhagen

Svanell, Elon Daniel Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19560620-1639 Döbelnsgatan 31

113 58  Stockholm

Hemtelefon: 08-91 27 01

Mobiltelefon: 070-739 98 57

Svartvik, Gunilla Margareta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19580502-1085 Fotbollsvägen 17

141 40  Huddinge

Svedberg, Agneta Birgitta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19450302-0085 Hasselquistvägen 25 A Bv 20, NB

121 46  Johanneshov

Svedberg, Johanna Kristin Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19751021-4625 Tomtebogatan 13

113 39  Stockholm

Arbetstelefon: 08-762 88 15

Hemtelefon: 08-30 66 93

Svenburg, Kerstin Birgitta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19381214-2341 Nackagatan 14 4 TR

116 47  Stockholm

Svensk, Emma Karolina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820604-0324 Hantverkargatan 30 LÄG 502

803 23  Gävle

Mobiltelefon: 0739 846 791


Svensson, Anna Birgitta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19701209-2487 Nyängsvägen 19 2TR

146 30  Tullinge

Mobiltelefon: 073-6880570


Svensson, Bo Christer Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19540101-4435 Norra Bulltoftavägen 35

212 43  Malmö

Hemtelefon: 040-93 94 60

Mobiltelefon: 070-943 66 18

Svensson, Désirée Emma

Kristina

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19811102-0247 Vanadisvägen 13, VI

113 46  Stockholm

Arbetstelefon: 08-54516362

Hemtelefon: 08-324367

Svensson, Lars-Erik Lennart Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19680616-2951 Nyängsvägen 19 2TR

146 30  Tullinge



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Svensson, Per Olof Misstänkt (skäligen)

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som misstänkt

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19680817-2495 c/o POSTE RESTANTE

STOCKHOLM 1

Drottninggatan 26 

104 05  Stockholm

Hemtelefon: 0739-45 39 2


Svensson, Petra Katarina Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19720829-4806 Ernst Ahlgrens Väg 3

112 55  Stockholm

Arbetstelefon: 08-411 10 19

Hemtelefon: 08-619 09 94

Mobiltelefon: 0702-78 92 63

Svensson, Sandra Paulina Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19810320-0161 Södra Jordbrovägen 159

136 52  Haninge

Mobiltelefon: 0735-55 49 37


Svensson, Ulf Holger Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19481211-2474 Blåbärsstigen 22

573 36  Tranås

Arbetstelefon: 0140-197 45

Mobiltelefon: 0708-19 50 90

Svenungsson, Andreas Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750530-5917 c/o Floren

Rindögatan 30

115 58  Stockholm

Arbetstelefon: 08-52463041

Hemtelefon: 08-6646304

Mobiltelefon: 070-9396891

Svärd, Linda Pia Mikaela Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820608-0049 Nyängsvägen 19, 3 TR

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 57 77

Mobiltelefon: 0736-10 74 59

Svärd, Mats Joakim Gunnar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740809-4196 Stenkilsvägen 2  3 Tr 

181 65  Lidingö

--- Arbetsgivare ---

NK Herrkonfektion

Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 83 65

Arbetstelefon: 08-762 83 65

Svärd, Pia Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19540513-1144 Nyängsvägen 19 

      Tullinge

Annat telefonnummer: 08-777 14 66

Hemtelefon: 08-778 57 77

Swedenmark, Ellen Eva

Maria

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19830312-0482 Barnängsgatan 21 C

116 41  Stockholm



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Sylvendahl, Siv Britt Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19380920-0664 Magnus Ladulåsgatan 33 3 TR

118 65  Stockholm

Hemtelefon: 08-6687398


Syvertsen, Lin Jeanette

Kjendalen

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760527-9707 Dagövägen 46 BV

122 37  Enskede

Arbetstelefon: 08-14 10 41

Mobiltelefon: 070-23 85 625

Säfsbäck, Per Uno Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19570813-7137 Råsundavägen 39 A, IV

169 67  Solna

Hemtelefon: 08-82 49 94

Mobiltelefon: 0735-53 00 86

Söderberg, Erica Hanna

Maria

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19760703-4001 Ljusstöparbacken 11 B

117 65  Stockholm

Arbetstelefon: 08-7961231

Hemtelefon: 08-6457765

Mobiltelefon: 070-5667873

Söderberg, Petra Sofia Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780314-0388 Dagsverksvägen 193

163 55  Spånga

--- Arbetsgivare ---

SAND NK 08-762 81 95

  

Arbetstelefon: 0708-75 24 4

Hemtelefon: 08-36 24 49

Södergren, Marie Suzanne

Lennartsdotter

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19560329-2466 Ropuddsvägen 10

133 37  Saltsjöbaden

Söderlund, Annika Carina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760430-0520 Vinggatan 34, 3 TR

128 36  Skarpnäck

Söderman, Claes Viktor

Joakim

Yrke: STUDERANDE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19870416-0434

Tabatabai Shostari, Shoja Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19650107-2398 Mobiltelefon: 0707511285


Tanhan, Mustafa Serdal Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19630728-3132 Hagalundsgatan 29, 13 TR

169 66  Solna

Tarrago Tuffano, Helena

Ana Victoria

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19721021-9445 Byälvsvägen 191

128 47  Bagarmossen

Mobiltelefon: 073-593 16 59




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Tawe, Maria Josefin Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770511-6247 Roslagsgatan 54 A NB

113 54  Stockholm

Hemtelefon: 08-669 37 16

Mobiltelefon: 070-672 63 68

Tegner, Mikael Krister

Yelverton

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19651211-0211 Pryssgränd 8

118 20  Stockholm

Mobiltelefon: 0708-28 58 43


Tellander, Anna Carolina

Jenny

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19760920-5922 Wijnbladh, Erstagatan 11 

116 36  Stockholm

Arbetstelefon: 08-763 51 23

Hemtelefon: 08-640 13 47

Mobiltelefon: 0739-68 49 45

Terävä, Leif Mikael

Yrke: ORDNINGSVAKT

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19740119-0439 Granängsvägen 17, 1tr 1TR

135 45  Tyresö

--- Arbetsgivare ---

VIKING SÄGERHET,

TJÄNSTGJORDE PÅ REST.

RABALDER

  

Hemtelefon: 08-7988156

Mobiltelefon: 070-2038927

Thidell, Karin Astrid

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19801212-2449 Selma Lagerlöfsgatan 3

553 13  Jönköping

Hemtelefon: 036-12 08 22

Mobiltelefon: 0739-136360

Thorell, Robinvar Robin Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19760504-9357 Tuna Backar 9

753 36  Uppsala

Thorén, Christian Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 Mobiltelefon: 070-311 17 18


Thorén, Kerstin Ing-Marie Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19561130-4360 Kruthornsvägen 20 3 TR

192 53  Sollentuna

Thornström, Peggy

Rose-Mari Isabell

Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 19740918-3568 Kulgränden 9 A 134

226 49  Lund

Thors, Erik Mikael Martin Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19670702-0233 Nybrogatan 64 4TR

114 41  Stockholm



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Thour, Totti Don Valdemar Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19361031-0173 Sunnanstigen 5

167 31  Bromma

Hemtelefon: 08-252152


Thuland, Marie Karin Anna Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19731029-0643 Kvarnbacksvägen 118

168 74  Bromma

Arbetstelefon: 08-522 126 16

Hemtelefon: 08-264 326

Mobiltelefon: 070-49 303 49

Thysell, Birgitta Elisabeth Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19530123-1949 Grevgatan 14, 4 TR

114 53  Stockholm

Arbetstelefon: 08-58753665

Hemtelefon: 08-6628218

Mobiltelefon: 0736-246120

Tillström, Diana Margareta Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19740417-0685 Munspelsvägen 4

136 75  Haninge

Arbetstelefon          Butiken MACH på

NK: 08-7628753

Hemtelefon: 08-7761654

Mobiltelefon: 0733-582565

Tingvall, Lars-olof Henrik Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800612-5671 Klapperstensvägen 4 2 TR

136 52  Haninge

Hemtelefon: 08-500100354

Mobiltelefon: 0702-915504

Toleva, Elisabet Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19661210-3066 Gotlandsgatan 71 4 TR

116 38  Stockholm

Toman, Martina Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 Dammstrasse 4a/1/9 

246 0  Bruckneudorf

Hemtelefon: 0043-2162-68230

Mobiltelefon: 0043-6505901464

Torkar, Rebecka

Yrke: POLIS

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03


--- Arbetsgivare ---

KLARA NÄRPOLIS

  

Arbetstelefon: 0708951666




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Torkar, Rebecka Petra

Yrke: POLIS

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19790204-4804 Frodegatan 12 B

753 27  Uppsala

--- Arbetsgivare ---

KLARA NPO

  

Hemtelefon: 0702545109


Tornberg, Johan Roger Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19780314-0297 Nyängsvägen 19 BV

146 30  Tullinge

Toscano, Maria Angela

Eleonora

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19631119-1065 Götg 107 A, 3 Tr. 103 B, IV

116 62  Stockholm

Turesson, Jeanette Josefin

Malin

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19771118-4080 Falkvägen 13

152 70  Södertälje

Mobiltelefon: 070-579 05 71


Törnbladh, Gun

Ann-Christine

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19430818-0506 Klövbergsvägen 12

135 69  Tyresö

Törnblom, Siv Marianne

Yrke: BUTIKSBITRÄDE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19630426-1206 Götg 107 A, 3 Tr. 91 A, VI

116 62  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

MYRORNAS, ADOLF

FREDRIKS KYRKOGATA 5-7,

111 37 STOCKHOLM.

  

Arbetstelefon: 08-545 208 9


Törnqvist, Lena Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19390728-0204 Odengatan 46 B

113 51  Stockholm



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

* * * Skyddad personuppgift

Törsleff, Albert

* * *

Uppg.lämn., hörd som annan 0201-K233390-03 19700704-0558 Box 92107 

120  07  STOCKHOLM

Arbetsgivarens telefon: 08-566 22 000

Arbetstelefon: 070-5943232

Hemtelefon: 070-594 3232

Mobiltelefon: 070-594 32 32

Unger, Robin Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19850830-0251 Hemtelefon: 08-512 40510

Mobiltelefon: 0705-557 0204

Urwitz, Klara Johanna Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19710817-0122 Norrbackagatan 17 1 Tr Lgh 11 

113 41  Stockholm

Arbetstelefon          Restaurang Spanska

köket: 08-321188

Mobiltelefon: 0737672705

vin Uexküll, Victoria Maria

Katarina

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19840105-0128 Fafnervägen 38

182 66  Djursholm

Mobiltelefon: 0709-166020


von Kantzow, Gustaf Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03
 Valhallavägen 153

115 31  Stockholm

Hemtelefon: 08-6617779

Mobiltelefon: 0708-604849

Valfridsson, Kurt Einar

William

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19510616-0376 Vasagatan 9 

172 67  Sundbyberg

Hemtelefon: 08-28 79 97

Mobiltelefon: 073-6464964

Vanneque, Sandra Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780630-0625

Varenius, Eva Magdalena Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19661015-5928 Carlen, Wollmar Yxkullsgatan 5 B

118 50  Stockholm

Hemtelefon: 08-6442820

Mobiltelefon: 070-4501043

Vedberg, Lars Daniel Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19821230-0415 Hanna Paulis Gata 6

129 52  Hägersten

Vehlow, Hannelore

Christine Irmgard

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19361220-9928 Tantogatan 45 Läg 00444 00460

118 42  Stockholm

Hemtelefon: 08-841281




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Verderosa Nordengren,

Marie

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19720412-0229 Skeppargatan 12

114 52  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

NK Kvinna

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-762 87 00

Hemtelefon: 08-6640283

Vergara, Miguel Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19710919-0731 Adolf Fredriks Kyrkogata 5-7 5-7

      Stockholm

--- Arbetsgivare ---

MYRORNA

Adolf Fredriks Kyrkogata

  

Arbetsgivarens telefon: 08-54520891

Arbetstelefon: 08-54520891

Mobiltelefon: 070-4687306

Verneholt, Jan Tage Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19361211-2973 Svetsarvägen 6 

610 55  Stigtomta

Hemtelefon: 0155-22 79 83

Mobiltelefon: 070-755 44 19

Verre, Josefin Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19840331-0181

Vestling, Li Erica Caroline Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800411-0642 Högbergsgatan 32 3 TR

116 20  Stockholm

Viberg, Bo Fredrik Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19590514-1213 Valhallav. 42, 1tr 49, 2 TR

114 22  Stockholm

Hemtelefon: 08-15 42 73

Mobiltelefon: 070-482 15 93

Virgård, Hans Daniel

Christoffer

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750108-6636 Bokvägen 5

169 33  Solna

Hemtelefon: 08-734 00 01

Mobiltelefon: 070-334 70 71

Virving, Carl Olof Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730326-6998 Centrumvägen 3

142 52  Skogås

Hemtelefon: 08-500 104 75

Mobiltelefon: 070-82 52 25

Vuckovic, Petrac Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19430812-9271 Wallingatan 10, II

111 60  Stockholm

Arbetstelefon: 08-545 16361


westberg, marie Annan
 0201-K233390-03
 Arbetstelefon: 08-6146743




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Wadell, Lars Anders Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19730321-2570 Sjögatan 12 A

553 32  Jönköping

Mobiltelefon: 070-40 65 089


Wagler, Barbro Margareta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19411224-2161 Malmvägen 6 A 9 TR

191 61  Sollentuna

Wahlberg, Anders Viktor Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19801107-0037 Näsbydalsvägen 14 2 TR

183 37  Täby

--- Arbetsgivare ---

NIKE-butiken, Sahénhuset i

Stockholm city.

  

Arbetstelefon: 08-21 22 48 ank:49, 68

Hemtelefon: 08-756 00 37

Mobiltelefon: 0708-44 11 96

Wahlberg, Anita Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770330-0041 Sean Dignan, Hagängsvägen 7 

194 45  Upplands Väsby

Wahlström, Hans Stefan Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19670530-6337 Åsögatan 144 4 TR

116 24  Stockholm

Hemtelefon: 08-29 89 58

Mobiltelefon: 0705-61 80 11

Wahlter, Bertil Carl-gustaf

Henrick

Misstänkt (skäligen)

Uppg.lämn., hörd som misstänkt

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19700302-2931 c/o Wiberg

Timotejgatan 7

118 59  Stockholm

Hemtelefon: 08-644 33 09


Wallberg, Lena Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19791031-0247 Byälvsvägen 107

128 47  Bagarmossen

Mobiltelefon: 070-476 3077


Waller, Arend Christian

Eriksson

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19790503-0339 Storgatan 11

114 44  Stockholm

Hemtelefon: 08-662 99 39

Mobiltelefon: 0704-22 77 18

Wallin, Emma Kartika Sari Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800112-9306 Birger Jarlsgatan 104 Uppg 13 3

Tr 2 TR U9

114 20  Stockholm

Arbetstelefon: 08-406 08 18


Wallin, Eva Maria Liselott Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19630414-0228 Döbelnsgatan 45 1 TR

113 52  Stockholm

Mobiltelefon: 0708-28 15 03




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Warell, Elsi Margit Viola Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19341008-1040 Morellvägen 6

135 42  Tyresö

Wariaro, David Otieno Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750330-1496 Bergsunds Strand 34

117 38  Stockholm

Hemtelefon: 08-668 04 12

Mobiltelefon: 070-717 05 43

Wassberg, Filippa Maria Annan

Uppg.lämn., hörd som annan

Uppg.lämn., hörd som vittne

Vittne

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19831214-0281 Fasanvägen 21

131 43  Nacka

Arbetstelefon: 08-7628390

Hemtelefon: 08-7184520

Mobiltelefon: 070-275 16 32

Wassdahl, Brita Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19270208-0447 Fyrverkarbacken 30 8 Tr Läg

30:83 

112 60  Stockholm

Wedahl, Sara Ingrid Maria Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19721009-8963 Hagvägen 20 B

141 70  Huddinge

Arbetstelefon: 08-457 68 24

Hemtelefon: 08-650 69 01

Mobiltelefon: 070-761 79 14

Welander, Susanna

Margareta

Annan
 0201-K233390-03
 19800514-0200 Vasavägen 1 B

181 42  Lidingö

Arbetstelefon          DN: 08-7381451

Mobiltelefon: 0736-855603

Wellmar, Sven Peter Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19611012-8599 Vågens Gata 462 C

136 61  Haninge

Mobiltelefon: 073-6930622


Wendlerkrantz, Malin

Carolina

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19711107-6688 Gröndalsvägen 33 4 TR

117 66  Stockholm

Wennberg, Erik Lennart

Yrke: LÄKARE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19590327-8579 Sliparvägen 6

146 36  Tullinge

--- Arbetsgivare ---

HUDDINGE HÄKTET

  

Arbetstelefon: 08-401 75 73

Hemtelefon: 08-778 51 60



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

West, Nene Yvonne Helén Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19690330-4829 Utövägen 23 3 TR

132 30  Saltsjö-Boo

Hemtelefon: 08-7154611


Westergren, Katarina

Elisabet

Yrke: BUTIKSBITRÄDE

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19660802-1447 Lomvägen 40

192 56  Sollentuna

--- Arbetsgivare ---

INTERSPORT, BARKARBY

  

Hemtelefon: 08-758 18 55


Westerholm, Ingrid Åsa

Ulrika

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19631211-1104 Dalagatan 39, ÖG

113 23  Stockholm

Arbetstelefon: 08-7628805

Mobiltelefon: 070-6707335

Westerlund, Gunnel Solveig

Ann-Mari

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19400628-9369 Klostergatan 20

645 30  Strängnäs

Wettermark, Jana Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19400323-9888 Klingstavägen GÅRD 9

182 33  Danderyd

Widegren, Carl Robert Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19741217-0370 Thulin, Urvädersgränd 5 

116 46  Stockholm

Widengren, Per Lars Göran Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19471027-0374 Fryxellsgatan 3 3 TR

114 25  Stockholm

--- Arbetsgivare ---

NK Herrkonfektion

Hamngatan

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08 - 762 83 65


Wieru, Eva Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19410119-9489

Wiklander, Gillis Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19500216-8010 Mobiltelefon: 070-5144358


Wiklund, Märta Sara

Elisabet

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19210502-0123 Nyängsvägen 17, I

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-778 47 58




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Wilson, Robin Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19720820-3674 Kristinebergsvägen 16

112 44  Stockholm

Hemtelefon: 08-618 62 93


Wiman, Katarina Mariann Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19580420-8949 Flygargatan 1, IV

128 34  Skarpnäck

Arbetstelefon: 08-58585710


Winbo, Thomas Ingvar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19590131-4699 Segelvägen 18

432 75  Träslövsläge

Winkler, Kjell Lars-Olof Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19510708-4831 Skolgatan 37

413 02  Göteborg

Arbetstelefon: 08-54541770

Hemtelefon: 031-136594

Mobiltelefon: 0705-810626

Winnberg, Anna Charlotte

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19791017-4049 Vintergatan 10 A 1 TR

172 69  Sundbyberg

Witt, Maria Elisabet Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19800116-0525 Röntgenvägen 5 8 Tr Läg.8687 6

TR

141 52  Huddinge

Arbetstelefon: 08- 411 22 4

Hemtelefon: 08-711 22 47

Mobiltelefon: 073-6507229

Wochowska, Agnieszka Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19831104-0409 Fjärdholmsgränd 11 B, III

127 44  Skärholmen

Arbetstelefon: 08-209750

Mobiltelefon: 070-4594566

Wolgers, John Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19500604-1114 Balettvägen 95

142 64  Trångsund

Hemtelefon: 08-7717401

Mobiltelefon: 0707-928008

Wyke, Berit Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19360710-0504 Stråkvägen 7 C

191 43  Sollentuna

Hemtelefon: 08-96 65 44

Mobiltelefon: 0706-26 55 66

Wärnbring, Ida Sara Agneta Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770224-2566 c/o Lind

Sannadalsvägen 28

117 65  Stockholm

Arbetstelefon          Visage: 08-106601


Wörlen, Lars-Ivar Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19580405-8559 Lits-åsen 120 

830 30  Lit

Annat telefonnummer: 018-34 43 05

Mobiltelefon: 0706-794 794

XX, XX Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19790628-



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Yavuz, Necat Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19701201-0836 Havsörnsgatan 85

556 10  Jönköping

Mobiltelefon: 0704-04 96 45


Yikalo, Amanuel Uppgiftslämnare
 0201-K233390-03


Zebühr, Barbro Madeleine Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 Medlemsvägen 66

120 47  Enskede Gård

Hemtelefon: 08-911905

Mobiltelefon: 0705-722244

Zebühr, Caroline Anna

Barbro

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19780131-0041 Olaus Magnus Väg 44 2 TR

121 38  Johanneshov

Hemtelefon: 08-600 01 31

Mobiltelefon: 070-2624800

* * * Skyddad personuppgift

Zäll, Lars Anders

* * *

Uppg.lämn., hörd som annan 0201-K233390-03 19551001-4318 Svalörtvägen 78 A 1

246 50  Löddeköpinge




Åberg, Phuong An Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19750116-9283 Duvnäsgatan 1 5 TR

116 34  Stockholm

Mobiltelefon: 0735-003080


Åhlander, Per Niclas Petter Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19661026-0116 Hägernäsvägen 8 5 TR

183 66  Täby

Mobiltelefon: 0708 795 838


Åhnblad, Anne-Dörte Uppg.lämn., hörd som annan

Uppgiftslämnare

0201-K233390-03

0201-K233390-03

19300510-9503 Skrattmåsvägen 49

123 49  Farsta

Hemtelefon: 08-945922

Sommar/fritidstelefon: 08-50046032

Åkerblom, Anna Caroline Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19830115-0184 Båtsmansvägen 45 B

192 48  Sollentuna

Arbetstelefon: 08-762 82 32

Mobiltelefon: 0708-74 23 82

Ålander, Lars Anders Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19630218-1075 Stadsträdgårdsgatan 7

151 68  Södertälje

Mobiltelefon: 0708-951272


Åqvist, Margareta Jeanette

Sidenvall

Annan
 0201-K233390-03
 19321016-2644 Högbergsgatan 17 1 TR

116 20  Stockholm



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Åsard, Linda Greta

Ogochukwu

Yrke: VAKT

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19820601-0665 Telefonvägen 37, 1 TR

126 37  Hägersten

--- Arbetsgivare ---

FRYSHUSET, STOCKHOLM.

  

Hemtelefon: 0736-53 62 7

Mobiltelefon           Från Lindas brev

oktober -03: 073-950 23 12

Åsard, Sarah Elizabeth

Isioma

Yrke: 08-774 10 04

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19851202-7403 Telefonvägen 37, 1 TR

126 37  Hägersten

--- Arbetsgivare ---

STUDERANDE

  

Hemtelefon: 08-744 1004

Mobiltelefon: 070-4764123

Åsgrim, Anders

Yrke: Överläkare

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19510718-4094

--- Arbetsgivare ---

Enheten för tidig behandling av

psykos

Solbacka Hagväg 2

  Älvsjö

Arbetstelefon: 08-57838953

Hemtelefon: 08-326316

Mobiltelefon: 073-9661543

Åström, Nils Ludvig Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19790126-0153 Mariestadsvägen 7

121 50  Johanneshov

Arbetstelefon: 08-4117010

Hemtelefon: 08-686 08 21

Mobiltelefon: 0708-34 95 40

Åström, Sonja Ann-Mari Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19480416-8567 Tolvmansvägen 16

944 73  Piteå

Mobiltelefon: 070-2622705


Äng, Jan Helge Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19580912-1097 Sankt Paulsgatan 19, 3 TR

118 46  Stockholm

Hemtelefon: 08-642 68 97




Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Öberg, Anna Ulrika

Elisabeth

Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19750628-0465 Krysshammarvägen 6 5TR

171 57  Solna

--- Arbetsgivare ---

NK, NEW-HOUSE, STHLM,

08-617 04 00

  

Arbetstelefon: 08-762 83 70

Hemtelefon: 070-9921865

Öberg, Jenny Amparo Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19790501-9340 Kvartalsvägen 16

177 63  Järfälla

Öhrström, Emma Kristina Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19790831-0084 Föllingebacken 25

163 67  Spånga

Östberg, Sigrid Elisabet Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19581101-0023 Per Hiertas Väg 13

141 70  Huddinge

Östling, Anna Sofia

Magdalena

Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19801110-1642 Lädersättravägen 101 6 TR

176 70  Järfälla

--- Arbetsgivare ---

MQ, Gallerian

Hamngatan 37

  Stockholm

Arbetsgivarens telefon: 08-21 58 80


Östlund, Anette Linnéa Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19511103-0168 Nyängsvägen 15, III

146 30  Tullinge

Östlund, Ulf Harald Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19540202-4094 Östlund, Nyängsvägen 15 3 Tr 

146 30  Tullinge

Hemtelefon: 08-7782514

Mobiltelefon: 070-6837854

Östman, Curt Anders Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19770924-1496 Långvägen 26 A

756 52  Uppsala



Diarienummer

0201-K233390-03
Handläggare

Dan Boija
Namn Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Östman, Michiko Uppg.lämn., hörd som vittne
 0201-K233390-03
 19450330-9249 Alphyddevägen 53

131 35  Nacka

Arbetstelefon: 08-613 80 19

Hemtelefon: 08-716 32 26

Mobiltelefon: 0708-54 54 05

Özmen, Özgür Uppg.lämn., hörd som annan
 0201-K233390-03
 19830722-0452 Hällbybacken 14, 4 TR

163 70  Spånga

Hemtelefon: 08-795 90 83

Mobiltelefon: 070-4620701


